
 یو علوم ورزش یبدن تیپژوهشگاه ترب کیبرنامه استراتژ نیو تدو یطراح
  نازنین راسخدكتر مجری: 

 9314عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

 هچكيد

 - یفي)ک ختهيآم قيبود. روش تحق یو علوم ورزش یبدن تيپژوهشگاه ترب کیبرنامه استراتژ نیو تدو یطراح ،هدف از پژوهش حاضر

، مطالعه باالدستی ها، به بررسی اسناد و مدارك داده یمنظور گردآور است. به یکاربرد قاتيهدف، از نوع تحق ی( و بر مبنایکم

اثرگذار بر عملكرد پژوهشگاه  یرونيو ب یدرون طيپرسشنامه عوامل مح ازو پرداخته و اجراییعلمی ان ادبيات پيشينه و نظرات خبرگ

ی پژوهش یشورا یو حال پژوهشگاه، اعضا نيشيپ نيشامل روسا و معاون قيتحق یشد. جامعه آماراستفاده  (α=  39/0)یبدن تيترب

در نظر  یصورت تمام شمار و برابر با جامعه آمار به ق،ينمونه تحق  .(=00Nبود) و کارکنان پژوهشگاه  یعلم اتيمحترم ه یو اعضا

 و وضعيت مطلوبعملكرد  نظر ازنقطه  یبدن تيابتدا به بررسی وضعيت موجود پژوهشگاه تربدر این تحقيق در شد.  گرفته

سه آن دو و منطقی نمودن وضع پرداخته شد. سپس با مقای ی نظارت و ارزیابی عملكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری(ها شاخص)

ها و تهدیدها تهيه شد. فهرست اوليه مذکور پس از نهایی شدن در جلسات طوفان  ها، فرصت ها و ضعف موجود فهرستی اوليه از قوت

پژوهش با  یها گردید. داده یآور ارسال و جمعاز نمونه آماری برای نظرخواهی  یا ( در قالب پرسشنامهخبرگانمغزی ) با حضور 

ها و  منظور تحليل نهایی قوت بهو قرار گرفت  ليوتحل هیمورد تجز مندیو آزمون فر یا آزمون دوجمله ،یفياستفاده از آمار توص

 یبدن تيپژوهشگاه ترب استفاده شد. نتایج نشان داد که TOWSها و تهدیدها و تدوین راهبردها از روش ماتریس  ها، فرصت ضعف

شامل  توانند یم  یبدن تيپژوهشگاه ترب ی ها یاستراتژ نیتر مهم رو نیقرار دارد ازا WOتير موقعد کیاستراتژ تينظر موقع ازنقطه

و توسعه  تقویتی، و علوم ورزش یبدن تيجامعه در حوزه ترب یپژوهش یازهاين یسنج و امكان یازسنجينظام ن نیتدو موارد زیر باشد:

منابع   تیمنظور هدا به یزیر برنامه، های پژوهشی و نوآوری  پژوهشگاهدستاورد یساز ینظام تجار نیتدو، تقاضامحور یها پژوهش

 یور بهره شیمنظور افزا به یزیر برنامه، پژوهشگاه یامور پژوهش هيبرنامه محوری در کل تقویت، پژوهشگاه یاصل تیبه مأمور  یمال

پژوهشگاه   یتعامل نظام  پژوهش تقویت، اورانمنزلت اجتماعی )مادی و معنوی( پژوهشگران و فن ارتقاء، پژوهشگاه یانسان یروين

 یاعتبار سنج ،یابینظام نظارت، ارز تیو تقو یساماندهی، و فرامل یمرتبط  مل ییو اجرا یپژوهش یها و نهادها با سازمان یبدن تيترب

استاندارد  تیبا مامور یاورو فن یبه نظام اطالعات علم یانسجام بخش و تقویتی و و علوم ورزش یبدن تيپژوهشگاه ترب  یبند و رتبه

  .پژوهشگران یخدمات پژوهش یبرا كچارچهی یاطالعات یبانک ها جادیو ا ندهایو اصالح فرا یساز

 های  استراتژی تكيه بر با توجه به نتایج و یافته های پژوهش، می توان اذعان داشت که پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشی با

 . ابدیدست خود  متعالی سازمانی فاهداه خواهد توانست بمحافظه کارانه 

 برنامه استراتژیک، پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشیواژه های کليدی:  


