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 چکیده

علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. به وزارت هدف از تحقیق حاضر تدوین نظام نظارت ارزیابی ورزش دانشگاه های وابسته   

  هایدانشگاه ها تدوین و با روش و ورزش فوق برنامه اخته وضعیت موجود تربیت بدنی بدین منظور پرسشنامه محقق س

pilot study,Test-Retest متشکل از  آماریجامعه . آمدنظر کارشناسان روایی و اعتبار سواالت پرسشنامه ها بدست و

داده ها و دسته  آوریبر است. پس از جمع با جامعه برا آماریبه وزارت متبوع بوده است که تقریبا نمونه دانشگاه وابسته 06

 آزمونمورد بررسی قرار گرفت.  (Ncss 2000, Pass  2000, SAS, Spss ver11/5)  آماریاز طریق نرم افزارهای  بندی آنها،

(، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی، فاصله اقلیدسی، مربع فاصله  ²Xآلفای کرونباخ، کااسکور ) آماریهای 

متغیرهای وضعیت تشکیالتی، نیروی انسانی، و دندوگرام میانه بوده است.  قلیدسی و معیارهای پیوند درون گروهی واردا

بودجه، امکانات، برنامه ها از طریق شاخص های ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته است. سطح بندی دانشگاه ها به چهار شیوه 

آورده شده است که نهایتا مدل سطح بندی سه  ی پیشنهادی وزارت علوم()دوسطحی وارد و میانه، سه سطحی و سطح بند

دانشگاه ها و نمودار کالبدشناسی نمودارهای سازمانی تربیت بدنی سطحی با عناوین دانشگاهی دسته بندی شده است. 

یف مرتبط بر هر همچنین شرح وظاو تحلیل محتوا انجام شده است. هرسطح از طریق مراجعه به نظر کارشناسی متناسب با 

واحد دانشگاهی تدوین شده است. چک لیست های ارزیابی و شاخص های ارزیابی از فعالیت ها و برنامه های ورزشی 

دانشجویی باتکیه بر مطالعات میدانی آورده شده است. مدل نهایی ارزیابی از ورزش دانشگاه ها در نمایه های نظارت پیش 

ارزیابی تعالی  نهایی مدل و در ارزیابی ه است.ترسیم شد( Mull,1999)مدل طبق بانظر گیر و فرایندی و ارزیابی نهایی من

از بین سایر شیوه های ارزیابی باتکیه بر مطالعات میدانی گزینش و با معیارهای ورزش دانشجویی کشور  EFQMسازمانی 

 تطبیق داده شده است.
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