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چکیده
برنامه نیتدو،هدف از پژوهش حاضراز این رو، نیاز به برنامه ریزي بلند مدت و جامع، از ضروریات است. تبع توسعهبه 

با هدف انجام مطالعات تطبیقی، تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و یو علوم ورزشیبدنتیپژوهشگاه تربکیاستراتژ
هايپژوهشهدف، از نوع ي) و بر مبنایکم-یفی(کختهیآمپژوهشروش تهدیدها و تدوین استراتژي ها است. 

، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرات خبرگان باالدستیها، به بررسی اسناد و مداركدادهيمنظور گردآوراست. بهيکاربرد
شد.استفاده )α=93/0(یبدنتیاثرگذار بر عملکرد پژوهشگاه تربیرونیو بیدرونطیپرسشنامه عوامل محازوپرداخته

و یعلماتیهيو اعضای پژوهشيشورايو حال پژوهشگاه، اعضانیشیپنیشامل روسا و معاونپژوهشيجامعه آمار
در این شد. گرفتهدر نظر يصورت تمام شمار و برابر با جامعه آماربه،پژوهشنمونه ).=50N( بودکارکنان پژوهشگاه 

ي نظارت و ارزیابی عملکرد وزارت هاشاخص(برمبنايیبدنتیابتدا به بررسی وضعیت موجود پژوهشگاه تربدر پژوهش
پس از نهایی شدن در از وضعیت موجودفهرست اولیه پرداخته شد.)موسسه هاي پژوهشیعلوم، تحقیقات و فناوري

سه مقایجهتگردید. يآورارسال و جمعاز نمونه آماري براي نظرخواهی يادر قالب پرسشنامهشوراي خبرگانجلسات 
ازاستراتژي هاتدوینو به منظور و مطالعات تطبیقی از اطالعات کشورهاي کانادا، استرالیا، نیوزلند، چین، ژاپن و پکن

آزمون ،یفیآمار توصمتناسب همچونآماريهايآزمونوسواتماتریسخارجی،وداخلیعواملارزیابیماتریس
در کیاستراتژتینظر موقعازنقطهیبدنتیپژوهشگاه تربداد کهنتایج نشاناستفاده شد. مندیو آزمون فريادوجمله

به منظور استفاده از فرصت هاي روبرو و یبدنتیپژوهشگاه تربيهاياستراتژاز جملهرونیازا؛قرار داردWOتیموقع
یپژوهشيازهاینیسنجو امکانیازسنجینظام ننیتدوشامل موارد زیر باشد:توانندیمکاهش ضعف هاي درونی

، پژوهشگاهدستاوردهاي پژوهشی و نوآورييسازينظام تجارنیتدوی، و علوم ورزشیبدنتیجامعه در حوزه ترب
با توجه به نتایج و یافته هاي پژوهش، می .. و ...پژوهشگاهیاصلتیبه مأموریمنابع مالتیمنظور هدابهيزیربرنامه

خواهد توانست به محافظه کارانه هاياستراتژيعلوم ورزشی با تکیه برتوان اذعان داشت که پژوهشگاه تربیت بدنی و
. ابدیدست خود متعالی سازمانیفاهدا

برنامه استراتژیک، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیواژگان کلیدي:

Email: n_rasekh663@yahoo.com مسئول *نویسنده
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مقدمه
موقعیت کشور را در افق زمانی مشخص و سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوري اسالمی ایران،

در حد کشور اول منطقه پیش بینی کرده است. دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوري در سطح 
از این رو،منطقه آسیاي جنوب غربی موقعیتی است که تالش علمی وسیعی را طلب می نماید. 

وزش عالی، پژوهشگاه ها و مراکز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با کمک دانشگاه ها و مراکز آم
پژوهشی جهت تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله، مسئولیت برنامه ریزي بلند، میان و کوتاه 
مدت را در عرصه علوم و فناوري به عهده گرفته و این وظیفه اصلی یعنی توسعه علمی کشور را 

مات اجرایی و حمایتی قرار داده است بعنوان کانون و محور سایر سیاست ها، برنامه ریزي ها و اقدا
در راستاي ظرفیت سازي علمی، پژوهشی و پاسخگویی به و از این رو ). 1387(علیزاده و الهی، 

و پژوهشکشور، یکی از مهمترین اقدامات، نهادسازي و برنامه ریزي براي بخش هاي علمینیازهاي 
ر به کلیه سازمان ها و از جمله سازماناین امتوسعه و هماهنگی آن با سازمان هاي اجرایی است. 

ارتباط و هماهنگی بین مراکز پژوهشی و مراکز اجرایی بنابراین،هاي ورزشی نیز معطوف می گردد؛ 
ورزش هرچه بیشتر باشد می توان به بهبود شرایط و ارتقاء فنی و کیفی ورزش با رویکرد علمی 

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به منظور تحقق بخشی از در همین راستا،امیدوار بود.
وظایف پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و نیز پاسخگویی به نیازهاي پژوهشی کشور در 

به صورت رسمی از شوراي گسترش آموزش عالی 1377زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 
پژوهشکده تربیت بدنی پس از گذشت .فعالیت گردیدمجوز تاسیس گرفت و از آن پس مشغول به 

پرداخت، وها چندین سال براي ایفاي وظایف و ماموریت هاي جدید به تجدید ساختار و ماموریت
بدین ترتیب پژوهشکده تربیت بدنی بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به پژوهشگاه 

نار چنین تغییر ساختاري و در راستاي فرمایشات مقام درکتربیت بدنی و علوم ورزشی ارتقاء یافت.
ونگرکه آیندهبودمعظم رهبري به منظور علمی کردن ورزش، این سازمان نیازمند برنامه اي جامع 

بلندزمانیافقیکدرمحیطی،تحوالتوعواملشناساییضمنکهطوريبهباشد،گرامحیط
ین و درواقع به تدو؛ کندمشخصراهاآنباسازمانتعاملنحوهوسازمانبرهاآنتاثیرمدت،

برنامه استراتژیک خود بپردازد.
مکتوبآثاراولینواستگرفتهسرچشمهنظامیمدیریتحوزةازکهاستمفهومی،استراتژي

مدیریتحوزةدرمفهوماینکاربردسابقهولی. گرددمیبازپیشسال2500حدودبهزمینهدراین
سیستم هايپردازاننظریهکهگرددمیباززمانیبهحقیقتدرومیالديپنجاهدههبهوبازرگانی

توسطباراولینبراياستراتژيواژةساختند. اماواردهاسازمانمطالعهدررامحیطعامل،طبیعی
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توسعۀبهدیگردانشمندان»چندلر«ازپس. رفتکاربه"ساختارواستراتژي"کتابدر"1چندلر"
وگرفتکاربهحوزهایندررااقتصادمفاهیم»2پورتر«،1980سال. درپرداختندمفهوماین

مفهوم»3مینتزبرگ«. ساختمطرحمجدداًسالچندینازپسراعاماستراتژي هايموضوع 
(گودرزي کردارائهاستراتژيگانهسهسطوحچارچوبدرراآنهاودادگسترشراعاماستراتژي هاي

.)1386و هنري، 
در خصوص برنامه استراتژیک نیز تعاریف زیادي توسط اندیشمندان ارائه شده است که به اجمال به 

یابسترشاملاستراتژیکبرنامهطبق نظر صاحب نظران، برارائه تعاریفی چند اقدام خواهد شد. 
برنامهومشخصنتایجحصولبرايعملیاتهدایتواستراتژیکتفکرساختنعملیبرايچارچوبی

) 1982(4با استفاده از نظرات السن و ایدي). 1384ملکی،وطبیبی( باشد میشدهریزي
جهت اتخاذ تصمیمات و مبادرت توان تالشی منظم و سازمان یافته در ریزي استراتژیک را میبرنامه

(یا هر موجودیت دیگر) چیست، به اقدامات بنیادي تعریف کرد که به موجب آن اینکه یک سازمان
دهد، مشخص خواهد شد.کند و چرا اموري را انجام میچه می
:تاکندکمکسازمانبهتواندمیاستراتژیکریزيبرنامهکهمعتقدندنویسندگانبرخی

کند،تدوینموثريهاياستراتژيوبیندیشداستراتژیکروشبه-
نماید،مشخصراآیندهگیريجهت-
سازد،مشخصراهااولویت-
کند،اتخاذهاآنآیندهپیامدهايپرتودرراامروزهايتصمیم-
سازد،برقرارگیريتصمیمبرايدفاعقابلومنطقیهمسازيدارايايپایه-
کند،اعمالرابصیرتحداکثرسازمانکنترلتحتهايزمینهدر-
کند،گیريتصمیمهايکنشوسطوحتمامیبهتوجهبا-
کند،حلراعمدهسازمانیمسائل-
بخشد،بهبودراسازمانیعملکرد-
وکندبرخوردسازکارروشبهتغییر،دستخوشسرعتبهاحوالواوضاعبا-
.کندایجادکارشناسیتخصصیوتیمیکار-

کهاستالزمابزارهاست،وهارویهمفاهیم،ازايمجموعهصرفاًاستراتژیکریزيبرنامهگرچه
تمامیزیراباشند،مراقببسیاراستراتژیکریزيبرنامهبهپرداختننحوهخصوصدرریزانبرنامه

1. Chandler
1. Porter
2. Mintzberg
3. Olsen & Edie
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رویکرديهرآمیزموفقیتکاربردبرايوندارندیکسانسودمنديزمینهایندرموجودرویکردهاي
).1،1998برایسون(است حاکمخاصشرایط

و مهم ریخطيهاتیمنظور انجام مسؤلاز مقدمات می توان چنین نتیجه گیري کرد که به
يزیخود استفاده از برنامه ريهااصول و آرمانشتریدر جهت توسعه بیبدنتیپژوهشگاه ترب

: فدراسیون نظیرسازمان هاي ورزشی متعدديهمانگونه که ، آن ضرورت دارديبراکیاستراتژ
)، 1391خبیري و معماري، ()، فدراسیون تکواندو1392نصیرزاده، گودرزي و فراهانی، (کشتی

برنامهتدوین، به) و... 1391ورزش قهرمانی بانوان (معاونت )،1387کمیته ملی المپیک (
برنامه به منظور الگوبرداري بهینه ازپژوهشمحققین این ؛ همچنین اندپرداختهخوداستراتژیک

از اقدام به انجام مطالعات تطبیقی(داخلی و خارجی)استراتژیک سازمان هاي پژوهشی و ورزشی 
( سازمان هایی که برنامه استراتژیک کردندپکن وژاپنچین،نیوزلند،استرالیا،کانادا،شش کشور

اهداف چنین مراکزي را در ،جدول شماره یک)؛ کهخودرا در پایگا هاي اطالعاتی منتشر کرده بودند
تدوین برنامه استراتژیک نشان می دهد. 

تدوبن برنامه استراتژیکدرشدهمطالعهمراکزاهداف-1جدول
هدفنام موسسهردیف

جی
خار

تحقیقاتبرنامه(دانشگاه پژوهش محور با تجربه دانشجویی دانشگاه کوئین(کانادا)1
).2012-2017،استراتژیک

2مرکز تحقیق اطالعات ورزشی2

کانادا
توسعه سیستماتیک تحقیقات و ورزش دانش 

).2014ورزشی،تحقیقمرکزاطالعات(محور

تحقیقاتی تندرستی و سبک موسسه3
CFLRI(3زندگی کانادا (

انجام تحقیقات کاربردي در زمینه ایجاد سبک زندگی فعال( 
).1387الهی،وعلیزاده

4مرکز تحقیقاتی پیشگیري از بیماریها4

کاناداPRCباعنوان مخفف 
مرکز(نقش فعالیت جسمانی در پیشگیري از بیماري ها

)2019-2014، هایماریاز بيریشگیپیقاتیتحق

5
انستیتو تحقیق تندرستی؛ اوقات فراغت و 

دانشکده تربیت واقع در5اجراي انسان
بدنی و مطالعات اوقات فراغت کانادا

وفراغتاوقاتيرفتارها؛یتندرستقاتیتحقکهیطیمحجادیا
تحقیقانستیتو( بخشدبهبودونمودهتیحماراانسانياجرا

).2011تندرستی،

الهی،وعلیزاده( شناسایی نیاز هاي تحقیقی ورزش کانادا 6جامعه کانادادر مرکز تحقیق ورزش 6
1387.(

1. Bryson
2. Sport Information Research Centre :SIRC
3. Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute
4. Prevention Research Centre
5. The Health, Leisure and Human Performance Research Institute
6. Research Center for Sport in the Canadian Society
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تدوبن برنامه استراتژیکدرشدهمطالعهمراکزاهداف-1جدولادامه 
هدفنام موسسهردیف

جی
خار

1موسسه تحقیقات بازاریابی ورزش7

کانادا

مطالعات ،رضایت مشتریان ورزشیمطالعات ،طرح هاي کسب و کار
تجزیه و ،مطالعات مرتبط با منابع مالی ورزش،تاثیرات اقتصادي ورزش

).1387الهی،وعلیزاده( و ...تحلیل بازارهاي ورزشی
)2013-2017استراتژیک،برنامه(تحقیق و آموزش ورزشی(استرالیا)2دانشگاه ورزش کانبرا8

-2006تفریحات سالم (ورزش و اتبرنامه استراتژیک تحقیقتدوین دولت نیوزیلند9
).2006نیوزلند،تحقیقاستراتژي()2012

امکان دسترسی به اطالعات ورزشی وسایر اطالعات و تسهیل ارائه یوزیلندمرکز ملی اطالعات ورزشی ن10
).2006نیوزلند،تحقیقاستراتژي(خدمات مرتبط

جسمانی و مرکز پژوهشی فعالیت 11
یوزیلندن3تغذیه

مشارکت و اجراي تحقیقات در زمینه فعالیت جسمانی مرتبط با 
تندرستی، ارتباط آن با تغذیه و تاثیر آن بر کیفیت زندگی و کاهش 

).2006نیوزلند،تحقیقاستراتژيبیماریهاي مرتبط با سبک زندگی(

موسسات مختلف از جمله موسسات حمایت تکنولوژیک و مالی از آکادمی ورزش نیوزیلند12
).2006نیوزلند،تحقیقاستراتژي(تحقیقات علوم ورزشی، طب ورزشی

(طرح استراتژیک توسعه ژاپن 13
)2001-2010ورزش 

شناسایی روش هاي جدید توسعه کلیه ورزش ها و تربیت بدنی در 
مدارس، تحقق جامعه اي که در سراسر عمر بویژه در ایام فراغت ورزش 

توسعه رقابت در ورزش هاي و کمک به سازمانهاي اصلی مسابقات کند،
آموزش تندرستیورزشی؛ و توسعه

مرکز ملی تربیت ورزشکاران نخبهچین4انستیتو تربیت بدنی یوهان14

الهی،وعلیزاده( دانشگاه قطب اصلی آموزشی و پژوهشی کشور چین5دانشگاه ورزش پکن15
1387.(

لی
داخ

بیوتکنولوژيپژوهشکده 16
ایرانکشاورزي

ن،بخصوصینويهايفناورعرصهدرهدفمنديهاپژوهشانجام
مشکالتحلجهتدريبرداربهرهواستفادهمنظوربهيوتکنولوژیب

بهبودنیهمچنویقاتیتحقيتهایاولوبریمبتنيکشاورزبخش
تیفیک

پژوهشکده علوم و فناوري انرژي 17
شریف

توسعه،يانرژبامرتبطنوآورانهيهاتیفعالدریمهمسهمداشتن
هاتیفعالنیا. ستیزطیمحيداریپاویاجتماعشرفتیپ،ياقتصاد
محصوالتکهاستییهااستیسوساختارهاها،یفناوربهبودشامل

.دربرداردراترعادالنهوترسالمکاراتر،تر،اثربخشيندهایفرآو

پیشگام در توسعه فناوري و ارائه راهکارهاي فناورانه در صنعت نفت نفتصنعت پژوهشگاه18
و متعهد به توسعه پایدار

1. Sport Marketing Research Institute
2. Canberra
3. Centre for Physical Activity and Nutrition Research
4. The Wuhan Institute of Physical Education's
5. Beijing Sport University
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بدنیتربیتپژوهشگاهاینکهمی توان به این نکته اشاره داشت که،پژوهشدر ضرورت انجام این 
رسیدننحوهودهدتشخیصرامناسبمقصدکند،شناساییراخودموجودوضعیتبدرستیبتواند

کاريحیطهدروورزشدرپژوهشآیندههايچالشبامقابلهبرايتواندمینماید،معینراآنبه
به این سوال پاسخ دهد که: حاضر سعی داردپژوهشبنابراین، . نمایدمقابلهواندیشیچارهخود

چگونه و وضعیت موجود پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
استراتژي هاي آن به منظور تحقق اهداف بلند مدت آن، چیست؟

پژوهششناسیروش
آندرکهتحلیلی از نوع کاربردي و در حیطه مطالعات استراتژیک است-، توصیفیپژوهشروش 
بدین اقدام شده است.آمیخته)،پژوهشروش (کیفیوکمیصورتدوبههادادهگردآوريبراي

شناساییزمینهدرنظرانصاحبونخبگانتعیینبهنسبتپژوهشتیمهماهنگیبامنظور،
بهاینترنتیوايکتابخانهجستجويباسپس؛ گردیدمبادرتنفرنه ازمرکبموجودوضعیت
منظرازورزشوبدنیتربیت(پژوهش وو اسناد باال دستیپژوهشپیشینهوموضوعادبیاتبررسی

درپژوهش، جایگاهتوسعهپنجمبرنامهدرورزشوبدنیو تربیتپژوهشجایگاهانداز،چشمسند
علمیجامعنقشهدر) ورزشوتندرستیراستايدر( سالمتکشور، جایگاهعلمیجامعنقشه

بهنسبتبعدمرحلهدروپرداختهکشور و...)ورزشوبدنیتربیتتوسعهجامعکشو، طرح
قابل . شداقدامبود،نیازآماريهاينمونهنظرسنجیبهکهنیازموردهايدادهازآندستهگردآوري
شاخص هاي ارزیابی عملکرد موسسات پژوهشی مصوب وزارت تکیه بردر مرحله اول با ذکر است

مبادرت تعیین وضعیت موجود پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم، تحقیقات و فناوري به
.)شماره دو( جدولشد



23ورزشیعلوموبدنیتربیتپژوهشگاهاستراتژیکبرنامهتدوین

شاخص هاي ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوري موسسات پژوهشی کشور از نظر زمینه فعالیت: -2جدول 
بین رشته اي

1شاخصردیف

نسبت پژوهشگران به کل نیروي انسانی1
سرانه بودجه پژوهشی سالیانه پژوهشگران (میلیون ریال)2
موسسهنسبت درامد پژوهشی موسسه به کل درامد 3
نسبت هزینه هاي پژوهشی به کل هزینه ها4
و ...) به ازاء هر پژوهشگرISC-ISIپژوهشی (–تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمی 5
ترویجی به ازاء هر پژوهشگر–تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمی 6
المللی به ازاء هر پژوهشگرتعداد مقاالت ارائه شده در کنفرانس هاي ملی و بین7
تعداد اختراعات ثبت شده در مراجع علمی معتبر داخلی و خارجی به ازاء هر پژوهشگر8
نسبت تعداد اکتشافات و نظریه هاي علمی و آثار بدیع هنري به تعداد پژوهشگران9
تعدادنوآوري (محصول، فرایند جدید یا بهبود یافته) به ازائ هر پژوهشگر10
تعداد کتب چاپ شده غیر ترجمه اي به ازائ هر پژوهشگر11
تعداد کتب چاپ شده ترجمه اي به ازا هر پژوهشگر12
تعداد جوایز دریافت شده از جشنواره و سایر مراجع معتبر ملی و بین المللی به ازائ هر پژوهشگر13
نسبت تعداد دستاوردهاي حاصل از کارگروهی به کل دستاوردها14
نسبت طرح هاي پژوهشی برون سازمانی به کل طرح هاي پژوهشی ( براساس مبلغ جذب شده)15

نسبت طرح هاي پژوهشی برون سازمانی به کل پژوهشگران ( بر اساس مبلغ جذب شده میلیون 16
ریال)

نسبت مبلغ قراردادهاي منعقده جدید به تعداد پژوهشگران (میلیون ریال)17

که نتایج انها عمال مورد بهره برداري قرار گرفته به کل پروژه هاي خاتمه یافته ( بر نسبت پروژه هایی 18
اساس مبلغ جذب شده)

درامد حاصل از تجاري سازي و یا فروش دستاوردهاي پژوهش و فناوري به ازاء هر پژوهشگر(میلیون 19
ریال)

شرکتهاي انشعابی به کل پژوهشگراننسبت تعداد پژوهشگران فعال مرتبط با پارکها و مراکز رشد و 20
نسبت تفاهم نامه هاي عملیاتی شده به کل تفاهم نامه هاي منعقده21

هايبخشدراستراتژیکریزيبرنامههايمدلبررسیباوسازمانماموریتیماهیتبهتوجهبا
برنامهتدوینمدلعنوانبه). 1384ملکی،وطبیبی( برایسونمدلازغیرانتفاعیوعمومی

به 1393الی 1391نتایج عملکرد پژوهشگاه تربیت بدنی  و علوم  ورزشی برمبناي شاخص هاي ارزیابی از سال . 1
صورت طرح پژوهشی مجلد  موجود است.
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موردهايمدلبررسیازپسمدل،اینانتخاب. شداستفادهبدنی،تربیتپژوهشگاهاستراتژیک
مهندسیپژوهشکدهپژوهشیسازمانهمچونهاییسازماناستراتژیکبرنامهتدویندراستفاده

کتابخانهوآموزشیهايسازمانمشهد،) ع(رضاامامبیمارستانملت،بیمهشرکتکشاورزي،جهاد
حالوپیشینمعاونینوروساشاملپژوهشآماريجامعه.گرفتصورتمشهد،فردوسیدانشگاه

نظرآنهاازکهبودندپژوهشگاهکارکنانوعلمیهیاتاعضايپژوهشی وشوراياعضايپژوهشگاه،
.شدگرفتهنظردرآماريجامعهبابرابروشمارتمامصورتبه،پژوهشنمونه.)=50N(سنجی شد

:گردیداستفادهزیرشرحبههاییپرسشنامهوهااز فرمنیازمورداطالعاتگردآوريبراي

اعم از قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و SWOTپرسشنامه باز به منظور شناسایی عوامل -الف
تهدیدهاي پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی،

. جهت تعیین پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیپرسشنامه بسته عوامل درونی و بیرونی -ب
نامه گزینه اي لیکرت استفاده شد. گویه هاي این پرسش5هر یک از گویه ها از مقیاس ثیرأمیزان ت

با استفاده از شاخص هاي اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در 
)، نظرات صاحب نظران و 1390ي، وهش و فناورخالصه عملکرد پژمورد موسسات پژوهشی (

(به منظور شناسایی عوامل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و تکنولوژیکی استاندارد 1نامهپرسش
سهاست همانگونه که در جدول شماره ذکربهالزمتاثیرگذار بر عملکرد سازمان ها) تدوین گردید. 

از طریق آنپایاییجمع نخبگان به روش دلفی،محتوایی در رواییتأییدازپسمشاهده می گردد
.ضریب آلفاي کرونباخ تعیین شد

اثر گذار بر عملکرد پژوهشگاه ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه عوامل محیط درونی و بیرونی -3جدول
تربیت بدنی

ضریب آلفاي کرونباخگویه ها
79/0قوت
91/0ضعف
86/0فرصت
90/0تهدید
93/0کل

وتطبیقیمطالعاتمستندات،ومداركبررسیازحاصلهايدادهتحلیلوتجزیهازپس
بیرونی شامل عامل14و ضعف14قوت،11عامل درونی شامل25هاي به عمل آمدهنظرسنجی

1. Political, Economical, Social &Technological
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همچنینآزمون دو جمله اي وازهادادهتحلیلبرايوشناسایی تهدیدششوفرصت هشت 
استفاده شد.اي فریدمن رتبهآزمون

نتایج 
بر اساس وضعیت موجود پژوهشگاه تربیت بدنیزمینۀدرراکلینتایجیک الی چهارشماره جداول
14قوت،11که شاملمربوطجداولدرمندرجعواملازیکهررا نشان می دهند.SWOTتحلیل 
به ترتیب رتبه مشخص شده 1تهدید است براساس نتایج آزمون فریدمنشش وفرصتهشتضعف،

).≥05/0Pاند (

ورزشیعلوموبدنیتربیتنقاط قوّت پژوهشگاه-4دولج
میانگین رتبهعواملردیف

97/9افزایش نسبی پژوهشگران در پژوهشگاه1
92/9ارتقاي ساختار از پژوهشکده به پژوهشگاه2
33/9انجام طرح هاي پژوهشی بنیادي، کاربردي و توسعه اي3
30/9وجود واحد ارتباط با صنعت در پژوهشگا ه با رویکرد درامد زایی و ارتباط موثر با جامعه4

تخصصی با گرایش هاي مختلف رشته تربیت بدنی با پژوهشی–وجود نشریات علمی 5
ISCنمایه

06/9

46/8وجود گروه ها و کارگروههاي پژوهشی تخصصی در پژوهشگاه6
24/8مجهز در پژوهشگاه با امکان درامد زاییوجود ازمایشگاه 7
18/8وجود کتابخانه مجهز و بهره گیري از کتابخانه دیجیتال8

تثبیت وضعیت پژوهشگاه بعنوان تنها مرجع معتبر پژوهشی در حوزه تربیت بدنی و 9
71/7علوم ورزشی در کشور

64/7و اجراي طرح هاي مشتركارتباط با واحدها و نهادهاي ملی و فراملی در عرصه ورزش10
47/7سامانه هاي سایت و پیشرفت تکنولوژي اطالعات و فناوري11

1. Friedman
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ورزشیعلوموبدنیتربیتنقاط ضعف پژوهشگاه-5جدول
میانگین رتبهعواملردیف

62/12کاهش سرانه بودجه پژوهشی1
90/11پژوهشیعدم تخصیص منابع مالی کافی براي انجام فعالیت هاي 2
81/11افزایش هزینه هاي پژوهشی3

عدم استفاده کاربردي از نتایج طرح هاي پژوهشی در حوزه تربیت بدنی و علوم 4
57/10ورزشی

40/10فقدان شناخت همه جانبه نیازمندیهاي پژوهشی و آموزشی بخش تربیت بدنی کشور5
50/9فقدان سرانه طرح هاي پژوهشی برون سازمانی6

مقاالت ارائه شده در کنفرانس هاي ملی و بین المللی پژوهشگران فقدان سرانه7
01/9پژوهشگاه

کاهش تعداد کتب چاپ شده ترجمه اي و غیر ترجمه اي به ازا هر پژوهشگر در 8
97/8مقایسه با سال گذشته

50/8فقدان سرانه نواوري9
89/7مراجع علمی معتبر داخلی و خارجیفقدان سرانه اختراعات ثبت شده در 10
70/7فقدان سرانه اکتشافات و نظریه هاي علمی و اثار بدیع هنري11
00/7افزایش اندك تعداد دستاوردهاي حاصل از کارگروهی12
56/6فقدان سرانه جوایز دریافت شده از جشنواره و سایر مراجع معتبر ملی و بین المللی13
46/6ساختارهاي اداري و مدیریتی براي بخشهاي امور پژوهشیفقدان 14

ورزشیعلوموبدنیتربیتفرصت هاي پژوهشگاه-6جدول 
میانگین رتبهعواملردیف

53/6تقویت هرچه بیشتر پژوهشگاهحمایت جدي مسئوالن و مدیران عالی در راستاي1

پنجم توسعه ...) بر توجه به امر تاکید اسناد باال دستی (سند چشم انداز، برنامه 2
32/6پژوهش

85/5امکان استفاده بهینه از تکنولوژي اطالعات در جهت گسترش ارتباطات فراسازمانی3
22/5توسعه و گسترش مراکز وابسته پژوهشگاه با توجه اقبال جامعه4
90/4...امکان بررسی تاثیر کارهاي پژوهشی بر رشد اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و 5

فراهم نمودن زمینه الزم براي کسب جایگاه برتر در رتبه بندي دانشگاهها و 6
40/4موسسات تحقیقاتی کشور

50/3وجود مراکز فناوري، رشد و پارك هاي فناوري7
10/3تقویت کمی و کیفی واحدهاي تحقیق و توسعه در بنگاههاي صنعتی و اقتصادي8
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ورزشیعلوموبدنیتربیتتهدیدهاي پژوهشگاه-7جدول 

ورزشیعلوموبدنیتربیتپژوهشگاهاستراتژیکتعیین موقعیت
استفادهبیرونیعواملارزیابیماتریسودرونیعواملارزیابیماتریسازموقعیتاینتعیینبراي

و 493/2بابرابردرونیعواملنمراتمجموعکهدادنشاننتایج. )شماره هشت و نهول ا(جدشد
شکل یکو خارجی درداخلیماتریسنتایج،مجموعدراست.58/2بیرونی مجموع نمرات عوامل

دراستراتژیکموقعیتلحاظازورزشیعلوموبدنیتربیتپژوهشگاهکهاستآنازحاکی
وبدنیتربیتپژوهشگاهتواناییدلیلبهکهگفتتوانمیدیگرعبارتبهوداردقرارWOموقعیت

برهاضعفبه دلیل چیرگیامااحتمالی تهدیدهايدفعوهافرصتازاستفادهدرورزشیعلوم
به اهداف خود دست یابد.تا نمایداتخاذمحافظه کارانهبایستی استراتژيهاقوت

میانگین رتبهعواملردیف
97/5درعرصه ورزشتحریم هاي سیاسی و تاثیرگذاري در تخصیص منابع1

به سطح مطلوب تعامالت آموزشی، پژوهشی و فناوري با فقدان دستیابی مناسب2
92/5بین المللینهادهاي

33/4اولویت گرایی و ضعف در آمار پژوهش هاضعف ماموریت گرایی ، ضعف 3

عدم وجود مراکز رشد جهت تبدیل خالقیتها و دستاوردهاي علمی و تحقیقاتی 4
30/3به محصوالت قابل ارایه به بازار

06/3فقدان بانک اطالعاتی در حوزه پژوهش5
46/2مشخص نبودن تاثیر اجتماعی مقاالت در کشور6
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ورزشیعلوموبدنیتربیتپژوهشگاهدرونیعواملارزیابیماتریس-8جدول

نی
درو

ل 
وام

ع

عاملدک
یت

هم
ب ا

ضری
ن)

(وز

مل
 عا

دت
ش

جه 
(در

ي)
ند

ب

نی
 وز

یاز
امت

ي)
ند

ه ب
رج

*د
زن 

(و

وت
ق

ها

S1060/0424/0افزایش نسبی پژوهشگران در پژوهشگاه
S2053/04212/0ارتقاي ساختار از پژوهشکده به پژوهشگاه
S3050/042/0انجام طرح هاي پژوهشی بنیادي، کاربردي و توسعه اي

S4
ه با رویکرد درامد زایی و ارتباط موثر با وجود واحد ارتباط با صنعت در پژوهشگا 

040/0416/0جامعه

S5
تخصصی با گرایش هاي مختلف رشته تربیت پژوهشی–وجود نشریات علمی 

ISCبدنی با نمایه
030/0309/0

S6030/0412/0وجود گروه ها و کارگروههاي پژوهشی تخصصی در پژوهشگاه
S7 035/0414/0پژوهشگاه با امکان درامد زاییوجود ازمایشگاه مجهز در
S8030/0309/0وجود کتابخانه مجهز و بهره گیري از کتابخانه دیجیتال

S9
تثبیت وضعیت پژوهشگاه بعنوان تنها مرجع معتبر پژوهشی در حوزه تربیت بدنی 

025/041/0و علوم ورزشی در کشور

S10
و فراملی در عرصه ورزش و اجراي طرح هاي ارتباط با واحدها و نهادهاي ملی 

025/03075/0مشترك

S11020/0306/0سامانه هاي سایت و پیشرفت تکنولوژي اطالعات و فناوري

عف
ض

ها

W1065/01065/0کاهش سرانه بودجه پژوهشی
W2060/01060/0عدم تخصیص منابع مالی کافی براي انجام فعالیت هاي پژوهشی
W3055/0211/0افزایش هزینه هاي پژوهشی

W4
عدم استفاده کاربردي از نتایج طرح هاي پژوهشی در حوزه تربیت بدنی و علوم 

050/01050/0ورزشی

W5
فقدان شناخت همه جانبه نیازمندیهاي پژوهشی و آموزشی بخش تربیت بدنی 

050/01050/0کشور

W6 047/01047/0برون سازمانیفقدان سرانه طرح هاي پژوهشی

W7
مقاالت ارائه شده در کنفرانس هاي ملی و بین المللی پژوهشگران فقدان سرانه

045/0209/0پژوهشگاه

W8
کاهش تعداد کتب چاپ شده ترجمه اي و غیر ترجمه اي به ازا هر پژوهشگر در 

044/01044/0مقایسه با سال گذشته

W9040/01040/0فقدان سرانه نواوري
W10040/01040/0فقدان سرانه اختراعات ثبت شده در مراجع علمی معتبر داخلی و خارجی
W11040/0208/0فقدان سرانه اکتشافات و نظریه هاي علمی و اثار بدیع هنري
W12030/0206/0افزایش اندك تعداد دستاوردهاي حاصل از کارگروهی
W13 021/0242/0جوایز دریافت شده از جشنواره و سایر مراجع معتبر ملی و بین المللیفقدان سرانه
W14015/0203/0فقدان ساختارهاي اداري و مدیریتی براي بخشهاي امور پژوهشی

∑=493/2∑=1درونیعواملضرایباهمیتمجموع
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ورزشیعلوموبدنیتربیتپژوهشگاهبیرونیعواملماتریس ارزیابی-9جدول 

نی
درو

ل 
وام

ع

عاملکد

یت
هم

ب ا
ضری

ن)
(وز

مل
 عا

دت
ش

ي)
ند

ه ب
رج

(د

نی
 وز

یاز
امت

ي)
ند

ه ب
رج

*د
زن 

(و

 ها
صت

فر

O1
تقویت حمایت جدي مسئوالن و مدیران عالی در راستاي

090/0436/0هرچه بیشتر پژوهشگاه

O2
برنامه پنجم تاکید اسناد باال دستی (سند چشم انداز، 

085/0434/0توسعه ...) بر توجه به امر پژوهش

O3
امکان استفاده بهینه از تکنولوژي اطالعات در جهت 

075/03225/0گسترش ارتباطات فراسازمانی

O4
توسعه و گسترش مراکز وابسته پژوهشگاه با توجه اقبال 

065/0426/0جامعه

O5
پژوهشی بر رشد اقتصادي، امکان بررسی تاثیر کارهاي 

060/0424/0سیاسی، اجتماعی و ...

O6
فراهم نمودن زمینه الزم براي کسب جایگاه برتر در رتبه 

060/0318/0بندي دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی کشور

O7055/03165/0وجود مراکز فناوري، رشد و پارك هاي فناوري

O8
تحقیق و توسعه در تقویت کمی و کیفی واحدهاي 

055/0422/0بنگاههاي صنعتی و اقتصادي

دها
هدی

ت
T1

تحریم هاي سیاسی و تاثیرگذاري در تخصیص منابع
085/01085/0درعرصه ورزش

T2
به سطح مطلوب تعامالت فقدان دستیابی مناسب

080/01080/0بین المللیآموزشی، پژوهشی و فناوري با نهادهاي

T3
ماموریت گرایی ، ضعف اولویت گرایی و ضعف در ضعف 

080/01080/0آمار پژوهش ها

T4

عدم وجود مراکز رشد جهت تبدیل خالقیتها و 
دستاوردهاي علمی و تحقیقاتی به محصوالت قابل ارایه به 

بازار
070/0214/0

T5075/01075/0فقدان بانک اطالعاتی در حوزه پژوهش

T6 065/0213/0تاثیر اجتماعی مقاالت در کشورمشخص نبودن

∑=58/2∑=1مجموع اهمیت ضرایب عوامل بیرونی
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عواملارزیابینمره
داخلی

١ قوت

4

ورزشیعلوموبدنیتربیتپژوهشگاهموقعیت استراتژیک-1کلش

تیم ورزشی، علوموبدنیتربیتپژوهشگاهها، فرصت ها و تهدیدهاي ضعفبا استفاده از قوت ها،
چهار نوع راهبرد را ها و الگوبرداري از مطالعات تطبیقی،اطالعات را مقایسه و با استفاده از آنپژوهش

,ST,WOيراهبردهاارئه نموده است: SOوWT مشخص شده است.10شماره که در جدول

محافظه کارانهتهاجمی

تدافعیرقابتی

دید
ته

5/2 4
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ورزشیعلوموبدنیتربیتپژوهشگاهضعف ها، قوت ها، فرصتها و تهدیدهاي ماتریس-10جدول 
)W(ضعف ها )S(قوت ها 

ها (
ت 

رص
ف

O(

SOراهبرد هاي 

برنامه ریزي به منظور افزایش بهره وري نیروي -
S1,O1,O2انسانی پژوهشگر

پژوهشگاه تربیت پژوهشینظامتعاملتقویت-
پژوهشی و اجرایی نهادهايبدنی باسازمانها و 

مرتبط
S2,S4,S9,S10,O1.O3,O4,O6,O7,O8

ساماندهی و تقویت نظام نظارت، ارزیابی، اعتبار -
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم سنجی و رتبه بندي

ورزشی
S3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,o5,o6

WOيهاراهبرد 

تدوین نظام تجاري سازي یافته هاي پژوهشی -
پژوهشگاه

W1,W2,W3,W4,W6,O5,O8
پژوهشگرانازمعنويومالیحمایتنظامتقویت-

پژوهشگاه
W6,W7,W8,W9,W10,W11,W12,W13,W

14,O1,O5O6
تدوین نظام نیاز سنجی و امکان سنجی نیازهاي -

پژوهشی جامعه در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی
W5,W6,O2,O3,O4,O5,O6,O8

ها (
دید

ته
T(

STراهبرد هاي 

به منابع مالیبرنامه ریزي به منظور هدایت-
ماموریت اصلی پژوهشگاه 

S3,S5,S6,S7,S8,T1,T3
وانسجام بخشی به نظام اطالعات علمی و تقویت-

فناوري با ماموریت استاندارد سازي و اصالح 
فرایندها و ایجاد بانک هاي اطالعاتی یکچارچه 

براي خدمات پژوهشی پژوهشگران 
S1,S2,S9,T3,T4,T5

WTراهبردهاي 

تقاضامحورهايپژوهشتوسعهوتقویت-
W1,W2,W3,W4,W5,W6,T1,T4

کلیه امور پژوهشی پژوهشگاهدرمحوريبرنامهتقویت-
W7,W8,W9,W10,W11,W12,W13,W14,T

3,T6

بحث و نتیجه گیري
بابایدکهاستايگونهبهبدنیتربیتپژوهشگاهاستراتژیکموقعیتدادنشانپژوهشنتایج

تاکندرااستفادهنهایتها،فرصتحداقلازقوت،نقاطبهخودهايضعفوتبدیلهاقوتحداقل
دربدنیتربیتپژوهشگاهمذکورنکتهرعایتعدمصورتدروگیردقرارتوسعهورشدوضعیتدر

.گرفتخواهدقرارتدافعیوضعیت
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فرایندياصالحات« عنوانتحتاصلیاستراتژيیک،SWOTتحلیلوپژوهشهايدادهراساسب
بهقسمتایندرکهگردیدتعیینفرعیاستراتژي10و» ورزشیعلوموبدنیتربیتپژوهشگاهدر

.شودمیپرداختههاآنمورددرتوضیحارایه

جامعهپژوهشینیازهايسنجیامکانوسنجینیازنظامتدوین« استراتژي اول و دوم: 
»تقاضامحورهايپژوهشتوسعهوتقویت«و»ورزشیعلوموبدنیتربیتحوزهدر
حیاتیاهمیتدارايپژوهشانجاماستدانشمدیریتومحوريدانشعصرکهمعاصردنیاییدر

پژوهشانجامبرايرافراوانیاطالعاتیوانسانیمالی،مادي،منابعهاسازماندلیلهمینبهاست؛
ازبسیاريکهشودمیمشاهدهعملدرمنابعصرفواهمیتچنینوجودبا. نمایندمیصرف

اغلبدرکهاستایناعتقاديچنینعلت. ندارندرضایتپژوهشاثربخشیازهاسازمانمدیران
درپژوهشازاصلیهدف.نیستپژوهشینیازسنجیفرایندازمنتجپژوهشینیازهايهاسازمان

کیفیت،بهبودآنبرايانسانیوماديهايبودجهصرفواجراییهايدستگاهوهاسازمانکلیه
کسبوکارآفرینیمشکالتحلمناسب،هاياستراتژياتخاذمناسب،گیريتصمیمبهکمک
نهادهايوپژوهشیمراکزبینیافتهسازمانارتباطعدم. استکالنوخردریزيبرنامهدراعتماد
کشور،ورزشیعلومحوزهدرمحورتقاضاهايپژوهشسهمبودناندكکشور،ورزشاجرایی
سیاستدرپژوهشیهايیافتهازکشورخصوصیودولتیهايسازماناستفادهنشدننهادینه
نیازهايسفارشبرايورزشیهايسازماننیازيبیاحساسوخودهايریزيبرنامهوهاگذاري

پژوهشنظامکهاستتهدیدهاییوهاضعفمهمترینپژوهشیمراکزومحققانبهخودتحقیقاتی
نقاطکردنحداقلمنظوربهبنابراین).1387الهی،وعلیزاده(روبروستآنباکشورورزشیعلوم

اندیشیدهمناسباستراتژياستالزمموجودهايفرصتازاستفادهوتهدیدهاکردناثرکمضعف،
ورزشیپژوهشهاينیازشناساییکانادا،جامعهدرورزشپژوهشمرکزهدفکههمانگونه. شود

فعالیتفهرستدر،)1387الهی،وعلیزاده( ورزشبازاریابیتحقیقاتموسسهوشدهمعرفیکانادا
نیازنظامتدوین« روایناز. استکردهاشارهمشتریانسنجینیازمطالعاتبهپژوهشیهاي

وتقویت«و»ورزشیعلوموبدنیتربیتحوزهدرجامعهپژوهشینیازهايسنجیامکانوسنجی
. گیردقرارنظرمدتواندمیرابطهایندرکهاستهاییاستراتژي»تقاضامحورهايپژوهشتوسعه

»پژوهشگاهنوآوريوپژوهشیدستاوردهايسازيتجارينظامتدوین« : سوماستراتژي
تجاريفرایندبهتوجهصنعتیکشورهايدرتکنولوژيتوسعهپیشرفتسرعتاصلیدالیلازیکی

پیادهوسازيتجاريجهتالزمتواناییعدم. استبودهکشورهاآنداخلیهايپژوهشنتایجسازي
نقاطازیکیبازاربههاآنعرضهوجدیدفرایندهايومحصوالتدرپژوهشیدستاوردهايسازي
عباسی(استشدهشناساییشدنصنعتیفراینددرتوسعهحالدرکشورهايعمدهضعف
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توانمیکهاستهاییروشازیکیسازيتجاريیاکردنتجاري). 1389قربانی،واسفنجانی
باشدآنپذیرايکهاقتصاديوبودهموجودعلمیاینکهفرضبازد؛گرهاقتصادبهراعلمآنبوسیله

کهمتوسطوکوچکهايشرکتبرايسازيتجاريموضوع).1389قربانی،واسفنجانیعباسی(
بیشترياهمیتازندارندرابزرگکنندگانتولیدقیمتارزانوانبوهمحصوالتبارقابتتوان

کهباشندمیباالافزودهارزشبامحصوالتیدنبالبهنوآوريباهاشرکتاین. استبرخوردار
خودنصیبراهدفبازارهايازمناسبیسهمونمودهعرضهتجاريکااليیکعنوانبهآنرابتوانند
مطرحهاشرکتاینعمرچرخهازمرحلهمهمترینعنوانبههاایدهسازيتجاريفرآیندونمایند

موفقیتبهبازاردرایدهدویایکتنهاخامایده1000حدودازدهدمینشانمطالعات. باشدمی
وشناسائیبخوبیسازيتجاريهايروشماکشوردر). 2008صفري،ومیربلوك(رسدمی

وذوقتجربه،بهباشدمیمختلفهايمهارتنیازمندکهفرایندایندرعملواستنشدهتدوین
درمدونهايروشنبودوفرديهايقابلیتبهاتکاء. داردبستگیآفرینکارشخصابتکاروسلیقه
کهجدیدهايایدهازکمیدرصدوتنهاشدهکارآفرینیرشدمانعهاایدهکردنتجاريجهت

از اما. رسیدخواهندشدنوتجاريتولیدمرحلهبهرادارندآورسودمحصولیبهتبدیلپتانسیل
طریقازکهاستکوئیندانشگاهکنداستفادهفرصتاینازتوانستهخوبیبهکهی دانشگاهجمله

همچنینوبودهنوآوريپیشبردبهپابرجامنطقه،ودانشگاهدرپژوهشسازيتجاريازپشتیبانی
سودغیرمستقیم،یامستقیمطوربهتواندمیهاپژوهشنتایجآندرکهدانشترجمهبواسطه
استکوئیندانشگاهدرنوآوريفرهنگازمهمیجنبهروزافزونیشکلبهبرساند،جامعهبهزیادي

). 2012-2017استراتژیک،تحقیقاتبرنامه(
اصلیماموریتبهمالیمنابعهدایتمنظوربهریزيبرنامه«: پنجموچهارماستراتژي

»پژوهشگاهپژوهشیامورکلیهدرمحوريبرنامهتقویت« و»پژوهشگاه
عملیاتیواستراتژیکهايبرنامهاجرايحسنبرنظارتواجراتدوین،مستلزمپژوهشنظامتوسعه
هاياستراتژيکمبودکشور،کلدرپژوهشیمنسجمساختارفقدانازحاکیموجودوضعیت. است

بهمشخصهاياسترتژيفقداننیزوورزشیعلومپژوهشمتولینهادهايدرمدتبلندومشخص
مطالعات). 1387الهی،وعلیزاده(استرشتهاينامهپایانهايپژوهشسازيبهینهمنظور

باهمراه( مدتبلندهايبرنامهدارايپژوهشینهادهاياکثرکهدادنشانحاضرپژوهشتطبیقی
راخودپژوهشیهاياولویتوعملیاتیهايبرنامهکههستند) مشخصزمانیافقدراندازچشم

تربیتپژوهشیمراکزونهادهادرمحوريبرنامهتقویتبا. کنندمیاجراوتدوینآنراستايدر
اهدافراستايدرهاآنبندياولویتوتحقیقاتدهیجهتبهتوانمیورزشیعلوموبدنی
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ازکوئیندانشگاهدردادنشانتطبیقیمطالعاتنتایجکههمانگونه. نمودشایانیکمکمشخص
:ازعبارتندکهشودمیرشداستفادهروبهالزاماتمؤثرنمودنبرآوردهمنظوربهمنابعکلیه

مالی،خدمات-
استراتژیک،پیگیريخدمات-
فیزیکی،تأسیساتخدمات-
محیطی،ایمنیوسالمتی-
اطالعات،فناوريخدمات-
).2012-2017،استراتژیکتحقیقاتبرنامه(هادپارتمانوعلمیهیئت-

جملهازمختلفموسساتازمالیوتکنولوژیکحمایتنیزنیوزیلندورزشآکادمیاصلیوظیفه
نیوزلند،تحقیقاستراتژي(استشدهمعرفیورزشیطبوورزشیعلومتحقیقاتموسسات

استراتژياستنیازموجودضعفنقاطبرغلبهوتهدیدهاازپرهیزمنظوربهبنابراین). 2006
"و"پژوهشگاهاصلیماموریتبهمالیمنابعهدایتمنظوربهریزيبرنامه". شوداندیشیدهمناسبی

میرابطهایندرکهاستهاییاستراتژي"پژوهشگاهپژوهشیامورکلیهدرمحوريبرنامهتقویت
. گیرندقرارنظرمدتواند

»پژوهشگاهانسانینیرويوريبهرهافزایشمنظوربهریزيبرنامه« : ششماستراتژي
ورزشیعلومدرپیشرفتهدانشازبرخورداريو1404اندازچشمتحققهايراهازیکیشکبدون

هدفبهدستیابیمهمهاياستراتژيازیکیمیاندراین. استانسانیمنابعهايظرفیتتوسعه
کشورنیازهايبامتناسبمتخصصانسانینیرويهرماصالحوپژوهشگرتربیتنظامایجادفوق
عالیآموزشهايشیوهبهبخشیتنوعوآموزشینظامتوسعهباتارسدمینظربهروایناز. است

دروسمیانتناسبوتکمیلیتحصیالتمدتبلندومدت،میانمدت،کوتاههايدورهتوسعهو
الهی،وعلیزاده(نموداصالحمناسبشکلبهراانسانینیرويهرمبتوانپژوهشیوآموزشی

وجودازحاکیکشورورزشیعلومدرپژوهشنظامبیرونیمحیطبررسیهمچنین).1387
پژوهشفرهنگضعفعالی،آموزشسیستمکلدرپژوهشگرپرورشنظامفقدانچونتهدیدهایی

استکشورعالیآموزشمراکزوهادانشگاهمحوريآوزشفرآینديوساختاريتداوموجامعهدر
انسانینیرويتربیتدنیا،تحقیقاتیمراکزازبسیاريدراکنونهم). 1387الهی،وعلیزاده(

حاکینیزتطبیقیمطالعات. استشدهپژوهشدرگیرچشمرشدوهاکمبودرفعموجبپژوهشگر
سبکوتندرستیتحقیقاتیموسسهکههمانگونهاستسازمانیانسانیمنابعبهتوجهاهمیتاز

بهرهافزایشمنظوربهآموزشیهايبرنامهوتوجیهیآموزشی،هايکارگاهارائهبهکانادازندگی
ایناز).2019-2014بیماریها،ازپیشگیريتحقیقاتیمرکز(استپرداختهخودانسانینیرويوري
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اندیشیدهمناسبیاستراتژياستنیازموجودضعفنقاطبرغلبهوتهدیدهاازپرهیزمنظوربهرو
درکهاستاياستراتژي"پژوهشگاهانسانینیرويوريبهرهافزایشمنظوربهریزيبرنامه". شود
.گیردقرارنظرمدتواندمیرابطهاین

»فناورانوپژوهشگران) معنويومادي(اجتماعیمنزلتارتقاء« : هفتماستراتژي
. مالیمنابعوانسانیمنابعازعبارتندکهاستعمدهمنبعدوبهنیازمندپژوهشبخشیافتنرونق

بهملیداناییذخیرهمتولیبخشاینواقعدر. استسازدانشوبردانشهايبخشازپژوهش
ضرورتازايحرفهپژوهشگرانومتخصصاندانشمندان،ازبرخورداريروایناز. آیدمیشمار
نیازمندهمزمانتحقیقاتیهايپروژهازبسیاريانجامدیگرطرفاز. استبخشایناساسیهاي

برشدیديرقابتیفضايکهیافتهتوسعهکشورهايدر. استمالیهايگذاريسرمایهوهاحمایت
وهستندخودخدماتومحصوالتمستمربهبودپیدرنهادهااکثراستحاکمخدماتوکاالبازار

گونهایندر. هستندنهادهاهمینپژوهشگرانوپژوهشیموسساتاصلیمشتریانبنابراین
درجهچههر. پردازدمیراپژوهشهايهزینهازبخشیمشتريیکعنوانبهنیزدولتکشورها،

در. شودمیکمترتحقیقاتازمستقیمحمایتدردولتنقشباشدبیشترکشوریافتگیتوسعه
اینمعموالًتحقیقات،بهصنایعونهادهاتوجهعدمعلتبه) ایرانمانند( توسعهحالدرکشوورهاي

نظامتوسعهراستايدروکشورموجودشرایطباحالهربه. استدولتیبودجهبهوابستهبخش
هر. گیردقراردولتویژهتوجهموردپژوهشگرانمعنويومالیحمایتنظاماستضروريپژوهش

پژوهشگرانازمعنويومالیحمایتدردولتیغیرورزشیهايسازماننقشمیانایندرچند
معنويومالیحمایتمنظوربهویژهومشخصنظامیکبرقراري. شودانگاشتهنادیدهنباید

کهپژوهشبخشاساسینیازهايازیکیتواندمیورزشیعلوموبدنیتربیتحوزهپژوهشگران
نیازوکشوردرورزشزیادبسیارتوسعهرغمبه.دهدپاسخرااستپژوهشگرانتاریخیخواسته

نهواستنیامدهعملبهورزشیهايپژوهشدرمناسبیگذاريسرمایهورزش،بهمختلفاقشار
سرمایههايبخشسایردربلکهورزشیهايپژوهشبهیافتهاختصاصدولتیهايبودجهدرتنها
سازمانبهراورزشبخشدرهزینهامکانجاريقوانین. شودنمیمشاهدهمتناسبرشدنیزگذار

باشگاهصرفهايبودجهاینغالبامااستدادهکشورصنعتیبخشبویژهاجراییدستگاههايوها
کهرسدمینظرروبهایناز. شودنمیپژوهشیهايفعالیتبهعنایتیوشدهآنتبلیغاتوداري
نمودنهدفمندبهنسببایدقبولقابلمیزانتاورزشیعلومهايپژوهشاعتباراتافزایشضمن
نتایج). 1387الهی،وعلیزاده(نمودمبذولجديتوجهنیزآنهانمودنهزینهواعتباراتتوزیع

فراگیرندگانوارشدکارشناسیدورهدانشجویانکوئیندانشگاهدرکهدادنشانتطبیقیمطالعات
پژوهشاعظمقسمت. کنندمیایفاباکیفیتآموزشوپژوهشدررااساسیسهمدکترا،فوقدوره
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هیئتبینبرجستهومولّدقوي،پژوهشیهايهمکاريبهکوئیندانشگاهدرشدهانجامپویايهاي
برنامه(استوابستهدکترافوقدورهفراگیرندگانوارشدکارشناسیدورهدانشجویانعلمی،

کانبراکمپدرواقعراورزشیهاياشتراكکانبرا،دانشگاه.)2012-2017استراتژیک،تحقیقات
هايآزمایشگاهوورزشیعلومومربیگريامکاناتوهنريآموزشبخشمیزبانکهدادهتشکیل
دانشدراجراییهايپژوهشطریقازتنهانهدانشجویان،کانبرادانشگاهدربود. خواهدطراحی

هايسازمانباکارمحوریادگیريطریقازرابحرانیتفکراعمالشیوهبلکهدارند،سهماولیه
).2013-2017کانبرا،استراتژیکبرنامه(آموختخواهندمحلدرحاضرورزشی

:استکردهگذاريسرمایهبهاقدامذیلموارددرنیزنیوزیلنددولت

یابیاستعدادبرايدالرمیلیون2/1-
2007درسالورزشیرشته54درورزشکار658برايتحصیلیبورسیهسهمیهتخصیص-
دکتري،دورهدرمندانعالقهبرايتحصیلیبورسارائه-
ومطالعاتی،هايفرصت-
درپژوهشمنظوربهجهاننقاطسایرازورزشیبرجستهمحققانجذببرايمشابههايبرنامه-

از).2006نیوزلند،تحقیقاستراتژي(همگانی ورزشوقهرمانیورزشهمچونمختلفهايزمینه
مناسبیاستراتژياستنیازموجودضعفنقاطبرغلبهوتهدیدهاازپرهیزمنظوربهرو،این

اياستراتژي"فناورانوپژوهشگران) معنويومادي(اجتماعیمنزلتارتقاء". شوداندیشیده
. گیردقرارنظرمدتواندمیرابطهایندرکهاست

وباسازمانهابدنیتربیتپژوهشگاهپژوهشینظامتعاملتقویت« : هشتماستراتژي
»فراملیوملیمرتبطاجراییوپژوهشینهادهاي

وبدنیتربیتدرپژوهشنظامرويپیشهايفرصتمهمترینازیکیشدبیانقبالًکهگونههمان
تعاملتقویتوبرقراريروایناز. استنظاماینايرشتهبینماهیتکشوريهردرورزشیعلوم

ورزشیدرعلومپژوهشنظامبامرتبطهايحوزهپژوهشینهادهاينیزوپژوهشگرانبینسازنده
وضعیتبرمروري. باشدداشتهبسزایینقشکشورورزشیعلومهايپژوهشتوسعهدرتواندمی

سهمبودناندكازحاکیکشور،ورزشیعلومپژوهشیتولیداتنیزوپژوهشینهادهايموجود
اندكسازمانیارتباطاتکشور،ورزشیعلومهايپژوهشدرمرتبطهايرشتهسایرپژوهشگران

از. استاندكتحقیقاتیمشتركهايفعالیتوپژوهشینهادهايسایرباورزشیپژوهشینهادهاي
دانش،ازگیريبهرهبنابرایناست،سازدانشوبردانشهايبخشازپژوهشنظامکهجاآن

میتنهانهبدنیتربیتغیرپژوهشینهادهايومحققاندرموجودعلمیهايپتانسیلوتجربیات
کمیتبلکهشودمیمنجرورزشیوعلومبدنیتربیترشتهدرعلمتولیدکیفیتبهبودبهتواند
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نمودنعملیاتیاستبدیهی. دادخواهدتوسعهنیزرازمینهدراینعلمیهايپژوهشومقاالت
درپیشرفتهکشورهاي.آوردخواهدبوجودطرفدوهربرايبرد–بردوضعیتیکموضوعیچنین
بینتعاملاهمیتدركبا... وکانادا،انگلستان،استرالیاآمریکا،متحدهایاالتنظیرورزشیعلوم
وعلیزاده(نمایندتجربهورزشیعلومزمینهدرراايمالحظهقابلپیشرفتاندتوانستهايرشته
طریقازکوئیندانشگاهالمللیبینشهرتکهدادنشانتطبیقیمطالعاتنتایج).1387الهی،

ایجاد: مانندالمللیبینپژوهشیهايهمکاريگسترشوتوسعهباروزافزونجهانیمشارکت
هايپروژهاجرايطریقازجهانیهايچالشبهرسیدگیودركوپایدارچندملیتیهايشراکت
).2012-2017،استراتژیکتحقیقاتبرنامه(آیدمیدستبهالمللیبینتوسعه

همکاريیاملیهايطرحهدایتکانادا،زندگیسبکوتندرستیتحقیقاتیموسسهدرهمچنین
بهکهاستموسسهایناساسیفعالیتهايازملیهايطرحهدایتدرملیهايسازمانسایربا

بردنام"کاناداییجوانانجسمانیفعالیتسطوحمطالعه"پیمایشیطرحازتوانمینمونهعنوان
ضعفنقاطبرغلبهوتهدیدهاازپرهیزمنظوربهرو،ایناز).2011تندرستی،تحقیقانستیتو( 

تربیتپژوهشگاهپژوهشینظامتعاملتقویت". شوداندیشیدهمناسبیاستراتژياستنیازموجود
ایندرکهاستاياستراتژي"فراملیوملیمرتبطاجراییوپژوهشینهادهايوباسازمانهابدنی
. گیردقرارنظرمدتواندمیرابطه
بنديرتبهوسنجیاعتبارارزیابی،نظارت،نظامتقویتوساماندهی«: نهماتژياستر

»ورزشیعلوموبدنیتربیتپژوهشگاه
بهاست؛کردهناپذیراجتنابراارزیابینظاموجودمدیریتدانششگرفتحوالتکنونیعصردر

ومنابعازاستفادهدرارزیابیازاعمسازمان،یکمختلفابعاددرارزیابینظامفقدانکهايگونه
میقلمدادسازمانآنهايبیماريعالئمازیکیعنوانبهرا،هااستراتژيواهدافکارکنان،امکانات،

درخصوصبهخودهايفعالیتمرغوبیتومطلوبیتمیزانازآگاهیمنظوربهسازمانهر. کنند
کنترلوارزیابینظاموجودفقداندیگرسوياز. داردارزیابیبهمبرمنیازپویاوپیچیدههايمحیط

کهشودمیتلقیسازمانبرونودرونمحیطباارتباطبرقراريعدممعنايبهسیستمیکدر
علتبهسازمانیمرگپدیدهبروزاستممکن. استسازمانمرگنهایتدروکهولتآنپیامدهاي

دهدمینشانمطالعاتامانشود،احساسهاسازمانعالیمدیرانسويازآن،یکبارهوقوععدم
هايفعالیتبهبودوتوسعهرشد،برايالزماصالحاتانجامامکانبازخورد،کسبنظامفقدان

بناوروایناز). 1384عادلی،(استسازمانیمرگپدیدهاینسرانجامکند،میغیرممکنراسازمان
قانون110اصلیکبنداجرايدرکهاسالمیانقالبرهبرايخامنه... اآیتحضرتفرمایشاتبه

ارزیابی،نظارت،هاينظامتقویتوساماندهیرا»فناوريوعلم«کلیهايسیاستازیکیاساسی
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برتکیهمنظوربههمچنینواندنمودهاعالمفناوريوعلمهايحوزهدربنديرتبهواعتبارسنجی
". شوداندیشیدهمناسبیاستراتژياستنیازموجودهايفرصتازبهینهاستفادهوهاقوت

علوموبدنیتربیتپژوهشگاهبنديرتبهوسنجیاعتبارارزیابی،نظارت،نظامتقویتوساماندهی
. گیردقرارنظرمدتواندمیرابطهایندرکهاستاياستراتژي"ورزشی

ماموریتبافناوريوعلمیاطالعاتنظامبهبخشیوانسجامتقویت« : دهماستراتژي
خدماتبرايیکچارچهاطالعاتیهايبانکایجادوفرایندهااصالحوسازياستاندارد
»پژوهشگرانپژوهشی

ومهمراهکارهايازیکیورزشیعلوموبدنیتربیتهايپژوهشهايدادهجامعسیستمایجاد
تکراريکارهايانجامازوکردهفراهمهزینهکمترینباراموثروسریعارتباطامکانکهاستموثر

اتخاذراهبردهايدربازنگريامکاناطالعاتذخیرهآنکهضمننمایدمیپیشگیرينیزموازيو
. سازدمیفراهمپژوهشیمنسجمساختارایجاددررانخستگاموسازدمیپذیرامکانراشده

نوینهايفناوريبهورزشیهايفعالیتگستردهنیازرغمبهکهاستآنازحاکیجاريمطالعات
باتااستضروريآنکهحالبردمیسربهمشهودضعفدرورزشیعلومهايپژوهشدربخشاین

هايفعالیتازراايویژهحمایتتخصصیواحدهايایجادومتمرکزراهبردهايوگزاريسیاست
آنازحاکیتطبیقیمطالعاتنتایج). 1387الهی،وعلیزاده(آوردعملبهبخشایناولویتداراي
تشکیلوورزشیاطالعاتتحقیقمرکزمانندمادرمراکزتاسیسبهاقدامکانادادولتکهاست

نیوزیلندورزشانستیتو،)2014ورزشی،تحقیقمرکزاطالعات(استپرداختهورزشتحقیقکمیته
ورزشیاطالعاتبهدسترسیامکانهدفبا1982سالدرورزشیاطالعاتملیمرکزتاسیسبه

فرهنگ؛آموزش؛وزارتاهدافجملهازوپرداختهمرتبطخدماتارائهتسهیلواطالعاتوسایر
:باشدمیذیلمواردژاپنفناوريوعلومورزش؛

ورزشی؛امکاناتنمودنروزبهوورزشتوسعه-
مختلف؛نقاطازورزشیدقیقاطالعاتنمودنفراهم-
آنها؛کاربرنظارتومحلینیازهاينمودنبرطرف-
مناسبیاستراتژياستنیازموجودتهدیدهايبامقابلهوهاقوتبرتکیهمنظوربهروایناز

استانداردماموریتبافناوريوعلمیاطالعاتنظامبهبخشیوانسجامتقویت". شوداندیشیده
"پژوهشگرانپژوهشیخدماتبرايیکچارچهاطالعاتیهايبانکایجادوفرایندهااصالحوسازي

. گیردقرارنظرمدتواندمیرابطهایندرکهاستاياستراتژي
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پیشنهادات
کاربرديپیشنهادات

ورزشیعلوموبدنیتربیتپژوهشگاهاستراتژیکبرنامهتدوینمنظوربهحاضرپژوهشکهجاآناز
. هستندشدهتدوینهاياستراتژيهمانپژوهشکاربرديپیشنهاداتواقعدرلذاگردید،انجام

برنامهکمیته"عنوانتحتکمیتهیکتوسطگانهدههاياستراتژيشودمیپیشنهادبنابراین
بررسیوبحثازبودخواهدعبارتمذکورکمیتهاصلیماموریت. گیردقراربررسیمورد"ریزي

تحققمنظوربهعملیاتیهايطرحتدویننهایتاًوهاآنتعدیلشده،تدوینراهبردهايپیرامون
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Abstract
Following development, is essential the need for a comprehensive long-term planning. This paper
aims to design and establish the strategic plan of the Physical Education and Sports Sciences
Research Institute with combined (qualitative – quantitative) methodology. Based on purpose, it is of
the applied research type. In order to perform data collection, we investigated the overhead
documents, studied the history literature and the comments of practical and executive elites and used
the questionnaire of the effective internal/external environmental factors on the performance of the
physical education research institute (α=0.93). The sample consists of the previous and current
presidents and vice-presidents of the research institute, members of the research committee and the
respected faculty and staff of the research institute (n=50). The sample was considered as full-
number equal to the statistical society. This paper first considers the status quo of the research center
in terms of desirable performance and status (administrational and performance evaluative indices of
the sciences, research and technology ministry). Then by comparing both and rationalizing the status
quo, an initial inventory of strengths and weaknesses, opportunities and threats was prepared. After
being finalized, the so-called initial inventory was sent and collected as a questionnaire in brain
storm sessions (with the presence of the elites) for challenging the statistical sample. The research
data were analyzed by using descriptive statistics, binominal test and Friedman test. To compare
information was used of comparative studies such as Canada, Australia, New Zealand, china, japan
and Beijing, and to develop strategies was used of internal and external factors evaluation matrix,
SWOT matrix and statistical tests such as descriptive statistics, binomial test and Friedman test.
Results showed that in terms of strategic position, the research institute is located on the wo position.
For this reason, the most important strategies of the research center may include the following:
establishment of the regime of measuring the need and possibility of the research requirements of the
society in the fields of physical education and sports sciences, establishment of the
commercialization regime of the research and innovative achievements of the research institute,
planning in order to guide financial resources as the main mission of the research institute.
According to the research results and findings, it may be declared that by relying on conservative
strategies, the physical education and sports sciences research institute would achieve its high-level
goals.
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