
م ، ارزیابی عملکرد پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی وزارت علو

 (7811-7831تحقیقات وفناوری در طی دوره ده ساله )
 غالمرضا شعبانی بهارمجری: 

 1931دانشگاه بوعلی سینا همدان ـ  علمی هیئتعضو 

هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 

نفر از روسا و معاونین پیشین و 711حاضر این تحقیق شامل  آماری بود. جامعه 7731لغایت پایان سال  7711

حال پژوهشکده ، اعضای شورای پژوهش، اعضای گروه های تخصصی پژوهشکده ، اساتید همکار با پژوهشکده در 

خصوص) پژوهشی، کتاب؛ کارگاه و ...( و اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان پژوهشکده بوده است. که 

 آوریو به شیوه در دسترس در تحقیق شرکت داشتند. برای جمع  آماریاز آنان به عنوان نمونه  نفر 721تعداد

سوالی محقق ساخته استفاده  83سوالی ویژگی های جمعیت شناختی و پرسشنامه  3اطالعات از دو پرسشنامه 

( در پژوهشکده گردید. همچنین برای پاسخ دهی به بعضی سواالت تحقیق از اسناد و مدارک موجود)آرشیوی

نفر از از متخصصین مدیریت ورزشی و اساتید همکار  22استفاده شد. اعتبار سوریی و محتوایی پرسشنامه توسط 

. به آمد( بدست α=37/1با استفاده از ضریب الفای کرونباخ) آنقرار گرفت و پایایی  تائیدبا پژوهشکده مورد 

و پراکندگی در غالب جداول و نومدار توزیع فراوانی و توصیف داده از شاخص های گرایش های مرکزی  منظور

استنباطی کلومیرونف اسمیرونوف به  آزموندرصد استفاده گردید. در نهایت با توجه سطح سنجش متغیرها، از 

مستقل  tتک نمونه ای و  t آزمون (ANOVA)منظور تبیین طبیعی بودن داده ها، تحلیل واریانس یک طرفه 

ای میانگین ها و ضریب همبستگی پیرسون برای تبیین روابط در سطح معناداری  برای تعیین تفاوت ه

(P≤0.05)   .بکار گرفته شد 

 آنجلد  2نشریه علمی پژوهشی چاپ شده که  27تعداد  7731الی  7711نتایج نشان داد که طی سالهای 

شده و هیچگونه کتاب عنوان کتاب فارسی طی این ده سال جاپ  71بوده است. همچنین  ISCدارای نمایه 

 آموزشیالتین و کتاب سفارشی توسط پژوهشکده چاپ نگردیده است. در طی این سال ها تعداد کارگاه های 

و دانشگاهی برگزار  المللی بین آموزشیدوره می رسد. از طرفی هیچ گونه کارگاه  711ملی برگزار شده به 

فر جهت بورسیه دکتری جدب شدند و در مجموع نیز ن 2تعداد  7731نگردید. در طی این ده سال تها در سال 

ساله جذب بخش های اداری و پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی شدند. تعدا  71کارمند در این دوره  28تعداد 

کتاب التین خریداری شده و در این مدت هیچ گونه مجله فارسی و التینی  277جلد کتاب فارسی و  282

هملیش دانشجویی   2همایش ملی، و  71، المللی بینهمایش  2ها تعدا  خریداری نشده است. در این سال

طرح پژوهشی مصوب و اجرا شده و نیز دو طرح پژوهشی مصوب  17برگزاری گردید. در طی این ده سال تعدا 

شده ولی اجرا نشده است. همچنین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در خصوص عملکرد پژوهشکده 

توجه به شاخص های تبیین شده در طی سال های مورد بررسی نشان می دهد و در شاخص  تربیت بدنی با



همایش نحوه ی اطالع رسانی در خصوص زمان و مکان برگزاری، نحوه ی مدیریت و هماهنگی همایش های ملی 

طالع رسانی از در ارائه مقاله های برگزیده و در سطح خوبی قرار داشت. در شاخص کارگاه، نحوه ی ا المللی بینو 

در کارگاه در سطح متوسط قرار داشت. در بخش  آموزشیبرگزاری کارگاه و میزان استفاده از وسایل کمک 

نیروی انسانی، میزان تسلز اعضای هیئت علمی در پاسخگویی به سواالت مراجعین و میزان رعایت مسائل اخالقی 

در شاخص نشریه، میزان بروز بودن مطالب مقاالت و احترام متقابل توسط کارکنان در سطح خوبی قرار داشت. 

چاپ شده و میزان زمان صرف شده جهت فرآیند داوری مقاالت و اعالم نتیجه نهایی در سطح متوسط قرار 

داشت. در شاخص کتاب، کیفیت ارزیابی کتاب ها توسط داوران و محتوای علمی کتاب های منتشر شده در 

. در بخش طرح های پژوهشی، کاربردی بدن طرح های پژوهشی و پژوهشکده در سطح متوسط قرار داشت

محتوی علمی طرح های پژوهشی انجام شده در سطح متوسط قرار داشت. در ساخش جایگاه علمی و تحقیقاتی 

پژوهشکده، میزان رضایت مندی اعضای هیئت علمی در همکاری با پژوهشکده در سزح خوبی بود اما میزان 

ربیت بدنی در مسائل علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی در سطح متوسط قرار داشت. در مرجع بودن پژوهشکده ت

شاخص مدیران، میزان رضایت اعضای هیئت علمی از عملکرد حوزه ریاست پژوهشکده و معاونت پژوهشی در 

گین ( با میانMcri=204سزح خوبی قرار داشت. همچنین تحقیق حاضر حاکی از این بود که بین میانگین فرضی)

تفاوت معناداری وجود  (P≤0.01 t=9.05)( عملکرد کلی پژوهشکده تربیت بدنی Mobs=228.84مشاهده شده )

ها در خصوص عملکرد کلی پژوهشگاه تربیت بدنی  آنداشت. همپنین بین سسن اعضای هیئت علمی و دیدگاه 

(P≥0.05, r=0/17ارتباط معناداری وجود نداشت. از طرفی بین خرده مقیاس ع ) ملکرد کلی پژوهشکده و بر

( تفاوت معناداری وجود داشت. در کل پیشنهاد می شود با توجه به شاخص P≤0.05, t=2.5اساس نوع همکاری )

های عملکرد از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری پژوهشکده نربیت بدنی و علوم ورزشی می بایست به 

ن نقاط ضعف خود و تقویت بخش هایی که جز شاخص بررسی نقاط ضعف و قوت خود پرداخته و بابرطرف کرد

 مالک وزارت خانه می باشد، در راه ارتقا جایگاه خود و رسالت تعیین شده خویش گام بردارد.
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