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Abstract 
The purpose of this study was to designing a performance management model for the 

Office of Physical Education and Sport Activities of Education Ministry. The research 

method was applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of nature, and mixed 

(sequential exploratory) with regard to data. Three basic steps were taken to conduct the 

research: 1- In-depth interviews with managers and experts to determine the factors and 

criteria of performance evaluation; 2- Leveling the factors using interpretive structural 

modeling (ISM) and 3- Weighing the factors using AHP method in the focus group. The 

results of this study showed the development of the financial system (150 points), 

standardization and development of sports space and equipment (200 points), human 

resources (160 points), participation and interactions inside and outside the organization 

(50 points), research and development (40 points), and development of volunteer system 

(40 points) were the input of the performance management system. In addition, the 

development of physical education curriculum (140 points) and propagation of 

complementary activities (120 points) as processes and growth of physical education (40 

points) and development and promotion of active lifestyle (60 points) were outputs of the 

research model. In the proposed model, 31 evaluation criteria were also presented that can 

facilitate the operational plan of the performance management system of the Physical 

Education Office.   
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
Aguinis (2019) defines performance management as a continuous process for 

identifying, measuring and developing the performance of individuals and teams 

and aligning performance with the organization's strategic goals. Since the 

dimensions of performance in different organizations are different, each 

organization must evaluate its performance by taking into consideration its 

circumstances, and its vision, mission, macro goals and strategies, and determine 

the dimensions of its performance based on these factors, and then attempt to 

design appropriate indicators and metrics. There are many factors that have a 

central effect on performance in a certain organization, while the same factors are 

not important in another organization as much (Yavari & Zahedi, 2013). In this 

regard, the Office of Physical education and Sports Activities of the Ministry of 

Education, as one of the main custodians in maintaining and promoting physical 

activity and health in students, needs a more practical and operational model of 

performance management to enables it to implement its programs and strategies 

with higher efficiency. Therefore, the purpose of this study was to design a 

performance management model for the Office of Physical Education and Sports 

Activities. 

 

Materials and Methods 
This study was applied research in terms of purpose, descriptive-survey research 

in terms of nature, and a mixed (sequential exploratory) research with regard to 

data. This study used the non-random purposive sampling method to select the 

research sample. The participants included managers and experts of the office of 

physical education and sports activities. To conduct the research, four basic steps 

were taken as follows: 

1- Conducting in-depth interviews with managers and experts to calculate 

performance evaluation factors and criteria; 

In this section, firstly, in order to identify the evaluation factors, criteria and 

indicators of the office of physical education and sports activities, an interview 

was conducted with the elites who were aware of the subject of the research. With 

regard to the theoretical foundations of qualitative research, the analysis and 

coding and the interviews were also carried out simultaneously. Conducting 

qualitative interviews continued until theoretical saturation was reached (28 

interviews) and at the end, using qualitative analysis, the findings were 

summarized, categorized and concluded to extract the final list of evaluation 

factors, criteria and indicators of the office of physical education and sports 

activities. For measuring the accuracy of the qualitative research, four criteria, 
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namely the validity, transferability, verifiability and reliability were considered 

by the researcher in all stages (Lee & Brenda, 2016, 35). 

2-  Ranking of factors using the ISM (interpretive structural modeling) pattern  

In this step, a cause-and-effect relationship between strategies was determined by 

using focused group interviews. Interpretivestructural modeling (ISM) was  also 

used to draw the strategy map. 

3-  Weighting the factors using the AHP method in the focus group 

At this stage, AHP method was used to determine the weight of each factor. For 

this purpose, factors were designed in paired tables and given to the members of 

the central group (the board of directors of the physical education office). The 

findings were analyzed using Expert Choice software. Considering that the total 

score of the performance indicators of the physical education office is considered 

to be 1000, therefore, the weight obtained for each factor, which was in the form 

of a percentage, was multiplied by 1000 to calculate the score of each factor. 

4- The final pattern 

At this stage, after weighting the main factors to design the final model, the 

evaluation indicators for each factor were specified and confirmed in the focus 

group. Then, the scores of each factor were distributed in the relevant indicators. 

 
Findings 
The results of this study showed the development of the financial system (150 

points), standardization and development of sports space and equipment (200 

points), human resources (160 points), participation and interactions inside and 

outside the organization (50 points), enhancement of research and development 

(40 points), and development of volunteer system (40 points) involve the inputs 

of the performance management system. Furthermore, the development of 

physical education curriculum (140 points) and the propagation of complementary 

activities (120 points) as processes and growth and development of physical 

education (40 points) and the development and promotion of active lifestyle (60 

points) represent the outputs of the research model. In the presented model, 31 

evaluation criteria are also presented, which can facilitate the operational plan of 

the performance management system of the physical education office. 
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Table 1- the factors, criteria and indicators for evaluating the performance of the 

office of physical education and ports activities. 

Factors Criteria Indicators 

Development of the 

financial system 

(150 points). 

Receiving credit from 

government and public 

institutions (50 points). 

Approved credit (budget line, 

supporting articles in the law, etc.) 

Received credit (from the treasury, 

etc.). 

Attracting credits from private 

sources and sectors 

(30 points). 

Credit attracted from the private 

sector. 

Diversification of income 

sources (30 points). 

The number of institutions and 

ways of attracting financial 

resources. 

Discipline and transparency of 

the financial system (40 

points). 

Transparency of incomes 

Transparency of costs. 

Compliance of incomes and 

expenses with credit headings. 

Saving energy and consumer 

goods. 

Standardization and 

development of sports 

space and equipment 

(200 points). 

Standardization of school 

sports spaces (40 points). 

The number of schools equipped 

with a standard sports hall. 

The number of schools with 

standard sports grounds. 

Development of school sports 

equipment (60 points). 

The number of schools with 

standard sports equipment. 

Quantitative development of 

sports spaces (100 points). 

The number of sports halls 

Per capita space for student sports 

(per student). 

The number of sports centers 

inside and outside the school. 

Human resources 

(training and 

empowerment, 

recruitment, etc.) 

(160 points). 

Recruiting and employing 

competent and capable human 

resources (50 points). 

The number of newly hired 

physical education teachers 

The number of physical education 

teachers available 

The number of doctoral teachers 

or doctoral students 

Training and empowerment of 

physical education teachers (70 

points). 

The number of educational 

workshops held. 

The number of teachers covered 

by specialized training courses 

(person-hours). 
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Table 1- the factors, criteria and indicators for evaluating the performance of the 

office of physical education and ports activities. 

Factors Criteria Indicators 

Human resources 

(training and 

empowerment, 

recruitment, etc.) 

(160 points). 

Establishing and applying the 

scientific associations of 

physical education teachers (10 

points). 

The number of active scientific 

associations. 

The number of scientific meetings 

held. 

Parent training (30 points). 

The number of educational 

workshops held for parents. 

The number of parents covered by 

the educational courses of the 

Parents and Teachers Association. 

Festival of the best teaching 

models. 

The number of teachers 

participating in the festival. 

Training and empowering 

teachers 

The number of educational 

workshops held. 

The number of teachers covered 

by specialized training courses 

(person-hours). 

Training and empowering 

experts and managers. 

The number of educational 

workshops held. 

The number of teachers covered 

by specialized training courses 

(person-hours). 

Development of 

physical education 

curriculum 

(140 points). 

Monitoring and inspecting the 

implementation process of the 

physical education course (60 

points). 

Number of supervised classes 

(clinical supervision). 

Strengthening the educational 

heads of the regions (20 

points). 

Mandatory hours of the heads of 

educational groups. 

Proper organization and 

distribution of human 

resources (40 points). 

The number of classes with an 

expert physical education teacher 

Dissemination and promotion 

of physical education 

curriculum (20 points). 

The number of individuals 

covered by meetings and 

promotional training courses. 
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Table 1- the factors, criteria and indicators for evaluating the performance of the 

office of physical education and ports activities. 

Factors Criteria Indicators 

The spread of 

complementary and 

extracurricular 

activities of physical 

education and sports 

(120 points). 

Intramural sports Olympiads 

(30 points). 

The number of students 

participating in intramural sports 

Olympiads. 

Development of intra- and 

extra-curricular sports centers 

(20 points). 

The number of schools with 

intramural sports centers. 

The number of students covered 

by intramural centers. 

The number of extracurricular 

sports centers. 

The number of students covered 

by extracurricular centers. 

Development of a dynamic 

school plan (30 points). 
The number of dynamic schools. 

Development of Kooch 

program (weight and obesity 

control of students) (20 points). 

The number of students covered 

by the Kooch program. 

Development of morning 

exercise (20 points). 

The number of students covered 

by morning sports. 

The number of schools covered by 

morning sports. 

The plan of exercising with 

family. 

The number of students and 

parents covered by the family 

sports plan. 

Development of sports for 

education staff. 

Number of employees covered by 

sports of employees. 

Participation and 

interactions inside 

and outside the 

organization 

(50 points). 

Conclusion and 

implementation of joint 

memorandums with other 

organizations and institutions 

(25 points). 

The number of memorandums 

concluded with other 

organizations (municipality, 

university, etc.). 

Cooperation and participation 

in joint programs within the 

organization (25 points). 

The number of joint meetings with 

other departments of Education 

Organization. 
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Table 1- the factors, criteria and indicators for evaluating the performance of the 

office of physical education and ports activities. 

Factors Criteria Indicators 

R&D development 

(40 points). 

Knowledge-oriented and 

research-oriented programs 

and activities (20 points). 

The number of projects and 

research reports. 

Extending the culture of 

research and development 

(R&D) through the formation 

of research committees (10 

points). 

The number of active research 

committees at the provincial level. 

Interaction with academic 

centers and universities and 

scientific and research 

institutes (10 points). 

The number of joint research 

projects with scientific centers. 

Development of 

volunteering system 

(sports associations) 

(40 points). 

Establishment of student sports 

associations (10 points). 

The number of students who are 

members of intramural sports 

associations. 

Employing volunteers among 

physical education teachers, 

student teachers, etc. (15 

points). 

The number of volunteers 

(registered in the system) among 

students and teachers. 

Employing volunteers from 

school principals (15 points). 

The number of volunteers 

(registered in the system) among 

the parents of students. 

Growth and 

development of 

physical education 

(40 points). 

Development of students' 

participation in physical 

activities and healthy 

recreation (40 points). 

The amount of physical activity of 

students. 

Development and 

promotion of active 

lifestyle (60 points). 

Increasing students' awareness, 

interest and participation in an 

active and healthy lifestyle (50 

points). 

Physical literacy level of students. 

Norms of physical fitness in 

students. 

Development of healthy and 

active lifestyle ambassadors 

among students (10 points). 

The number of students as 

ambassadors of a healthy and 

active life. 

 

Conclusion  
The present study’s findings can pave the way for a strategic and operational 

model for implementing and directing the performance management system in the 

office of physical education and sports activities of the Ministry of Education. 

Therefore, it is suggested that the office of physical education and sports activities 
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of the Ministry of Education takes advantage of the findings of this study (factors, 

criteria and indicators) to establish a performance management system at the 

headquarters, provincial, and city levels. In order to establish a performance 

management system, a council consisting of representatives of the performance 

evaluation department, various sections of the office of physical education and 

sports activities, and relevant managers should be formed. Moreover, by holding 

explanatory and training courses for the employees of the headquarters and 

provinces, the necessary platforms for their implementation are provided. It is also 

recommended that all of the processes for all indicators be performed through the 

Internet in order to speed up the procedure.   
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 مقالة پژوهشی

 1ورزشي  يها تيفعال و   بدنيتربيتطراحي الگوي مديريت عملكرد دفتر 
 

 3سليماني مجيد، 2افكار عادل، 1زادهرواسي  محمد

 

 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، همدان، ایران .  1

 )نویسنده مسئول(  ر، ایراناستادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر، مالی.  2

 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر، مالیر، ایران .  3
 

 20/05/1401تاريخ پذيرش:                           1401/ 16/03تاريخ دريافت:  
 

 چكيده 

ورزشی وزارت آموزش    يهات یفعالو    بدنی تربیتطراحی الگوي مديريت عملكرد در دفتر    ، هدف اين پژوهش 

از   کاربردي،  هدف،  نظر  از  تحقیق  بود. روش  پرورش  از  توصیفی    ، ماهیت  حیثو  و    ،هاداده  لحاظپیمايشی 

  ي هامصاحبهانجام    -1  :صورت گرفت  از نوع اکتشافی متوالی( بود. براي انجام تحقیق سه گام اساسی)آمیخته  

عملكرد ارزيابی  معیارهاي  و  عوامل  احصاي  براي  کارشناسان  و  مديران  با  با  سطح  - 2  ،عمیق  عوامل  بندي 

 AHPبا استفاده از روش  هاعامل دهی به وزن -3فسیري( و ت-ساختاري  سازي)مدل ISMاستفاده از الگوي 

داد  نشان  پژوهش  نتايج  کانونی.  گروه  مالی    ، در  نظام    و   فضا   توسعه  و  استانداردسازي  (، امتیاز  150)توسعه 

)  تجهیزات انسانی  امتیاز  200ورزشی  نیروي  و    (، امتیاز  160)(،  تعامالت درون  و    50)  سازمانیبرونمشارکت 

)تو  (، امتیاز توسعه  و  تحقیق  )امتیاز  40سعه  نظام داوطلبی  و توسعه  نظام مديريت امتیاز  40(  ( دروندادهاي 

 مكمل  يهات یفعالاشاعه  امتیاز( و    140)  بدنیتربیت توسعه برنامه درسی  . همچنین  دهندیمعملكرد را تشكیل  

سعه و ترويج سبك زندگی فعال توامتیاز( و    40)  بدنیتربیترشد و توسعه  فرايندها و    عنوانبهامتیاز(    120)

اند  ارزيابی نیز ارائه شده  معیار  31  ، شده. در الگوي ارائهدهندیم( بروندادهاي الگوي پژوهش را نشان  امتیاز  60)

 د. ن را تسهیل کن بدنیتربیت برنامه عملیاتی نظام مديريت عملكرد دفتر  دنتوانیمکه 

 

 . آموزيورزش دانش ارزيابی عملكرد، آموزش و پرورش، : گان کليديواژ
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 مقدمه 
به و  توسعه  راهبردهای  از  یكی  عملكرد  به شمار میمدیریت  نهروزآوری  عملكرد  مدیریت  فقط  رود. 

افراد،  مدیران تمام  در  بلكه  را  و مجموعه  اساسی    ،می گيرد. درحقيقت  بر  شاغل در سازمان  هدف 

آن مسئوليت بهبود مستمر فرایندهای    بر مبنای  ها گروهمدیریت عملكرد ایجاد فرهنگی است که افراد و  

فریرا و    (.2018و همكاران،    1)کاسال  رنديگیمهای خود را به عهده  مشارکت و مهارت  کسب و کار،

شامل  2009)  2اتولی را  عملكرد  مدیریت  فرمكانيسم(  سيستم اها،  شبكهیندها،  و  و  ها  رسمی  های 

تحول   حال  در  سازمان  دانندیمغيررسمی  توسط  برکه  کليدی  ها  اهداف  و  اهداف  انتقال  ای 

یند استراتژیک و مدیریت مستمر از طریق تجزیه و افر رود.شده توسط مدیریت به کار میاستخراج 

طورکلی مدیریت عملكرد و برای حمایت و  و به  ندادگيری، کنترل، پاداشریزی، اندازهتحليل، برنامه

(  2019)  4(. آگيونيس 2019،  و همكاران  3ج )روی  گيردمیتسهيل یادگيری و تغيير سازمانی صورت  

فر را  عملكرد  اندازهامدیریت  شناسایی،  برای  مستمر  تيمیندی  و  افراد  عملكرد  توسعه  و  و  گيری  ها 

 د. کنیمهمسوکردن عملكرد با اهداف استراتژیک سازمان تعریف 

یا، نياز مبرم به های خود در محيط پوآگاهی از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت  برایهر سازمانی  

نبود نظام مدیریت و سنجش عملكرد در یک    ،از سوی دیگر  .نظام سنجش و مدیریت عملكرد دارد

که مرگ سازمان    شودمیرون سازمان تلقی يارتباط با محيط درون و ب نكردنسازمان به معنای برقرار

از لحاظ  مدیریت عملكردو   ارزیابی عملكرد  (.323  ،2017را در پی خواهد داشت )رضائيان و گنجعلی،  

و همكاران،    5)اسچليچر  اندقرار گرفته   مدنظراند که در تحقيقات و در عمل  هایی بودهتاریخی حوزه

آرمسترانگ2021 باور  به  بهبود    (،2018)  (.  و  راهبردی  اهداف  بين  اتصال  حلقه  عملكرد  مدیریت 

و تمرکز   هاگروهتمر عملكرد افراد و  و با بهبود مس  کندمیعملكرد را از طریق ارزیابی عملكرد فراهم  

بر نقاط قوت و ضعف، موفقيت سازمان در تحقق اهداف راهبردی و افزایش اثربخشی فرایندهای کاری 

 .  آوردیمرا به همراه 

، الگوهای  هاشرکتو    ها سازمانو شرایط    هایژگیوبه فراخور  ،  دهدیممروری بر ادبيات تحقيق نشان  

( در بررسی مدیریت عملكرد 2018کاسال و همكاران )ابی عملكرد متفاوت است.  برای ارزی  شدهاستفاده
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های ملی ورزشی با پشتيبانی  جامع از مدیریت عملكرد برای سازمان  یمدل   ،های ملی ورزشیسازمان

این .  اند کردهنهادی ارائه    و  های کاری سازمانی نفعان، وابستگی به منابع، نظریههای سازمانی ذیتئوری 

ورزشی دارد و عناصر مهم    یهاسازمانالعه رویكردی جامع و چندسطحی به مدیریت عملكرد در  مط

تصویر  را   به  داخلی  و  خارجی  محيطی  تأثيرات  توصيف  دادکشدمیبرای  نشان  نتایج  توانایی    ، . 

پاسخسازمان برای  ورزش  ملی  پویاییهای  به  فرگویی  اجرای  با  خود  بيرونی  محيط  یندهای  اهای 

ها  ها بر مدیریت عملكرد آنهای ساختاری آندهند و طرحمیی که منابع موجود را تشكيل  سازمان

های فعال برای های ملی ورزش برای ایجاد محيط گذارد. عالوه بر این، توانایی افراد در سازمانمیتأثير  

کار بر  عملكرد،  دارد. امدیریت  تأثير  سازمان  اثربخشی  و  )  1برث   یی  همكاران  بررسی    در (  2018و 

های حاکم بر ورزش ملی  برای سنجش عملكرد سازمانی در دستگاه  شدههای استفادهرویكردها و روش

های طبيعی و  سيستم  عنوانبههای حاکم بر ورزش باید  دستگاه  کردند،بيان    2014تا    1986از سال  

رد سازمانی وجود های موجود عملكهایی در مدلقرار گيرند و محدودیت  مدنظرباز با سطوح مختلف  

توسعه مدل برای  بيشتری    بایدها  دارد.  توجه  نيز  تأثيرات و سطوح خرد سازمان  و  نتایج  و   کردبه 

ای ( در مقاله 2011)  2فلچر و آرنولد  تشخيص عوامل برای عملكرد و مدیریت سازمانی ضروری است.

  کردندا تجزیه و تحليل  سازمان ورزشی ر سيزدهدرباره مدیریت و رهبری در ورزش قهرمانی، عملكرد 

نظر    چهارو   عملكرد در  بررسی مدیریت  برای  را  عملكردی  عبارت  .گرفتندبعد  ابعاد  ازااین    -1:  ند 

توسعه چشمچشم شامل  چشمانداز  بر  مؤثر  عوامل  مشترکچشم  و  اندازانداز،  و    -2  ،انداز  عملياتی 

نتایج و  و  موزشی، انتخاب ورزشكاران،  ریزی آمالی، استراتژی رقابتی و برنامهرد  اجرایی شامل عملك

فرهنگ شامل   -4 و جامعه شامل مدیریت کارگزینی، خطوط ارتباطی و مكانيزم بازخورد -3 ،مقررات

سازمان ورزشی المپيک   ده( در بررسی  2006)  3شيبوری و موری   و سازمانی. ها، محيط تيمی  آگاهی

های ورزشی، مدیریت عملكرد  اثربخشی سازمان  استراليا با استفاده از رویكردهای رقابتی برای سنجش

 4بيل و رابينسون   ریزی، اطالعات و ثبات دانستند.پذیری، منابع، برنامهوری، انعطافرا شامل ابعاد بهره

چارچوبی برای مدیریت عملكرد    ،سازمان ورزشی فرانسه یازده ( در بررسی مدیریت عملكرد  2007)

  ها آندر الگوی    .دادند راتژیک و ترکيب عملكرد عملياتی ارائه  سازمانی مبتنی بر ترکيب عملكرد است

شامل   عملكرد  شبكه، پنج  مدیریت  عامل  کيفيت  صنعت،  موقعيت  دولتی،  سيستم  عملكرد،  بعد 

 
1. Barth  

2. Fletcher & Arnold 

3. Shilbury & Moore 

4. Bayle   & Robinson 
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های ملی ورزش سازمان درباره ای ( در مطالعه2015) 1بویل و حسن وا . استبازدارنده  و  کننده تسهيل 

و در    شدهها اجرا  در برخی سازمان  که  استلكرد در مراحل تحولی  مدیریت عم  ، نيوزلند نشان دادند

   شود.نمی برخی دیگر اصالً مدیریت عملكرد اجرا 

در نيز  کشور  داخل  در  باره  در  عملكرد  است  ی هاسازمانارزیابی  شده  انجام  تحقيقاتی    ؛ورزشی 

  هایملكرد را از استراتژی ( استقرار و توسعه نظام مدیریت ع 2017وحدانی و همكاران ) ،مثالعنوان به

  نژادسجادی و سليمانی  .کردند های وزارت آموزش و پرورش عنوان  بدنی و فعاليتالزم برای تربيت

ورزشی ایران   یهاون يفدراسارزیابی عملكرد    یهاشاخصبندی  شناسایی و اولویت( به بررسی  2014)

عملكرد    یابیارز  یهاشاخص  ییرچوب نها چاپرداختند.    2مراتبیفرایند تحليل سلسله مدل  با استفاده از  

  ،بندییتاولو  ین شد. براساس ا  ینتدو   یرمعيار ز  43و با    یکل   يار چهار مع  رد  یرانا  ی ورزش  هایيون فدراس

م مع  ياندر  فدراس  یابیارز  یکل  يارچهار  پش  ،هايون عملكرد  برنامه  تيبانیامور   ۀ توسع  یزی،رو 

  هاییت در اولو  يبترتبه  ،يزاتیو تجه  یمنابع کالبد  ۀو توسع  یو ورزش  یورزش، امور فن  هاییرساخت ز

 اند. اول تا چهارم قرار گرفته 

های نوین  یند ارزیابی عملكرد یک شرکت باید از روشادر فر  ،(2018)  3به باور نارکيونين و آلبينایته 

مكان  های عملكرد مالی و غيرمالی را با هم ترکيب کرده و اارزیابی عملكرد استفاده شود که شاخص

حال، هيچ روش واحدی وجود ندارد که  بااین  ؛کندارزیابی عملكرد را از نظر کمی و کيفی فراهم می

و  برای همه شرکت  اختر و سوشيل  هاسازمانها  باشد.  های  ( معتقدند که سيستم2018)  4مناسب 

پيشنهادشده    وری بودند، اما اقدامات جایگزینمدیریت عملكرد سنتی مبتنی بر معيارهای مالی و بهره

استراتژیک وپنج  بيستدر   تمرکز  دارای  گذشته  کارایی،   اندسال  مانند  عملكردی  معيارهای  انواع  و 

 ند. گيروری، کيفيت، رضایت مشتری، نوآوری و رضایت کارکنان را در بر میاثربخشی، بهره

اهداف سازمانی    نيتأم  ش، براینظر از نوع فعاليت، اندازه ساختار و ميزان موفقيتهر سازمانی صرف

و اهداف ارزیابی    هاآرمانبه    دستيابیدارد که براساس آن ميزان موفقيت خود را در  نياز  خود به مدلی  

شود  های عملكردی سيستم یک سازمان از آنجا ناشی میقابليت  دربارهاهميت انجام تحقيقات  .  کند

مع و چندسطحی هستند. بيشتر سازی راهبرد مدیریت عملكرد نيازمند شناخت جا که مراکز در پياده

داده نشان  سازمان  در  عملكرد  مدیریت  سازماناند  تحقيقات  اصول  که  و  مبانی  با  کافی  آشنایی  ها 

 
1. Hassan 
2. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

3. Narkunienė & Ulbinaitė 

4. Akhtar & Sushil 
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  بسيار عملكرد مناسب در جوامع قدرت و دامنه اثرگذاری  ازآنجاکه  تخصصی مدیریت عملكرد ندارند.  

های مختلف، متفاوت  ملكرد در سازمانابعاد ع   .داردبسيار اهميت    زمينهانجام تحقيق در این    دارد،

براساس چشم  ؛ بنابرایناست اقتضائات و  انداز، مأموریت، اهداف کالن و  هر سازمان باید متناسب با 

راهبردهای خود به سؤال چيستی عملكرد خویش پاسخ دهد و ابعاد عملكرد خود را تبيين کند و پس  

بسا عاملی که در سازمانی اثر محوری  چه  ؛ارد های مناسب همت گمها و سنجه از آن به طراحی شاخص

 . (2013)یاوری و زاهدی،  اما در سازمان دیگری چندان مهم نيست ،بر عملكرد دارد

دفتر   راستا  این  نيز    ی هاتيفعالو    بدنی تربيتدر  پرورش  و  آموزش  وزارت  از   عنوانبهورزشی  یكی 

نيازمند الگویی کاربردی و    ،آموزاندانشمتوليان اصلی در حفظ و ارتقای فعاليت بدنی و سالمت در  

سازی و راهبردهای خود را پياده  ها برنامه،  بيشتروری  عملياتی مدیریت عملكرد است تا بتواند با بهره

ساز رشد و تحول در  زمينه   تواندیم مندی از نظامی منسجم، یكپارچه، کارا، و علمی  بهره  ؛ بنابراینکند

و  است  تهيه نشده    بدنیتربيت ن نظامی برای مدیریت عملكرد دفتر  این دستگاه حياتی باشد. تاکنو

نظارت و    یهاميتروتينی است که توسط    ی هافرمصورت  دفتر به  یها برنامهسيستم نظارت و ارزیابی  

طراحی الگوی مدیریت عملكرد   پژوهش، هدف این    ،. با توجه به اهميت موضوعشودیمارزیابی تكميل  

 . بودورزشی  یهاتيلفعاو   بدنی تربيتدفتر 
 

 پژوهش روش
 صورت به  هاداده  حيثپيمایشی و از  -توصيفی  ،این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهيت

ن)آميخته   متوالی(  از  اکتشافی  پژوهش   .بودوع  تربيت،  نمونه  دفتر  کارشناسان  و  و  مدیران  بدنی 

ها  نمونهورود    هایفی هدفمند بود. معيارصورت غيرتصادگيری بهبودند. روش نمونه   ورزشی  یهاتيفعال

ورزشی آموزش و    یهاتيفعالسال سابقه کاری در حوزه تربيت بدنی و سه حداقل داشتن  ،به تحقيق

برای انجام تحقيق سه گام اساسی به شرح زیر  ارشد بود.  حداقل مدرک کارشناسی  شتنپرورش و دا

 :گرفتصورت 

:  کارشناسان برای احصای عوامل و معيارهای ارزیابی عملكرد  عميق با مدیران و  یهامصاحبهانجام    -1

ب ابتدا  بخش،  این  شاخص  شناسایی منظور هدر  و  معيارها  دفتر  عوامل،  ارزیابی  و    بدنیتربيتهای 

ای و  موضوع با استفاده از منابع کتابخانه و پيشينه نظری مطالعه مبانی از پس ورزشی،  یهاتيفعال

 فهرست مقدماتی داشتن  دست در با بعدی مرحله  در .شد ها تهيه  آن از یمقدمات فهرستی اینترنت،

موضوع  از آگاه نخبگان با کيفی هایمصاحبه اجرای ها، بهداده آوریجمع اوليه  ابزار  عنوانبهمذکور،  

 هایپژوهش نظری مبانی به  توجه باز پرداخته شد. باهای نيمهو همچنين توزیع پرسشنامه پژوهش
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 هر تحليل کهای گونه؛ بهشد انجام نيز هاآن و کدگذاری تحليل ،ها مصاحبه انجام با مانزهم کيفی،

-نمونه انتخاب برای معياری نيز و هاداده راهنمای گردآوری عنوانبه قبلی هاییافته همراه به مصاحبه

 ادامه (مصاحبه  28نظری ) اشباع به حد رسيدن کيفی تا هایمصاحبه گرفت. انجام قرار بعدی ایه

پرداخته   هایافته گيری ازنتيجه  و بندیدسته  تلخيص، به کيفی تحليل از استفاده با پایان در و یافت

ارزیابی دفتر  عوامل، معيارها و شاخص نهایی فهرست  تا شد ورزشی   یهاتيفعالو    بدنیتربيت های 

  و   ی ر ی دپذ یي تأ   ، ی ر ی پذ تقال ان   ، ی ر ی اعتبارپذ   ار ي مع   چهار   از   ی ف ي ک   ق ي تحق   دقت   سنجش   ی برا .  شود استخراج 

و    ی ر ي محقق درگ   ، منظور ن ی بد   ؛ ( 35،  2016  و برندا،   ی )ل   بود   محقق   مدنظر   مراحل   تمام   در   ی ر ی اعتمادپذ 

  کرد برقرار    شوندگان   مصاحبه   با   ک ی نزد   ارتباط   و   داشت   ق ي تحق   موضوع   و   ها داده با    وسته ي مشارکت کامل و پ 

  الزم   موارد   و  شد  انجام  ی ف ي ک   ق ي روش تحق  نه ي م در ز   متخصص متن توسط محقق و با نظارت  ی و کدگذار 

کامل طرح    ف ي به توص   ، کرد   ی محقق سع   ی ر ی دپذ یي تأ   ت ي قابل   ش ی افزا   ی برا   ن ي همچن   . شد   داده   ر يي تغ   و   اصالح 

  گران ی د   ی برا   پژوهش  ر ي مس   تا   کند  ثبت   ق ي دق   را  کار   مراحل  در   شده دریافت  های م ي و گزارش تصم   بپردازد 

 ؛ را حفظ کند   ها گفته   ان ي ب   در   ی دار امانت   و   صداقت   و   شود   هموار 

در این گام با استفاده  :  تفسيری(-سازی ساختاری)مدل  ISMبندی عوامل با استفاده از الگوی  سطح  -2

بين    هایگروهبا  از مصاحبه   معلولی  و  علت  روابط  از  نوعی  برای   ها استراتژی متمرکز  مشخص شد. 

اهداف راهبردی در   ،بر این اساس  ؛فاده شداست    1ساختاری -یابی تفسيریترسيم نقشه راهبرد از مدل 

و در اختيار اعضای شورای راهبری قرار گرفت و از    شد   صورت پرسشنامه تنظيمجدولی ماتریسی به

دارد    تأثير  iبر    jکه  ، درصورتیVدارد عالمت    تأثير  jبر هدف    iکه هدف  درصورتی  ،آنان درخواست شد

درصورتیAعالمت   عال  تأثيرکه  ،  است  درصورتی  Xمت  دوطرفه  یكدیگر    اصالًکه  و  ندارند   تأثيربر 

-سازی ساختاریمعلولی اهداف، از روش مدلت  در ادامه برای تعيين روابط عل  .کنندرا درج    Oعالمت  

ارتباط بين  ت استفاده شد. مدل ساختار تفسيری قادر است  که    تعيين کند  را  یی ها شاخصفسيری 

فرایند  ،  تفسيری-سازی ساختاریمدل  ، به عبارت دیگر  ؛ انده صورت تكی یا گروهی به یكدیگر وابستبه

آن   در  که  است  تعاملی  مدل    ایمجموعهیادگيری  یک  در  یكدیگر  با  مرتبط  و  مختلف  عناصر  از 

 ؛ تفسيری یک مدل تفسيری است-یابی ساختاری. روش مدلشوندمیسيستماتيک جامع ساختاربندی  

اینكه چه  مکدا  کندمیزیرا قضاوت این گروه که تعيين   رابطه دارند و  از عناصر با هم   ای رابطه یک 

ورزشی   هایفعاليتو    بدنیتربيت اعضای شورای مدیران دفتر  ،  کنندگان در این بخشدارند. مشارکت

 ؛ رئيس گروه بودندشش معاون و سه مدیرکل،  ،بودند. این افراد

 
1. Interpretive Structural Modeling  (ISM) 
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شدن در این مرحله برای مشخص   ؛در گروه کانونی  AHPبا استفاده از روش    هاعاملدهی به  وزن  -3

و شد  منظور عوامل در جداول زوجی طراحی  استفاده شد. بدین  AHPاز روش    ها عاملوزن هریک از  

اعضای گروه کانونی )شورای مدیران دفتر   اختيار  از    ها یافتهقرار گرفت.    ( بدنیتربيتدر  استفاده  با 

عملكرد دفتر    هایشاخصمجموع امتياز نهایی  تحليل شد. با توجه به اینكه    1اکسپرت چویس افزار  نرم

صورت درصد بود آمده برای هر عامل که بهدستوزن به  است،  در نظر گرفته شده  1000  بدنیتربيت

 ؛ضرب شد تا امتياز هر عامل محاسبه شود 1000در 

نهایی  -4 وزن:  الگوی  از  پس  مرحله  این  به  در  نهایی،    یهاعاملدهی  الگوی  طراحی  برای  اصلی 

هر عامل در    های سپس امتياز  .شد  دیيتأارزیابی در هر عامل در گروه کانونی مشخص و    یهاشاخص

 مرتبط با آن توزیع شد.  یهاشاخص

 

 نتايج 

  یهاتيفعالو    بدنیتربيتنتایج ابعاد، عوامل و معيارهای اصلی ارزیابی عملكرد دفتر    شماره یک،جدول  

براساس   را  اساس  ؛دهد یمنشان    ها مصاحبه ورزشی  این  قالب    عامل   10  ،بر  در  معيار    31اصلی 

 سازماندهی شد. 
 

 ورزشی  يهات یفعالو   بدنیتربیتهاي ارزيابی عملكرد دفتر ابعاد، عوامل و معیارهاي  -1جدول 

Table 1- Dimensions, factors and criteria for evaluating the performance of the 

office of physical education and sports activities 
 Criteria معیارها Factors  عوامل

 توسعه نظام مالی 

Development of the 

financial system 

 جذب اعتبار از نهادهای دولتی و عمومی 

Attracting credit from government and public institutions 
 خصوصی   یهابخشجذب اعتبارات از منابع و  

Attracting credits from private sources and sectors 
 بخشی به منابع درآمدی تنوع

Diversification of income sources 
 انضباط و شفافيت نظام مالی 

Discipline and transparency of the financial system 

 

 
 

 
1. Expert Choice  
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 ورزشی يهاتیفعالو  بدنیتربیتهاي ارزيابی عملكرد دفتر ابعاد، عوامل و معیارهاي  -1جدول ادامة 

Table 1- Dimensions, factors and criteria for evaluating the performance of the 

office of physical education and sports activities 
 Criteria معیارها Factors  عوامل

  و   فضا  توسعه  و  استانداردسازی

 ورزشی  تجهيزات 

Standardization and 

development of space 

and sports equipment 

 استانداردسازی فضاهای ورزشی مدارس 

Standardization of school sports spaces 
 توسعه تجهيزات ورزشی مدارس 

Development of school sports equipment 
 توسعه کمی فضاهای ورزشی 

   Quantitative development of sports spaces 

( انسانی  و    آموزشنيروی 

 توانمندسازی، جذب و...(

Human resources 

(training and 

empowerment, 

recruitment, etc ). 

 نيروی انسانی توانمند و شایسته کارگيری  هبجذب و 

Recruiting and employing qualified and competent human 

resources 
 معلمان تربيت بدنی آموزش و توانمندسازی 

Training and empowerment of physical education teachers 
 بدنی تربيتعلمی دبيران  یهاانجمنکارگيری هب تشكيل و 

Establishment and use of scientific associations of physical 

education teachers 

 Parent education   آموزش والدین

 Festival of the best teaching models  جشنواره الگوهای برتر تدریس

 Training and empowering teachers  آموزگاران  آموزش و توانمندسازی

 کارشناسان و مدیران  آموزش و توانمندسازی 

Training and empowering experts and managers 

درسی   برنامه  توسعه 

 بدنی تربيت

Development of 

physical education 

curriculum 

 بدنیتربيتزدید از اجرای درس نظارت و با

Monitoring and visiting the implementation of physical 

education lessons 
 آموزشی مناطق  یهاسرگروهتقویت  

 Strengthening the educational groups of the regions 
 ساماندهی و توزیع مناسب نيروی انسانی 

Proper organization and distribution of manpower 
 بدنی تربيتاشاعه و ترویج برنامه درسی 

Dissemination and promotion of physical education 

curriculum 
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 ورزشی يهاتیفعالو  بدنیتربیتهاي ارزيابی عملكرد دفتر ابعاد، عوامل و معیارهاي  -1جدول ادامة 

Table 1- Dimensions, factors and criteria for evaluating the performance of the 

office of physical education and sports activities 
 Criteria معیارها Factors  عوامل

و    یهاتيفعالاشاعه   مكمل 

و    بدنیتربيتبرنامه  فوق

 ورزشی 

Propagnation of 

complementary and 

extracurricular 

activities of physical 

education and sports 

 Intramural sports Olympiads یامدرسهالمپيادهای ورزشی درون

 ی امدرسهورزشی درون و برون  یهاکانونتوسعه  

Development of intramural and extramural sports centers 

 Development of a dynamic school plan   توسعه طرح مدرسه پویا

 ( آموزان دانشرل وزن و چاقی توسعه برنامه کوچ )کنت

Development of Koch program (weight and obesity control 

of students) 

 Development of morning exercise  توسعه ورزش صبحگاهی

 Sports plan with the family طرح ورزش با خانواده

 توسعه ورزش کارکنان آموزش و پرورش 

Development of sports for education staff 
و   درون  تعامالت  و  مشارکت 

 سازمانی  برون

Participation and 

interactions inside 

and outside the 

organization 

 سازمانی برون مؤسسات و  ها دستگاهمشترک با  یهانامهعقد و اجرای تفاهم 

Signing and implementing joint memorandums of 

understanding with external organizations and institutions  
 سازمانی مشترک درون یهابرنامههمكاری و مشارکت  

Cooperation and participation of joint intra-organizational 

programs 

 R & Dتوسعه  

R&D development 

 ها تيفعالو  یها برنامهمحوری  محوری و پژوهشدانش

Knowledge-oriented and research-oriented programs and 

activities 
 پژوهشی  یهاتهيکم( از طریق تشكيل  R & Dگسترش فرهنگ تحقيق و توسعه ) 

Expanding the culture of research and development (R & D) 

through the formation of research committees 
 ات علمی و پژوهشی سسؤ و م ها دانشگاه دانشگاهی،تعامل با مراکز 

Interaction with academic centers, universities and scientific 

and research institutions 
 

 

 

 

 

 



 1401 زمستان، 29، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                   240

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 ورزشی يهاتیفعالو  بدنیتربیتهاي ارزيابی عملكرد دفتر ابعاد، عوامل و معیارهاي  -1جدول ادامة 

Table 1- Dimensions, factors and criteria for evaluating the performance of the 

office of physical education and sports activities 
 Criteria معیارها Factors  عوامل

داوطلبی   نظام  توسعه 

 ورزشی(  یهاانجمن)

Development of 

volunteering system 

(sports associations ) 

 آموزان دانشورزشی  یهاانجمنتشكيل 

Establishment of student sports associations 
 ...، دانشجومعلمان وبدنیتربيتداوطلب در ميان معلمان  ی هایروين کارگيری هب 

Employing volunteers among physical education teachers, 

student teachers and ... 

 داوطلب از ميان اوليای مدارس  ی هایروين کارگيری هب 

Employing volunteers from school principals 
 بدنی تربيترشد و توسعه 

Growth and 

development of 

physical education 

 بدنی و تفریحات سالم  یهاتي فعالدر  آموزان دانشتوسعه مشارکت 

Development of students' participation in physical activities 

and healthy entertainment 

ترویج س و  زندگی  توسعه  بک 

 فعال 

Development and 

promotion of active 

lifestyle 

 به سبک زندگی فعال و سالم آموزان دانشافزایش آگاهی، عالقه و مشارکت 

Increasing students' awareness, interest and participation in 

active and healthy lifestyle 
 آموزان دانشن توسعه سفيران زندگی سالم و فعال در ميا

Development of healthy and active life ambassadors among 

students 
 

بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش اهداف راهبردی دفتر در جلسات شورای راهبری معاونت تربيت

صورت پرسشنامه هدف تعيين و تبيين شد. اهداف راهبردی در جدولی ماتریسی به  10مشتمل بر  

  تأثير  jبر هدف    iهدف    اگر  ،و در اختيار نمونه تحقيق قرار گرفت و از آنان درخواست شدشد  م  تنظي

بر یكدیگر   اصالً  اگرو    Xدوطرفه است عالمت    تأثيراگر  ،  Aدارد عالمت    تأثير  iبر    jاگر  ،  Vدارد عالمت  

 . کنندرا درج  Oعالمت  ،ندارند  تأثير

تفسيری استفاده شد.  -سازی ساختاریاهداف، از روش مدلمعلولی  و    تدر ادامه برای تعيين روابط عل

صورت تكی یا گروهی  که به  تعيين کند  را  ییهامدل ساختار تفسيری قادر است ارتباط بين شاخص

فرایند یادگيری تعاملی است که  ،  تفسيری -سازی ساختاریمدل  ،به عبارت دیگر  ؛اندبه یكدیگر وابسته

و مرتبط با یكدیگر در یک مدل سيستماتيک جامع ساختاربندی  ای از عناصر مختلفدر آن مجموعه 

یک از  کدام  کندیمزیرا قضاوت این گروه که تعيين    ؛یک مدل تفسيری است  ISMروش    شوند.می

   دارند. یارابطه عناصر با هم رابطه دارند و اینكه چه 
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 مراحل به شرح زیر انجام شد: ،ترسيم نقشه راهبرد برای

ها تشكيل و در  شامل شاخص  10در    10ل ماتریس تعامل ساختاری یک ماتریس  تشكي  برایابتدا  

 . کردندها را تكميل اختيار اعضای شورای راهبری قرار داده شد. اعضا براساس اصول زیر ماتریس

 شود: بررسی میارتباط ميان این دو متغير در چارچوب زیر  «j, iازای هر »به

• V متغير :i   برای رسيدن به متغيرj کند. کمک می 

• A : متغيرj   فقط توسط متغيرi  یابدمیبهبود . 

• x متغير :j و  i  .برای رسيدن به همدیگر کمک خواهند کرد 

• O : متغيرهایj  وi .بدون ارتباط هستند 

 . شده استمشخص   شماره دودر جدول  1نتيجه ماتریس خودتعامل 
 

 ماتريس خودتعاملی -2جدول  

Table 2- Self-interaction matrix 

ف 
دي

 ر

 Factors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عوامل

1 
 مالی  نظام  توسعه

Development of the financial 

system 

 x x v v a x x v v 

2 

  تجهيزات   و   فضا   توسعه   و   استانداردسازی 

 ورزشی 

Standardization and 

development of space and 

sports equipment 

  a v v a a o v v 

3 

  توانمندسازی،   و  آموزش )  انسانی   نيروی

 و...( جذب 

Human resources (training 

and empowerment, 

recruitment, etc ). 

   v v x x x v v 

4 
 بدنی تربيت درسی برنامه  توسعه

Development of physical 

education curriculum 

    x a a a v v 

 

 
 

 
1. Structural Self-Interaction Matrix 
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 ماتريس خودتعاملی  -2جدول ادامة 

Table 2- Self-interaction matrix 

ف 
دي

ر
 

 Factors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عوامل

5 

  برنامه   فوق  و  مكمل  یهاتيفعال  اشاعه

 ورزشی  و بدنی تربيت

Spreading complementary 

and extracurricular activities 

of physical education and 

sports 

     a a a v v 

6 

  و   درون  تعامالت  و  مشارکت

 سازمانی  برون

Participation and interactions 

inside and outside the 

organization 

      x a v v 

    R & D توسعه 7

R&D development 
       v v v 

8 

  ی هاانجمن)  داوطلبی  نظام  توسعه

 ( ورزشی

Development of volunteering 

system (sports associations ) 

        v v 

9 
 بدنی تربيت توسعه و رشد 

Growth and development of 

physical education 

         x 

10 
 فعال زندگی  سبک  ترویج  و  توسعه

Development and promotion 

of active lifestyle 

          

 

به صفر  شماره دو  باید نمادهای یادشده در جدول    ،پذیری اوليهبرای دستيابی به ماتریس دردسترس

باشد، در ماتریس دستيابی    Vصورت  به  SSIMدر ماتریس    i,jچنانچه    ،منظورو یک تبدیل شوند. بدین

(i,j)    به یک و(j,i)    شود. چنانچه  میل  تبدی به صفر(i,j)    در ماتریسSSIM  صورت  بهA  در    ، باشد

  (j,i)  ،وارد شود  xصورت  به  (j,i)شود. چنانچه  میتبدیل  به یک    (j,i)به صفر و    (i,j)ماتریس دستيابی  

  i,jوارد شود،    Oصورت  ( بهi,jشود. چنانچه )میتبدیل  نيز به یک    (j,i)در ماتریس دستيابی به یک و  

پذیری اوليه و  دسترس  )جدول  ISMمربوط به الگوی    های جدول. با توجه به تعدد  شودیصفر م  j,iو  

 .  ارائه شدشماره یک  شكلنهایی در  یفقط الگود و ها خودداری شجداول سطح عوامل( از ارائه آن 
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 ورزشی  يهات یفعالو   بدنیتربیت بندي عوامل اصلی مدل مديريت عملكرد دفتر سطح -1 شكل

 

پرسشنامه   ،. در این مرحلهانجام شددهی به عوامل اصلی با استفاده از نظرات خبرگان  وزنگام سوم:  

اکسپرت افزار  از مدیران دفتر قرار گرفت. تحليل این بخش با استفاده از نرم  نفر  10زوجی در اختيار  

به روش  چویس   دفتر  هایوزن  ، نهایتدرصورت گرفت که    AHPو  عملكرد  اصلی مدیریت    ،عوامل 

احصا شد. ستون سوم این جدول تبدیل وزن به امتياز است که برمبنای وزن  شماره سه  ابق جدول  مط

 به دست آمده است. 1000در  ضرب 
 

 AHPها با استفاده از هريك از آن يهاوزنمعیارها و  -3جدول 

 نام معیار
Criterion Name 

 وزن معیار 
Standard weight 

 1000امتیاز از 
Score out of 1000 

 R & Dتوسعه  

R&D development 
04/0 40 

 سازمانی برونمشارکت و تعامالت درون و 

Participation and interactions within 

and outside the organization 

05/0 50 

 نيروی انسانی 

Human resource 
16/0 160 

 استانداردسازی و توسعه فضا و تجهيزات ورزشی 
Standardization and development of 

sports space and equipment 

20/0 200 
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 AHPها با استفاده از هريك از آن يهاوزنمعیارها و  -3جدول ادامة 

 نام معیار
Criterion Name 

 وزن معیار 
Standard weight 

 1000امتیاز از 
Score out of 1000 

 توسعه نظام مالی 

Development of the financial system 
15/0 150 

 توسعه نظام داوطلبی 
Development of volunteering system 

04/0 40 

 بدنی تربيتتوسعه برنامه درسی 
Development of physical education 

curriculum 

14/0 140 

 مكمل  یهاتيفعالاشاعه 
Dissemination of complementary 

activities 

12/0 120 

 بدنی تربيترشد و توسعه 
Growth and development of physical 

education 

04/0 40 

 توسعه و ترویج سبک زندگی فعال

Development and promotion of active 

lifestyle 

06/0 60 

 

عوامل،    هایامتيازبراساس   از  و    هایامتيازهریک  شد  خرد  و    درنهایت،معيارها هم  ارزیابی  جدول 

 ارائه شد.   شماره چهارجدول    طبقورزشی    یهاتيفعالو    بدنیتربيت ارزیابی عملكرد دفتر    یهاشاخص
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 ورزشی  يهات یفعالو  بدنیتربیتارزيابی عملكرد دفتر  يهاشاخصعوامل، معیارها و  -4جدول 

Table 4- Factors, criteria and indicators for evaluating the performance of the 

office of physical education and sports activities 

 عوامل 

Factors 
 معیارها

Criterion 
 ها شاخص

Indicators 

 توسعه نظام مالی 

 امتياز(  150)

Development of 

the financial 

system 

( 150 points) 

 تبار از نهادهای دولتی و عمومی جذب اع

 امتياز(  50)

Attracting credit from 

government and public 

institutions    

(50 points) 

بودجه،   )ردیف  تصویبی    ی هامادهاعتبار 

 حمایتی در قانون و...(

 از خزانه و...() اعتبار دریافت شده 

Validity of approval (budget 

line, supporting articles in the 

law, etc.) 

credit received (from the 

treasury, etc.) 
و   منابع  از  اعتبارات    ی هابخشجذب 

 خصوصی 

 ( امتياز  30)

Attracting credits from 

private sources and sectors 

(30 points) 

 شده از بخش خصوصی اعتبار جذب

Credit attracted from the private 

sector 

)وعتن درآمدی  منابع  به    30بخشی 

 ( امتياز

Diversification of income 

sources 

(30 points) 

 جذب منابع مالی   یهاراهتعداد نهادها و 

The number of institutions and 

ways of attracting financial 

resources 

( مالی  نظام  شفافيت  و    40انضباط 

 امتياز( 

Discipline and transparency 

of the financial system 

(40 points) 

درآمدها  Income شفافيت 

transparency 
 Transparency of هانهیهز شفافيت  

costs 
و   درآمدها    ی هاسرفصلبا    هانهیهز انطباق 

 اعتباری

کاالهای   و  انرژی  مصرف  در  جویی  صرفه 

 مصرفی

Compliance of incomes and 

expenses with credit headings 

Saving energy and consumer 

goods 
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 ورزشی يهاتیفعالو  بدنیتربیتارزيابی عملكرد دفتر  يهاشاخصعوامل، معیارها و  -4جدول ادامة 

Table 4- Factors, criteria and indicators for evaluating the performance of the 

office of physical education and sports activities 
 عوامل 

Factors 

 معیارها

Criterion 

 ها شاخص

Indicators 

  توسعه   و  استانداردسازی 

 ورزشی  تجهيزات  و فضا

 ( امتياز  200)

Standardization 

and development of 

space and sports 

equipment 

(200 points) 

 

استانداردسازی فضاهای ورزشی مدارس  

 امتياز(  40)

Standardization of school 

sports spaces  

(40 points) 

 تعداد مدارس دارای سالن ورزشی استاندارد

 تعداد مدارس دارای حياط ورزشی استاندارد

The number of schools with a 

standard sports hall 

The number of schools with 

standard sports grounds 
( مدارس  ورزشی  تجهيزات    60توسعه 

 امتياز( 

Development of school 

sports equipment 

(60 points) 

ورزشی   تجهيزات  دارای  مدارس  تعداد 

 استاندارد 

The number of schools with 

standard sports equipment 

( ورزشی  فضاهای  کمی    100توسعه 

 امتياز( 

Quantitative development of 

sports spaces 

(100 points) 

 ورزشی  یهاسالنتعداد 

ازای هر  )بهسرانه فضایی ورزش دانش آموزی  

 آموز( دانش

و    ی هاکانونتعداد   درون  ورزشی 

 ی امدرسهبرون

The number of sports halls 

Student sports space per capita 

(per student) 

 

Number of intramural and 

extramural sports centers 
( انسانی  و  نيروی  آموزش 

 توانمندسازی، جذب و...(

 ( امتياز  160)

 

Human resources 

(training and 

empowerment, 

recruitment, etc ). 

 

(160 points) 

 

ب و  انسانی  هجذب  نيروی  کارگيری 

 امتياز(  50توانمند و شایسته )

Recruiting and employing 

cqualified and competent 

human resources  

(50 points) 

 استخدام تازه بدنیتربيتتعداد معلمان 

 موجود  بدنیتربيتمان تعداد معل 

یا دانشجوی    ی دکتربا مدرک  تعداد معلمان  

 دکتری

The number of newly hired 

physical education teachers 

The number of physical 

education teachers available 

The number of teachers with 

Ph.D. degrees or Ph.D. students 
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 ورزشی يهاتیفعالو  بدنیتربیتارزيابی عملكرد دفتر  يهاشاخصعوامل، معیارها و  -4جدول ادامة 

Table 4- Factors, criteria and indicators for evaluating the performance of the 

office of physical education and sports activities 
 عوامل 

Factors 

 معیارها

Criterion 

 ها شاخص

Indicators 

 

مع توانمندسازی  و  تربيت  آموزش  لمان 

 امتياز(  70بدنی )

Training and empowerment 

of physical education 

teachers 

(70 points) 

 آموزشی برگزارشده  یهاکارگاهتعداد 

آموزشی    یهادوره  زیر پوشش تعداد معلمان  

 تخصصی )نفر ساعت( 

The number of educational 

workshops held 

The number of teachers covered 

by specialized training courses 

(person/hours) 
علمی    یهاانجمنکارگيری  هتشكيل و ب 

 امتياز(  10) بدنیتربيتدبيران 

Formation and use of 

scientific associations of 

physical education teachers 

(10 points) 

 علمی فعال  ی هاانجمنتعداد 

 ه های علمی برگزارشدتعداد نشست

The number of active scientific 

associations 

The number of scientific 

meetings held 

 امتياز(  30آموزش والدین ) 

Parent training (30 points) 

برای    یهاکارگاهتعداد   برگزارشده  آموزشی 

 اوليا 

اوليای   آموزشی    یهادوره  زیر پوششتعداد 

 انجمن اوليا و مربيان 

The number of educational 

workshops held for parents 

The number of parents covered 

by the educational courses of the 

Parents and Teachers 

Association 
 جشنواره الگوهای برتر تدریس 

Festival of the best teaching 

models 

 کننده در جشنواره تعداد معلمان مشارکت

The number of teachers 

participating in the festival 

 آموزگاران  آموزش و توانمندسازی 

Training and empowering 

teachers 

 آموزشی برگزارشده  یهاکارگاهتعداد 

آموزشی    یهادوره  زیر پوشش تعداد معلمان  

 تخصصی )نفر ساعت( 

The number of educational 

workshops held 
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The number of teachers covered 

by specialized training courses 

(person/hours) 

توانمندسازی و  و    آموزش  کارشناسان 

 مدیران 

Training and empowering 

experts and managers 

 آموزشی برگزارشده  یهاکارگاهتعداد 

آموزشی    یهادوره  زیر پوشش تعداد معلمان  

 تخصصی )نفر ساعت( 

The number of educational 

workshops held 

The number of teachers covered 

by specialized training courses 

(person/hours) 

درسی   برنامه  توسعه 

 بدنی تربيت

 امتياز(  140)

Development of 

physical education 

curriculum 

 

(140 points) 

 

درس   اجرای  از  بازدید  و  نظارت 

 ز( اامتي 60) بدنی تربيت

Monitoring and visiting the 

implementation of physical 

education lessons 

(60 points) 

 

 شده )نظارت بالينی( نظارت  هایتعداد کالس

Number of supervised classes 

(clinical supervision) 

مناطق    یهاسرگروهتقویت   آموزشی 

 امتياز(  20)

Strengthening the 

educational heads of of 

groups of the regions (20 

points) 

 آموزشی  ی هاسرگروهساعات موظف 

Mandatory hours of educational 

heads of groups 

نيروی   مناسب  توزیع  و  ساماندهی 

 امتياز(  40انسانی )

Proper organization and 

distribution of human 

resources (40 points) 

معلم   دارای  کالس    بدنی تربيتتعداد 

 متخصص

Number of classes having a 

specialist physical education 

teacher 
  بدنی تربيتاشاعه و ترویج برنامه درسی  

 امتياز(  20)

Dissemination and 

promotion of physical 

education curriculum (20 

points) 

  ی هادورهها و  نشست  زیر پوششتعداد نفرات  

 ترویجی -آموزشی

The number of people covered 

by meetings and educational-

promotional courses 
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 ورزشی يهاتیفعالو  بدنیتربیتارزيابی عملكرد دفتر  يهاشاخصعوامل، معیارها و  -4جدول ادامة 

Table 4- Factors, criteria and indicators for evaluating the performance of the 

office of physical education and sports activities 
 عوامل 

Factors 
 معیارها

Criterion 
 ها شاخص

Indicators 

مكمل و    ی هاتيفعالاشاعه  
و    بدنیتربيتبرنامه  فوق

 ورزشی 
 امتياز(  120)

Dissemination of 
complementary and 
extracurricular 
activities of 
physical education 
and sports 

 
(120 points) 

 

  30)  یامدرسهپيادهای ورزشی درونالم
 امتياز( 

Intramural sports olympiads 
(30 points) 

در مشارکت  آموزان دانشتعداد   کننده 
 ی امدرسهالمپيادهای ورزشی درون

The number of students 
participating in intramural 
sports Olympiads 

و    ی هاکانونتوسعه   درون  ورزشی 
 امتياز(   20)  یامدرسهبرون

Development of intramural 
and extramural sports centers 
(20 points) 

ورزشی   کانون  دارای  مدارس  تعداد 
 ی امدرسهدرون

The number of schools with 
intramural sports centers 

پوشش   آموزان دانشتعداد     ی هاکانون  زیر 
   ی امدرسهدرون

The number of students covered 
by intramural centers 

 ی امدرسهورزشی برون یهاکانونتعداد 

The number of extramural sports 
centers 

پوشش   آموزان دانشتعداد     ی هاکانون  زیر 
 ی امدرسهبرون

The number of students covered 
by extramural centers 

 
 امتياز(   30توسعه طرح مدرسه پویا )

Development of a dynamic 
school plan (30 points) 

  تعداد مدارس پویا

The number of dynamic schools 

توسعه برنامه کوچ )کنترل وزن و چاقی  
 امتياز(  20( )آموزاندانش

Development of Koch 
program (weight and obesity 
control of students) (20 
points) 

 رنامه کوچ ب   زیر پوشش  آموزاندانشتعداد 

The number of students covered 
by the Koch program 

 امتياز(  20توسعه ورزش صبحگاهی )

Development of morning 
exercise (20 points) 

پوشش   آموزان دانشتعداد   ورزش    زیر 
 صبحگاهی 

The number of students covered 
by morning sports 

 گاهیپوشش ورزش صبح زیرتعداد مدارس  

The number of schools covered 
by morning sports 
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 طرح ورزش با خانواده 

Sports plan with the family 

پوشش طرح    زیر   یو اوليا  آموزاندانشتعداد  
 ورزش با خانواده 

The number of students and 
parents covered by the family 
sports plan 

 پرورش   توسعه ورزش کارکنان آموزش و 

Development of sports for 
education staff 

 ورزش کارکنان زیر پوشش تعداد کارکنان 

The number of employees 
covered by employees sports 

درون   تعامالت  و  مشارکت 
 سازمانی  برونو 
 امتياز(  50)

Participation and 
interactions within 
and outside the 

organization 
 
(50 points) 

 

مشترک با    یهانامهعقد و اجرای تفاهم
  سازمانی برون  مؤسساتو    هادستگاه

 امتياز(  25)

Conclusion and 
implementation of joint 
agreements with external 
organizations and 
institutions (25 points) 

تفاهم سایر  تعداد  با  منعقدشده  نامه 
)شهرداری،   ی  سازمان برون  ی هادستگاه

 دانشگاه و...(

The number of memorandums 
concluded with other external 
organizations (municipality, 
university, etc ). 

مشترک    یهابرنامههمكاری و مشارکت  
 امتياز(  25سازمانی ) درون

Cooperation and 
participation in joint intra-
organizational programs (25 
points) 

سایر   با  مشترک  جلسات    ی هابخشتعداد 
 آموزش و پرورش 

The number of joint meetings 
with other departments of 
education 

 R & Dتوسعه  
 ( امتياز  40)

 
R&D development 

(40 points) 

 

پژوهشدانش و  محوری  محوری 
 امتياز(  20) ها تيفعالو   یهابرنامه

Knowledge-oriented and 
research-oriented programs 
and activities (20 points) 

 پژوهشی  یهاگزارشو  هاطرحتعداد 

The number of research projects 
and reports 

 Rگسترش فرهنگ تحقيق و توسعه )

& D  تشكيل طریق  از    ی هاتهيکم( 
 امتياز(  10پژوهشی )

Expanding the culture of 
research and development (R 
& D) through the formation 
of research committees (10 
points) 

سطح    یهاتهيکمتعداد   در  فعال  پژوهشی 
 ها استان

The number of provincial active 
research committees  

ها و  دانشگاهدانشگاهی،  تعامل با مراکز  
 امتياز(  10ات علمی و پژوهشی )سسؤم

Interaction with academic 
centers, universities and 
scientific and research 
institutions (10 points) 

مراکز    ی هاپروژهتعداد   با  پژوهشی  مشترک 
 علمی

The number of joint research 
projects with scientific centers 

داوطلبی   نظام  توسعه 
 ورزشی(  یهاانجمن)

  آموزان دانشورزشی    یهاانجمنتشكيل  
 امتياز(  10)

ورزشی    ی هاانجمنعضو    آموزان دانشتعداد  
 ی امدرسهدرون
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 ( امتياز  40)

Development of 
volunteering 

system (sports 
associations ) 

(40 points) 

 
 

Formation of student sports 
associations (10 points) 

The number of students who are 
members of intramural sports 
associations 

داوطلب در ميان    یهایروين کارگيری  هب 
، دانشجومعلمان و... بدنیتربيتمعلمان  

 امتياز(  15)

Employing volunteers 
among physical education 
teachers, student teachers, 
etc. (15 points) 

نيروی داوطلب )ثبت شده در سامانه(  تعداد 
 دانشجویان و معلمان از ميان 

The number of volunteers 
(registered in the system) among 
students and teachers 

داوطلب از ميان    یهایروين کارگيری  هب 
 ( امتياز  15اوليای مدارس )

Employing volunteers from 
school principals (15 points) 

نيروی داوطلب )ثبت   شده در سامانه( تعداد 
 آموزان دانشاز ميان اوليای 

The number of volunteers 
(registered in the system) among 
the parents of students 

 بدنی تربيترشد و توسعه 
 امتياز(  40)

Growth and 
development of 
physical education 
 (40 points) 
 

مشارکت   در    آموزاندانشتوسعه 
  40ات سالم )بدنی و تفریح   یهاتيفعال

 امتياز( 

Developing students' 
participation in physical 
activities and healthy 
recreation (40 points) 

 آموزان دانشميزان فعاليت بدنی 

The amount of physical activity 
of students 

سبک   ترویج  و  توسعه 
 زندگی فعال 

 امتياز(  60)

Development and 
promotion of active 
lifestyle   
 (60 points) 
 

مشارکت   و  عالقه  آگاهی،  افزایش 
و    آموزاندانش فعال  زندگی  سبک  به 

 امتياز(   50سالم )

Increasing students' 
awareness, interest and 
participation in an active and 
healthy lifestyle (50 points) 

 آموزان دانشميزان سواد بدنی 

The level of physical literacy of 
students 

 آموزاندانشنورم های آمادگی جسمانی در 

Norms of physical fitness in 
students 

توسعه سفيران زندگی سالم و فعال در  
 امتياز(   10)  آموزاندانشميان 

Development of healthy and 
active life ambassadors 
among students (10 points) 

زندگی   عنوان به  آموزان دانشاد  تعد سفيران 
 سالم و فعال 

The number of students as 
ambassadors of a healthy and 
active life 

 

 ارائه شد. شماره دو شكل الگوی نهایی پژوهش مطابق 
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 ورزشی يهات یفعالو  بدنیتربیتالگوي نهايی مديريت عملكرد دفتر  -2شكل 

 

 گيريبحث و نتيجه 
پژوهشهدف   بود.    یهاتيفعال  و  بدنی تربيت  دفتر  در   عملكرد  مدیریت  الگوی  طراحی  ، این  ورزشی 

  تجهيزات   و   فضا   توسعه  و  استانداردسازی  (،امتياز  150)توسعه نظام مالی  ،  پژوهش نشان داد  ی هاافتهی

  50)  سازمانی  برونمشارکت و تعامالت درون و    (، امتياز  160)(، نيروی انسانی  امتياز  200ورزشی )

)   (،امتياز )امتياز  40توسعه تحقيق و توسعه  ( دروندادهای نظام  امتياز  40( و توسعه نظام داوطلبی 

اشاعه  امتياز( و  140) بدنیتربيت توسعه برنامه درسی . همچنين دهندیممدیریت عملكرد را تشكيل 

توسعه و امتياز( و  40) بدنیتربيت رشد و توسعه فرایندها و  عنوانبهامتياز(  120) مكمل  یهاتيفعال

 . دهندیم( بروندادهای الگوی پژوهش را نشان امتياز 60)ترویج سبک زندگی فعال 

اصلی  شش    ،ها افتهیبراساس   الگوی مدیریت عملكرد مشخص    عنوانبهعامل  . نظام اند شدهدرونداد 

خصوصی، و    دولتی و   ی هابخشبخشی به منابع درآمدی، جذب اعتبار از نهادها و  مالی شامل تنوع

شيبوری و موری ،  (2011)  فلچر و آرنولد  مطالعات   یهاافتهیانضباط و شفافيت مالی است. این نتایج با  

(، 2018(، نارکيونين و آلبينایته )2014)  نژادسجادی و سليمانی  ،( 2007)  بيل و رابينسون،  (2006)

( و در مدل ارزیابی  2005( همخوانی دارد. در مدل سيستم ورزشی ستيرادو )2018)  و اختر و سوشيل

(، منابع مالی یک  1992کاپالن و نورتون )  شده از سویمطرح(  BSCعملكرد کارت امتيازی متوازن )

است که  درونداد هستند. بدیهی    عنوان بهمنابع مالی    ،اما در مدل پژوهش حاضر  ،اندبرونداد تلقی شده
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و نهادی حاکميتی و    ها سازمانتمامی    در  متفاوت است.  کامالً خصوصی با دولتی    یهاسازمانماهيت  

معيار در مدیریت عملكرد یک سازمان    نیتریاصل  عنوانبه توجه به نظام مالی همواره  به    ،خصوصی

. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، اعتبارات بخش دولتی پاسخگوی نيازهای  شودمی  کيدأ ت

برای دستيابی    ورزشی وزارت آموزش و پرورش هم  یهاتيفعالو   بدنیتربيتنيست و حوزه    هادستگاه

کند. در این    نيتأمبه اهداف استراژیک خود نياز دارد تا بخشی از اعتبارات خود را از بخش خصوصی 

  حقوقی -سياسی  اجتماعی،  -فرهنگی  مدیریتی،  موانع  کنند،می( بيان  2014)  اميری و همكاران  زمينه،

ورزش هستند.   توسعۀ  در  خصوصی  بخش   مشارکت  و  سازیخصوصی   ازجمله موانع فراروی  اقتصادی  و

پيشنهاد   زمينه  این  تربيت  ،شودیمدر  برگزاری  دفتر  با  توسعه   یهادورهبدنی  و  بازاریابی  آموزشی 

 . دهدگسترش منابع مالی انجام منظور بهراهبردهایی برای جذب خيرین اقدامات الزم را 

یكی دیگر از عوامل اصلی در الگوی پژوهشی بود که ورزشی  تجهيزات و فضا توسعه و استانداردسازی

شامل استانداردهای فضا، تجهيزات و توسعه کمی فضای ورزشی )سرانه ورزشی( در آموزش و پرورش 

است. موضوع توسعه کمی فضاها ذیل شرح وظایف سازمان نوسازی مدارس تعریف شده است، اما  

 این پژوهش با نتایج  یهاافتهی.  است  بدنی تربيت ه  حوزبر حوزه  آن    یبردارنيازسنجی، پيگيری و بهره

بيل و    و  (2006شيبوری و موری ) ، (2014سليمانی )نژادسجادی و ، (2011فلچر و آرنولد ) مطالعات 

( استانداردسازی فضا و تجهيزات ورزشی  2017)  همخوانی دارد. وحدانی و همكاران  (2007رابينسون )

از    عنوانبهرا   معاونت  اص  ی های استراتژ یكی  پرورش   بدنیتربيتلی  و  آموزش  وزارت  سالمت  و 

 سند تحول بنيادین مبنی بر اهتمام  14-3برشمردند. موضوع توسعه کمی فضاها در راستای راهكار  

 تمام در  ورزشی و فضای سبز  فضای آزمایشگاه، کتابخانه، نمازخانه، مناسب  تجهيز  و ساخت  طراحی، به

راهكار  ترب و  تعليم محيط  عنوان به  مدارس طراحی  14-1يت،  بر   تربيتی فضاهای ساخت  و  مبنی 

سازی  سند مبنی بر مناسب  14-2تربيتی و راهكار   استانداردهای درسی، برنامه اقتضائات با متناسب

برای   .است  آموزاندانشجنسيتی    یهاتفاوتفضاهای فيزیكی و آموزشی و تربيتی با نيازهای ویژه و  

و   آموزاندانشبا مشارکت مدیران مدارس، اوليای    ،شودیميشنهاد  ارتقای عملكرد در این شاخص پ 

برای رصد و    ییهاکارگروه  هااستاندر سطح    ،پيشنهاد داد  توانیم .  انجام شودخيرین اقدامات الزم  

شناسایی   و  فضاها  به   یهاتيظرفارزیابی  بالاستفاده  فضاهای  و  اماکن  کاربری  تغيير  برای  مدارس 

 صورت مشارکتی انجام شود. و فرایند آن به تشكيلفضاهای ورزشی 

کارگيری، آموزش و هنيروی انسانی نيز یكی دیگر از عوامل اصلی مدل است که خود شامل جذب و ب 

منابع انسانی و   یاحرفه . آموزش و توسعه  شودیمعلمی معلمان    یها انجمن نمندسازی و تشكيل  اتو

دو راهبرد مهم در انجمن    عنوانبه  آموزاندانشيای  کنندگان، مربيان، مدیران و اولآموزش مشارکت 
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. همچنين این  همسو هستند که با این تحقيق هستند ( 2012-2017ورزشی مدارس ایالت کنتاکی )

 با تربيت و تعليم یهاروش  روزآوری به و سند تحول مبنی بر اصالح 17-3راهبرد در راستای راهكار 

گروهی  هایروش بر تأکيد راهكار   الگویی  نقش به  توجه با خالق  و  فعال،  بر    15-4معلمان،  مبنی 

  11-6ها و راهكار  افزایی مستمر معلمان در حين خدمت و ارتقای شأن و منزلت اجتماعی آندانش

استقرار بر  مبنی   در آنان مؤثر مشارکت برای معلمان یهای توانمند ارتقای سازوکارهای سند 

آنان در راستای    ی هایستگیشاساز توسعه  نابع انسانی زمينه. توانمندسازی ماست  ریزی درسیبرنامه

برای توسعه عملكرد مرتبط با این شاخص  ایجاد تحولی مثبت و سازنده در نظام تعليم و تربيت است.

ضمن   یهادوره  باید  پيشذی   همهبرای  را  خدمت  آموزشی  اصلی  استنفعان  بدیهی  کرد.    ،بينی 

براساس  برنامه باید  آموزشی  و  ریزی  علمی صورت گيرد  ازجمله معلمان،  ذی  همهنيازسنجی  نفعان 

 يرد. بگمدیران، کارشناسان و آموزگاران را در بر 

با سایر    بدنیتربيتو تعامالت حوزه    ها یهمكاردربرگيرنده سازمانی  برونمشارکت و تعامالت درون و  

  یهاتيفعالو    هابرنامهاز    است. انجام بسياری  سازمانیبرون  یهادستگاهسيستمی و  درون  یهابخش

و مشارکت سایر    بدنیتربيت برای جبران    ،مثالعنوان به  ؛ستهادستگاهو    هابخشمستلزم همكاری 

کالس    بدنیتربيتمعلم   برای  پایه  آموزگاران  از  هستيم  برای    بدنیتربيتناگزیر  و  کنيم  استفاده 

برای توسعه و    توانیمابتدایی هستيم یا  توانمندسازی آنان نيازمند تعامل فراوان با معاونت آموزش  

با   نيز یكی  کردمذاکره    های شهرداراستانداردسازی فضاهای ورزشی مدارس  . توسعه نظام داوطلبی 

هم در مربيان و    تواندیمدیگر از عوامل اصلی دروندادها بود. نظام داوطلبی در ورزش دانش آموزی  

و حتی    آموزاندانش، دانشجومعلمان،  بدنی تربيتمان  مندی از معلهم در متربيان صورت پذیرد. بهره

وری  هم به بهره تواند یمدر برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی در سطح مدرسه  آموزاندانشاوليای 

   شود و هم در ترویج و اشاعه زندگی فعال نقش داشته باشد. منجر سازمانی 

برنامه و مكمل  فوق   یهاتيفعالو اشاعه    نیبدتربيتتوسعه برنامه درسی    ،پژوهش نشان داد  یهاافتهی

(  2012)  خاکی الدینی دشتءفرایندهای الگوی پژوهشی حاضر هستند. ضيا  عنوانبه  بدنی تربيتدرس  

پور . صمدی، جوادینداردبرنامه درسی موجود کميت و کيفيت خوبی  ،  در پژوهشی به این نتيجه رسيد

 آموزان دانش  مطلوبيت برنامه درسی را در حد زیاد و  دبيران،  ( در پژوهشی نشان دادند2012و لطفی )

فرایندهای عملياتی    نیترمهمکه یكی از    کرداذعان    توانیم  بنابراین  اند؛کردهدر حد کم تحقق ارزیابی  

اثربخش در اشاعه    ی هاروش کارگيری  هو ورزش دانش آموزی با اختالل همراه است. ب  بدنیتربيت حوزه  

درون و بيرون    ی هاتيظرفکردن آن با استفاده از  سازی و نهادینه، فرهنگبرنامه درس تربيت بدنی

پرورش و  توجه  ،آموزش  است.  برنامه درس ملی  در  مندرج  اساسی  اصول    بين   یهاسازمان   ازجمله 
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  منشور یونسكو از   اول  ماده  در  کهطوری به  ؛است  افزایش یافته  درمدارس  بدنی  تربيت  درس  به  المللی

  های فرصت  کردن فراهم  باید از طریق  که است  شده   برده  نام  حق بنيادی  عنوانبه  شو ورز  بدنی تربيت

  ملی  مؤسسات  که  کند می  تأکيد   منشور  این   دوم  ماده   شود و همچنين  آموزشی حمایت  نظام   در  تمرین

  جسمانی  فعاليت  بين  رابطه  و تقویت  تعادل   ایجاد  منظوربه  بدنی تربيت  برای بهبود و توسعه  هرکشوری

(. برای توسعه این برنامه ضروری است 2017  وحدانی،)  کنند   تالش  و پرورش  آموزش  ر اجزایو دیگ

نيروی انسانی موجود استفاده شود. توانمندسازی و آموزش معلمان، کارشناسان،    یهات يظرفاز همه  

مه درسی اصالح محتوای برنا  قرار گيرد.  هابرنامهباید در اولویت    هاخانوادهآموزگاران و حتی    ،مدیران

نيازها، عالیق و   با  انجام شود.  آموزاندانش  یهایتوانمندمتناسب  مكمل و    یهاتيفعالاشاعه    باید 

، مدرسه یامدرسه برنامه نيز دربرگيرنده برگزاری رویدادهای متنوعی ازجمله المپياد ورزشی درونفوق 

سند تحول    6-6راهكار  . این عامل منطبق با  استپویا، نرمش صبحگاهی، طرح کنترل وزن و چاقی  

الزم   یهانهيزمآوردن  مبنی بر فراهم  7-1یادگيری و راهكار    یهاطيمحاز    یاشبكهمبنی بر ایجاد  

ورزشی    ی هابرنامه. فوق استکانون کسب تجربيات تربيتی محله    عنوانبهبرای نقش آفرینی مدرسه  

در   مدارس،  غنی  ی هادورهدر  موجب  اول  متوسطه  و  تجرابتدایی  و  شدن  نوجوانان  و  کودکان  بيات 

که در فعاليت آنان در همه عمر نقش خواهد   شودیمانفرادی و گروهی    یهاورزشبا    هاآنآشنایی  

 داشت.

توسعه   و  س  بدنیتربيت رشد  ترویج  که  بو  است  عواملی  از  فعال  زندگی  الگوی   عنوانبه ک  برونداد 

زیادی را برای    یهاشاخص.  رودمیانتظار  ورزشی    یهاتيفعالو    بدنیتربيتمدیریت عملكرد در دفتر  

عوامل   در  توانیم این  اما  شد،  از    متصور  الگو  و  بهره  ییهاشاخصاین  فراگير  که  شدیم  مند 

انتظار این  موردیكی از بروندادهای    عنوانبهگيری باشد. پيامد سبک زندگی سالم و فعال  اندازهقابل

اعمال مربوط به حفظ و ارتقای سالمت و    ، رزی و نقادیخردو  سازد با را قادر می  آموزاندانش  است که

ها  د، با درک نيازها، ویژگینهای مختلف زندگی شناسایی و ارزیابی کنقوای بدنی خود را در موقعيت

  د، تجربيات یادگيری خود درنها کوشا باشد و در پرورش آننها اعتماد کنهای خود به آنو توانایی

با    شدندليل مواجه و در دنيایی که سالمت افراد به  دهندایه عمل قرار  مبدنی را دستزمينه تربيت 

کمپدیده شهرنشينی،  زندگی  سبک  همچون  مصرف  تحرکی، هایی  مجازی، چاقی،  فضای  گرایی، 

گرفته است، با این خطرها و تهدیدها    درمعرض خطرها و تهدیدهای جدی قرار  ...های نوظهور وبيماری

 د. ن اقبت کنمقابله کرده و از خود مر

سند نظام تعليم و تربيت کشور که راهبر و    نیترمهم  عنوانبهسند تحول بنيادین آموزش و پرورش  

راهنمای دستيابی به تحول در این نهاد رسمی و ویژه است، در بندهای مختلف به اهميت و ضرورت  
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  ی قانون  ی سازوکارها  اد یجابه »  این سند  19-1که در راهكار  طوری به  ؛مدیریت عملكرد اشاره کرده است

یكی    عنوانبه  «یعموم  یرسم  يتو ترب  يم عملكرد نظام تعل  يابیسنجش و ارزش  یو ساختار مناسب برا

این    یهاافتهی  (.2011کيد شده است )سند تحول بنيادین آموزش و پرورش،  أ از راهكارهای اساسی ت 

پياده  تواندیمپژوهش   برای  عملياتی  و  راهبردی  الگویی  مدیریت ساراهگشای  نظام  راهبری  و  زی 

پيشنهاد    بنابراین  ؛ورزشی وزارت آموزش و پرورش شود  یهاتيفعالو    بدنی تربيتعملكرد در دفتر  

این    یهاافتهیمندی از  بهره  ا ورزشی وزارت آموزش و پرورش ب  یهاتيفعالو    بدنیتربيتدفتر    ،شودیم

یریت عملكرد در سطوح ستاد، استان و به استقرار نظام مد  ، (هاشاخصپژوهش )عوامل، معيارها و  

اقدام   عملكرد  .  کندشهرستان  مدیریت  نظام  استقرار  اداره    بایدبرای  نمایندگان  از  متشكل  شورایی 

تشكيل   ربطذیمدیران  ورزشی و    یهاتيفعالبدنی و  مختلف دفتر تربيت  یهاحوزهارزیابی عملكرد،  

بسترهای    ،هااستانزشی برای کارکنان حوزه ستادی و  توجيهی و آمو  یهادورهشود. در ادامه با برگزاری  

همه    ،برای تسریع در روند امور  ،شودیمها فراهم شود. همچنين پيشنهاد  سازی آنالزم برای پياده

 در بستر اینترنت انجام شود. هاشاخص
 

 تشكر و قدرداني 
زشی وزارت آموزش و ور  یهاتي فعالو    بدنی تربيتمدیران و کارشناسان حوزه ستادی دفتر    همهاز  

 .شودیم تقدیر و تشكر  ، پرورش که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند
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