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چکیده 
هدف از این تحقیق بررسی راهكارهای ایجاد ارتباط بین صنعت ورزش و مؤسسات آموزش
عالی در استان مرکزی ،و نیز موانعی که بر سر راه این ارتباط وجود دارند بود .جامعۀ آماری
شامل همۀ فعاالن بخش صنعت و مراکز آموزش عالی استان بودند .از فرمول برآورد حجم
نمونه برای تعیین حجم نمونه استفاده شد ،به طوری که  079نفر در بخش اول به صورت
تصادفی طبقهای و  491نفر در بخش دوم تحقیق به صورت غیرتصادفی هدفمند به عنوان
نمونۀ آماری انتخاب شدند .برای جمعآوری دادههای تحقیق از پرسشنامههای محققساخته
موانع ارتباط و راهكارهای توسعۀ ارتباط بین دو بخش استفاده شد .دادهها با استفاده از
آزمونهای دو جملهای و فریدمن در بستۀ نرمافزار  SPSSنسخه  48تحلیل شدند .طبق نتایج
تحقیق ،موانع اصلی ارتباطِ صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی ،به ترتیب عبارتند از
موانع فرهنگی ،قانونی ،آموزشی ،پژوهشی ،اداری و اجرایی ،ساختاری ،سیاستگذاری و
برنامه ریزی ،که برای آنها نیز  19راهكار مشخص شد که از جملۀ این راهكارها میتوان به این
موارد اشاره کرد :بهرهگیری از توانمندی همۀ مراکز آموزش عالی برای توسعۀ ورزش ،ایجاد
کمیتۀ برقراری ارتباط با مراکز آموزش عالی در حوزۀ صنعت ورزش ،ارتقای کیفی توانمندی
علمی مدیران و کارشناسان صنعت ورزش ،افزایش بودجۀ تحقیقات در حوزۀ ورزش،
بهرهگیری از یافتههای پژوهشی مراکز آموزش عالی در صنعت ورزش ،تشكیل انجمن
دانشآموختگان تربیت بدنی و بهرهگیری از آن برای توسعۀ صنعت ورزش ،جذب
دانشآموختگان تربیت بدنی در بخش صنعت ورزش استان .بر این اساس ،پیشنهاد میشود
برای کاهش و رفع موانع موجود ،این راهكارها به کار گرفته شوند تا ارتباط این دو بخش،
توسعه یابد.
واژگان کلیدی:موانع ارتباط ،راهكارهای ارتباط ،صنعت ورزش ،مؤسسات آموزش عالی
*نویسنده مسئول:

Email: Es70kh@yahoo.co.uk
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مقدمه
الگوها و مدلهای ارتباط دانشگاه و صنعت در سه نظام تصادفی ،تعاملی و تكاملی تعریف شده-
اند .در نظام تصادفی ،دانشگاه و صنعت هر کدام برنامههای مستقل و جدا از یكدیگر دارند و
هیچگونه برنامۀ منسجم و مدونی برای ارتباط با یكدیگر ندارند؛ به عالوه ،ضرورت و عالقهای نیز
برای این کار احساس نمیکنند .همكاری آنها به صورت پراکنده و مقطعی است و صرفاً در
شرایط خاص صورت میگیرد .در نظام تعاملی ،صنعت و دانشگاه نیاز به همكاری و شكلگیری
ارتباط را احساس میکنند و برنامههای مشخصی برای تقویت و تداوم همكاری در نظر دارند.
در نظام تكاملی ،صنعت و دانشگاه عالوه ب ر درک متقابل از ضرورت ارتباط فعال و پویا در تمام
زمینههای علمی و مطالعاتی ،به تشكیل یک مرکز علمی ـ تحقیقاتی مشترک نیاز دارند تا
بتوانند مسائل و مشكالت را با سرعت بیشتری حل و فصل کنند .در تشكیل این مرکز ،همكاری
متقابل شرط اساسی است و هر طرف به تناسب استعدادها و تواناییهای خود نقش خواهد
داشت ( .)1امروزه ارتباط مطلوب صنعت و دانشگاه به عنوان مقولهای کارآمد در راستای توسعۀ
اقتصادی ـ اجتماعی و موفقیت برنامههای آتی یک جامعه ،تبدیل به ضرورتی انكارناپذیر شده
است .این ارتباط ،با توجه به نقشی که این دو نهاد در جامعه ایفا میکنند ،نیازمند سازوکارهای
ویژه ای است که بدون پرداختن به آنها و نیز بدون ایجاد زمینههای مناسب به عنوان حلقههای
واسط این ارتباط ،نمی توان به کارآمدی آنها امیدوار بود .صنعت برای شكوفایی خود و
رویآوری به دانشگاه ،نیازمند زمینهسازی و بلوغ خاصی است که بدون آن ،چنین شكوفاییای
ممكن نمیشود .دانشگاه نیز برای جذب صنعت ،به توانمندیهای خاصی نیاز دارد که در
صورت شكوفایی آن توانمندیها میتواند به رویآوری صنعت امیدوار باشد .در نهایت ،اتحاد و
آمیختگی این دو نهاد است که با تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل ،زمینههای رشد خود و
توسعه جامعه را به دنبال می آورد .به عبارت دیگر ،همكاری این دو ،شرط الزم برای موفقیت و
شتاببخشیدن به فرایند توسعه ،بهویژه توسعۀ پایدار است ( .)2همكاریهای رایج دانشگاه و
صنعت عبارتند از :همكاریهای تحقیقاتی ،مدیریتی ،فردی ،آموزشی ،صنعتی ،پارکهای علمی
و فناوری ،انتقال فناوری ،تبادالت غیررسمی و همكاریهای دیگر ( .)3از طرفی ،در شرایطی که
دانشگاهها بیشتر وقت خود را صرف فعالیتهای علمی و صرفاً تئوری میکنند و صنایع مشغول
فعالیتهای عملی و تولیدی هستند ( ،)4دانش تولیدشده در دانشگاهها میتواند یک مزیت
رقابتی برای صنعت محسوب شود ( .)5به عبارتی ،لزوم وجود روابط مناسب صنعت و دانشگاه
مطرح است که برای حفظ کارکرد و تعادل کل نظام اجتماعی ضروری است ( .)1به عالوه،
ارتباط دانشگاه و صنعت در طول زمان شكل میگیرد ،برگرفته از نیازها و ضرورتهای ملی در
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دورههای تاریخی ،اهداف کاربردی و سمت و سوی مرتبط با آن است و تنها در صورت تعامل
پایدار بین این دو نهاد ،توسعۀ صنعتی و متعاقب آن ،توسعۀ اقتصادی و اجتماعی را میتوان
انتظار داشت .ارتباط صحیح و مؤثر دانشگاه و صنعت میتواند موجب افزایش نوآوری و انتقال
دانش و تكنولوژی گردد ( .)7بدیهی است این ارتباط میتواند توسعۀ امور دیگر را نیز به ارمغان
آورد .به عبارت دیگر ،دانشگاهها در محیطی بسته به فعالیت نپرداختهاند و تالش شده با
برقراری ارتباط با جامعه به حل مشكالت مختلف آن کمک کنند.
ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران از زمان تأسیس دانشگاه تهران ( )1313آغاز شد .در
دورۀ اول ( )1341-1313تعامل دانشگاه و صنعت ،مبتنی بر آموزش و هماهنگسازی
دانشگاهها با صنایع وارداتی جدید و ایجاد رشتههای دانشگاهی مورد نیاز صنایعِ تازهتأسیس
بود .در دورۀ دوم ( )1311-1341کارآموزانی از دانشگاه برای آشنایی با فناوریهای وارداتیِ
جدید به شرکتهای صنعتی دولتی فرستاده میشدند .در دورۀ سوم ( )1374-1311دولت
تالش کرد مبنای تعامل دانشگاه و صنعت را عالوه بر آموزش ،به پژوهش نیز گسترش دهد .در
دورۀ چهارم ،یعنی از سال  1374به بعد ،دولت کوشید مبنای جدید توسعۀ فناوری را برای
تعامل دانشگاه و صنعت ،از طریق تأسیس شهرکها و پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد،
ایجاد کند ( .)8با وجود این ،روند طیشده نشان میدهد که شكلگیری ارتباط دانشگاه و
صنعت در ایران درگذر زمان ،پایهریزی اصولی و زیربنای اساسی نداشته و محتوا و سمتوسوی
این ارتباط ،هدفمند نبوده است ( .)9برای نمونه ،در حوزههای غیرورزشی مشكالتی گزارش
شده است ،از جمله :پژوهشمحور نبودن دانشگاهها ،منظور نكردن فعالیتهای صنعتی در
ارتقای اعضای هیئت علمی ،دریافتِ حق باالسری زیاد از فعالیتهای صنعتی اعضای هیئت
علمی ،جایگاه سازمانی ضعیفِ ارتباط دانشگاه و صنعت ( ،)11هماهنگنبودن مراکز تحقیقات
دانشگاهی با مراکز صنعتی ،فقدان ارتباط میان سیاستهای راهبردی بخش صنعت با
سیاستهای راهبردی تحقیقات دانشگاهی ،نامناسب بودن سیاستهای کالن پژوهشی کشور،
شناخت ناکافی مراکز تحقیقات دانشگاهی از مسائل و مشكالت مراکز صنعتی ،تفاوت فرهنگ
سازمانی مراکز تحقیقات دانشگاهی با صنایع و اعتمادنداشتنِ مراکز صنعتی به کاربردیبودن
تحقیقات دانشگاهی ( ،)2ناآشنایی مسئوالن بخش صنعت با تواناییهای دانشگاه و ناآشنایی
کارکنان دانشگاه با مشكالت بخش صنعت ( ،)11موانع قانونی ،موانع فرهنگی ،تقاضامحور
نبودن پروژههای دانشگاهی ،ناکارآمدیِ دورههای کارآموزی و تناسبنداشتنِ رشتههای
دانشگاهی با نیاز صنایع ( ،)12پایینتر از حد متوسط بودن فعالیتهای ارتباطی این دو بخش
( ،)13ناکارآمدی ساختارها و قوانین و فرایندها ،نبودِ فضای رقابتی ،فقدان باور و اعتماد متقابل،
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شكاف اهداف و نیازمحور نبودن تحقیقات ( )9و نبودِ فرایند مدیریتی برای ارتباط دانشگاه و
صنعت ( .)14در این خصوص این دیدگاه وجود دارد که ضعیفبودن ارتباط دانشگاه و صنعت
در کشور ،عالوه بر دالیل ساختاریای که به اصل وجودی دانشگاهها و صنایع و نیز
وابستهنبودنِ آنها به یكدیگر و ساختارهای کالن اقتصادی ،صنعتی ،اجتماعی و فرهنگی
برمیگردد ،از نبود حلقههای واسط و وجه مشترک و فرایند مدیریتی حاکم بر ارتباط این دو
بخش در سطوح کالن و خرد نیز ناشی میشود (.)14
صنعت ورزش عبارت است از هرگونه فعالیت ،تجربه ،فعالیتهای شرکتهای تجاری در
زمینۀ ایجاد تناسب اندام ،تفریح ،فعالیتهای قهرمانی و اوقات فراغت .به طور کلی ،صنعت
ورزش از حوزههای دولتی ،تجاری و داوطلبی تشكیل شده است .این صنعت یكی از بزرگترین و
سریعترین صنایع در حال رشد در دنیاست که تبادالت مالی آن چندصد میلیارد دالر است
( .)15به عنوان نمونه ،در توسعۀ ورزش قهرمانی مواردی از قبیل حمایت مالی از ورزش ،رویكرد
منسجم تدوین سیاستهای کالن ورزش ،شرکت در ورزش ،شناسایی و پرورش استعداد در
ورزش ،مسیر ورزشی و حمایت پس از دوران قهرمانی ورزشكاران ،تسهیالت تمرینی ،مربیگری،
رقابتهای ملی و بینالمللی ،تحقیقات علمی و نوآوری مطرح است ( .)11در همین راستا
استرالیا به نوآوری ،تحقیق و بهبود محیط تمرینی ورزشكاران و ایجاد تغییرات مطلوب در
مؤسسهها و آکادمیهای ورزش مبادرت کرده است ( .)17این موضوع حاکی از گستردگی
صنعت ورزش است و در آن فعالیتهای علمی و تحقیقاتی جایگاه ویژهای دارند که به نوبه خود
مستلزم ارتباط آن صنعت با مراکز آموزش عالی است.
ارتباط دانشگاه و ورزش ،بخشی از الگوی کلی دانشگاه و صنعت ،یا در راستای آن است.
همكاریهای دانشگاه و صنعت میتواند با سرمایهگذاری بخش صنعت و تولید علم در دانشگاه،
منجر به ارتقای پژوهشها ،اختراعات و فناوری گردد .دولت نیز از طریق ایجاد ساختارهای
انگیزش میتواند به برقراری این ارتباط کمک کند ( .)18در همین رابطه گزارش شده است که
مزایایی که بخش تولیدیِ صنعت ورزش به دست آورده ،مهمترین عامل ایجاد ارتباط این بخش
با دانشگاه بوده است ( .)19با وجود این ،همانند صنایع دیگر ،به نظر میرسد مشكالتی در
زمینۀ ارتباط صنعت ورزش و مؤسسات و مراکز عالی وجود داشته باشد که آگاهینداشتنِ این
دو بخش از توانمندیها و مشكالت یكدیگر ،از جملۀ این مشكالت است ()21؛ همچنین
مشكالتی از قبیل موانع قانونی ،فرهنگی ،نیازمحور نبودن پروژههای دانشگاهی ،هماهنگنبودنِ
رشتههای دانشگاهی و نیازهای صنایع ،ناکارآمدی دورههای کارورزی ،ضعفِ ادراک مشترک
مدیران دانشگاه و صنعت از یكدیگر ،تخصصینبودن رشتههای تحصیلی ،نیازمحور نبودن
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پروژههای دانشگاهی ،فقدان دورههای آموزشی با کیفیت مطلوب ،ناکارآمدی خطمشیهای
کالن کشور ،کاربردینبودن پروژههای دانشگاهی ،ناکافیبودن رشتههای تحصیلیِ متناسب با
نیازهای صنعت ،ضعف دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها ،ضعف واحدهای تحقیق و توسعه ،و
کاهش و کمبود بودجه پژوهشی ( ،)21فقدان واحد مناسب در جایگاهها (چارتها)ی سازمانی
در راستای تعامل با محیط مقابل و نیز فقدان تعامل مناسب بین محیط دانشگاهی و بخش
اجراییِ ورزش کشور به دالیل متعدد ساختاری و برنامهای ( )22در این حوزه گزارش شده
است .همانگونه که مالحظه میشود در تحقیقات گزارششده ،بیشتر به بررسی ارتباط
مؤسسههای آموزش عالی و صنعت در حوزههای غیرورزشی پرداخته شده است .به عالوه،
تحقیقات بسیار محدودی در زمینۀ ارتباط آموزش عالی با صنعتِ ورزش گزارش شده است که
آنها هم فقط به بخش تولیدی صنعت ورزش و مشكالت پژوهشی آن پرداختهاند و تحقیقی در
مورد موانع و راهكارهای مؤسسات آموزش عالی و صنعتِ ورزش در داخل کشور ارائه نشده
است.
ورزش از نهادهای مهم اجتماعی است و دانشگاهها مهمترین نهاد برای بررسی علمی
مسائل ورزش به حساب میآیند ،به طوری که میزان و چگونگی ارتباط این دو نهاد با یكدیگر،
موفقیت یا شكست برنامههای توسعۀ ورزش کشور را تعیین میکند ( .)22انواع سازمانهای
دولتی و غیردولتیای که به صنعت ورزش اشتغال دارند ،در استان مرکزی نیز فعالیت میکنند؛
همچنین در این استان ،مؤسسات و مراکز آموزش عالی گوناگونی وجود دارند که دانشگاههای
اصلی ،گروهها و بخشهای تربیت بدنی نیز دارند و از پتانسیل باالیی برای کمک به صنعت
ورزش استان برخوردارند .با وجود این به نظر میرسد ارتباط این دو بخش در حد انتظار نیست
و مشكالتی در این زمینه وجود دارد .شناخت موانع ارتباط در این زمینه میتواند به تعیین
راهكارهایی برای کاهش یا رفع آنها و به تبع آن ،به توسعۀ ارتباطات و استفادۀ مناسب از
ظرفیتهای مؤسسات آموزش عالی و صنعتِ ورزش ،و در نهایت به رشد و توسعۀ ورزش استان
مرکزی بینجامد .بر این اساس ،در این تحقیق تالش شده به این پرسشها پاسخ داده شود که
موانع ارتباط این دو بخش چیست و راهكارهای کاهش یا رفع آنها کدامند؟
روش شناسی

این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که به صورت پیمایشی انجام شده است .جامعۀ
آماریِ تحقیق شامل همۀ استادان دانشگاهیِ شاغل در حوزۀ تربیت بدنیِ مؤسسات آموزش
عالی و نیز مدیران اجرایی و کارشناسان سازمانهای ورزشی دولتی و غیردولتی استان مرکزی
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بوده است  .با توجه به فقدان آمار مشخص و نیز نامعلوم بودن واریانس جامعه ،برای تعیین حجم
نمونۀ مورد نیازِ تحقیق از فرمول برآورد حجم نمونه (نامعلوم بودن جامعه آماری و واریانس
جامعه) استفاده شده است ( .)23بدین منظور ،در یک مطالعۀ راهنما برای شناسایی موانع،
نسبت افراد موافق با پرسشها  1/77و نسبت مخالف  1/23به دست آمد و با در نظر گرفتن
سطح خطای پنجدرصد و  zبرابر  ،1/91میزان حجم نمونه برابر  273نفر برآورد شد (جدول .)1

P= 1/23 ، 1 - P= 1/77، Z=1/91 ، D=1/15

1/91 × 1/91 1/23× 1/ 77 : 1/15 × 1/15 = 273
جدول  -1نمونۀ آماری در بخش اول تحقیق
مؤسسات آموزش عالی
ردیف

صنعت ورزش

مؤسسات

تعداد نمونه
در بخش اول

تعداد نمونه
در بخش دوم

حوزه ورزش استان

تعداد نمونه
در بخش اول

تعداد نمونه
در بخش دوم

1
2

دانشگاههای دولتی
دانشگاههای آزاد

44
15

24
8

اداره کل ورزش و جوانان و بخشهای تابعه
هیئتهای ورزشی

38
13

21
32

3

دانشگاههای پیام نور

15

7

سازمانهای دولتی دارای تشكیالت ورزشی

25

12

17

1

بخش خصوصی فعال در حوزه ورزش

35

11

91

45

باشگاههای ورزشی
رسانههای فعال در حوزه ورزش
جمع

15
1
182

7
3
91

4
5
1
-

دانشگاه
علمیکاربردی
جمع

به عالوه ،پس از تدوین پرسشنامۀ تعیین راهكارها ،در یک مطالعۀ راهنما ،نسبت افراد موافق با
پرسشها  1/97و نسبت افراد مخالف  1/13بود و با در نظر گرفتن سطح خطای پنجدرصد و z
برابر  ،1/91میزان حجم نمونه  135نفر برآورد شد (جدول .)1
P= 1/97 ، 1 - P= 1/13، Z=1/91 ، D=1/15
1/91 × 1/91 1/93× 1/13 : 1/15 × 1/15 = 135
برای جمعآوری دادهها ابتدا از پرسشنامۀ محققساختۀ موانع ارتباطِ مؤسسات آموزش عالی و
صنعتِ ورزش استفاده شد .برای بررسی روایی این ابزار ،پرسشنامه به ده نفر از استادان دانشگاه
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و متخصصان ورزش داده شد که با ارائۀ نظرات خود و ایجاد اصالحاتی در نگارش ،ضرورت،
وضوح ،سادگی ،ابهام ،مرتبطبودن و تجانس گویهها با اهداف تحقیق ،روایی صوری و محتوایی،
آنها را بررسی و تأیید کردند .این پرسشنامه شامل  32گویه در هفت مؤلفۀ اداری و اجرایی (4
گویه) ،آموزشی ( 5گویه) ،پژوهشی ( 4گویه) ،ساختاری ( 3گویه) ،سیاستگذاری و برنامهریزی
( 3گویه) ،فرهنگی ( 8گویه) و قانونی ( 5گویه) بود .این گویهها بر اساس مبانی نظری ،پیشینۀ
تحقیق و نیز بحث و تبادل نظر با متخصصان مؤسسات آموزش عالی و صنعت ورزش استان
مشخص شدند .برای کمّیکردن وضعیت پاسخهای پرسشنامه ،از مقیاسهای پنجارزشیِ
«لیكرت» استفاده شد ،به طوری که برای پاسخهای کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم
و کامالً مخالفم ،به ترتیب نمرات  ،2 ،3 ،4 ،5و  1اختصاص داده شد .برای بررسی روایی سازۀ
پرسشنامۀ موانع ارتباط بین دو بخش ،از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد .نتایج
آزمون تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از این بود که همۀ گویهها از بار عاملی باالتر از 1/3
برخوردار بودند و در نتیجه تأیید شدند .همچنین ،در مورد موانع ارتباط ،همانگونه که در
جدول  2مشاهده میشود ،ضریب  KMOاز  1/7بیشتر است؛ بنابراین ،اندازۀ نمونهها برای
تحلیل عاملی مناسب است .به عالوه ،با توجه به اینكه میزان آزمون بارتلت از  1/15کوچکتر
است ،از این رو ،گویهها ارتباط معناداری در ایجاد مبنایی معقول برای تجزیه و تحلیل موانع
ارتباط دارند و قابل تأیید هستند ( .)KMO= 1/799, P= 1/111برای بررسی پایایی
پرسشنامه 31 ،پرسشنامه بین آزمودنیهایی که در تحقیق اصلی نیز شرکت داده نشدند ،توزیع
و جمعآوری شد که پایایی آن برابر ( )α =1/843به دست آمد.
جدول  -2نتایج روایی سازه ابزارهای تحقیق
آزمون بارتلت
عوامل بررسیشده

شاخص KMO

پرسشنامه موانع ارتباط بین دو بخش

1/799

1959

پرسشنامه راهكارهای توسعه ارتباط بین دو
بخش

1/827

2881

خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

491

1/111

913

1/111

پس از به انجام رسیدنِ مرحلۀ اول تحقیق و بر اساس موانع مشخصشده ،پرسشنامۀ راهكارهای
توسعۀ ارتباطِ مؤسسات آموزش عالی و صنعت ورزش استان تهیه شد و چون شناخت الزم از
جامعۀ آماری وجود نداشت ،تصمیم گرفته شد که تحقیق در دو مرحله انجام شود .به عبارتی،
پس از گردآوری دادهها از طریق پرسشنامۀ موانع ارتباط (مرحلۀ اول) ،پرسشنامۀ راهكارهای
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توسعۀ ارتباط بین دو بخش (مرحلۀ دوم) تدوین شد .در این خصوص ،همۀ مراحل ذکرشده در
مورد «پرسشنامۀ موانع» برای تدوین «پرسشنامۀ راهكارهای توسعه ارتباط بین دو بخش» نیز
در نظر گرفته شد و روایی صوری و محتوایی و روایی سازۀ آن ()KMO= 1/827, P= 1/111
نیز تأیید شد (جدول  .)2این پرسشنامه شامل  43گویه در هفت مؤلفۀ اداری و اجرایی (7
گویه) ،آموزشی ( 7گویه) ،پژوهشی ( 1گویه) ،ساختاری ( 4گویه) ،سیاستگذاری و برنامهریزی
( 5گویه) ،فرهنگی ( 5گویه) و قانونی ( 9گویه) بود .پایایی این پرسشنامه نیز برابر (=1/858
 )αبه دست آمد.
پرسشنامۀ موانع ،پس از برآورد حجم نمونه ،به طور تخمینی و به صورت تصادفی طبقهای
سهمیهای بین نمونۀ آماری توزیع شد و میزان پرسشنامههای برگشتی 211 ،مورد ،یعنی 77/3
درصد بود که از آن میان 191 ،پرسشنامه ،یعنی  71/8درصد آنها قابلاستفاده بودند .همچنین،
پرسشنامۀ راهكارها به طور غیرتصادفی هدفمند (افرادی که در مرحلۀ اول شناسایی شدند و
مشخص شد که از خبرگی بیشتری برای ارائۀ راهكار برخوردارند و صاحبنظر هستند) بین
نمونۀ آماری توزیع و جمعآوری شد؛ تعداد پرسشنامههای برگشتی  119پرسشنامه ،یعنی
 81/74درصد بود که از آن بین 111 ،مورد ،یعنی  74/8درصد آنها قابل استفاده بودند .برای
تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی توزیع دادهها استفاده
شد؛ نتایج این آزمون از طبیعینبودن توزیع دادهها حكایت میکرد؛ بنابراین از آزمونهای
ناپارامتریک برای تحلیل داده ها استفاده شد .بر این اساس ،از آمار توصیفی (شامل جداول
فراوانی و درصد ،نمودار ،میانگین و انحراف معیار) برای نمایش دادهها ،از آزمون دوجملهای
برای تعیین میزان اهمیت گویهها و از آزمون فریدمن برای رتبهبندی گویهها و مؤلفههای اصلی
در بستۀ نرمافزار  SPSSنسخۀ  18استفاده شد.
نتایج
ویژگیهای فردی پاسخدهندگان :در بخش اول تحقیق که شامل تعیین موانع ارتباط بود31/1 ،
درصد پاسخدهندگان از مؤسسات آموزش عالی و  18/4درصد آنها از صنعت ورزش بودند؛ 81/9
درصد پاسخدهندگان مرد و  18/1درصد آنها زن و با میانگین سنی  38/15سال با انحراف
معیار  9/11سال بودند که میانگین سابقۀ خدمت آنها  12/71سال با انحراف معیار  8/7سال
بود که  13/1درصد به صورت قراردادی 21 ،درصد به صورت پیمانی 18/1 ،درصد به صورت
رسمی آزمایشی 44/3 ،درصد به صورت رسمی قطعی و  3/5درصد به روشهای دیگر در
استخدام سازمانهای محل خدمت خود بودند؛  19/4درصد مدرک دیپلم 12/9 ،درصد مدرک
کاردانی 39/4 ،درصد مدرک کارشناسی 22/1 ،درصد مدرک کارشناسی ارشد و  5/8درصد
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مدرک دکتری داشتند؛ تحصیالت  41/3درصد پاسخدهندگان در رشته تربیت بدنی و 53/7
درصد آنها در رشتههای دیگر بود؛ از نظر جایگاه شغلی هم  72/9درصد کارشناس 18/1 ،درصد
مدیر و  9درصد هیئت علمی دانشگاه و با میانگین سابقۀ مدیریتی  8/1سال با انحراف معیار
 7/12سال بودند.
در بخش دوم تحقیق که شامل تعیین راهكارهای ارتباط بود 31/1 ،درصد پاسخ دهندگان
از مؤسسات آموزش عالی و  18/4درصد آنها از صنعت ورزش بودند؛  17/8درصد پاسخدهندگان
مرد و  32/2درصد آنها زن و با میانگین سنی  37/94سال با انحراف معیار  9/35سال بودند که
میانگین سابقۀ خدمت آنها  13/14سال با انحراف معیار  8/51سال بود؛  44/4درصد به صورت
قراردادی 8/1 ،درصد به صورت پیمانی 8/1 ،درصد به صورت رسمی آزمایشی 31/9 ،درصد به
صورت رسمی قطعی و  7/5درصد نیز به روشهای دیگر در استخدام سازمانهای محل خدمت
خود بودند؛  13/8درصد مدرک کاردانی 44/8 ،درصد مدرک کارشناسی 33/4 ،درصد مدرک
کارشناسی ارشد و  8درصد مدرک دکتری داشتند؛  15/4درصد پاسخدهندگان در حوزۀ تربیت
بدنی و  34/1درصد آنها در رشتههای دیگر تحصیل کرده بودند؛  11/3درصد آنها کارشناس،
 21/7درصد مدیر و  12درصد عضو هیئت علمی دانشگاه و با میانگین سابقۀ مدیریتی 12/84
سال با انحراف معیار  7/14سال بودند.
موانع اصلی ارتباط مراکز آموزش عالی و صنعت ورزش :این موضوع در جدول  3نشان داده شده
است .طبق نتایج آزمون فریدمن (P= 1/111؛  ) =1154تفاوت رتبۀ مؤلفههای اصلی،
معنادار بود ،یعنی این موانع ،درجۀ اهمیت متفاوتی دارند و باید بر حسب اولویت برای کاهش یا
رفع آنها تالش شود.
جدول  -3رتبهبندی موانع اصلی ارتباط مؤسسات آموزش عالی و صنعت ورزش
نوع موانع

ردیف

رتبه میانگین

1

موانع فرهنگی

1/97

2
3
4
5
1
7

موانع قانونی
موانع آموزشی
موانع پژوهشی
موانع اداری و اجرایی
موانع ساختاری
موانع سیاستگذاری و برنامهریزی

5/39
5/35
3/58
3/55
1/12
1/54

موانع ارتباط بین صنعت ورزش و مراکز آموزش عالی استان مرکزی :پیش از پرداختن به موانع
و راهكارها ،شایان ذکر است که تمامی گویهها با استفاده از آزمون دوجملهای بررسی شدهاند و
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همۀ گویههای پرسشنامهها ،جز گویۀ شماره  8موانع ( ،)P=1/111از نظر پاسخدهندگان
بااهمیت بودند (.)P>1/15
 .1موانع و راهكارهای فرهنگی :این موضوع در جدول  4نشان داده شده است .طبق نتایج
آزمون فریدمن ،تفاوت رتبۀ موانع ( P= 1/111؛ =37/4

) و نیز تفاوت رتبۀ راهكارها

( P= 1/117؛  ) =12/13معنادار بود ،یعنی درجۀ اهمیت متفاوتی دارند و باید بر حسب
اولویت برای رفع موانع و اجرای راهكارهای مهمتر تالش شود.

جدول  -4موانع و راهكارهای فرهنگی ارتباط مؤسسات آموزش عالی و صنعت ورزش

راهكارها

موانع

ردیف

گویه

رتبه میانگین

1

مقاومت برخی افراد در مقابل تغییرات مثبت علمی در ورزش استان

4/41

2

ضعف فرهنگ تحقیق در بین مدیران صنعت ورزش استان

4/28

3

واگذاری فعالیتهای علمی حوزه صنعتِ ورزش استان به برخی افراد بر مبنای باند و رانت

4/28

4

فقدان تعهد کافی مؤسسات آموزش عالی به توسعۀ ورزش استان

3/92

5

حاکمیت مسائل سیاسی در برقراری ارتباط صنعت ورزش با مؤسسات آموزش عالی استان

3/81

1

زبان متفاوت در زمینه موضوعات علمی بین صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی استان

3/79

7
1
2
3
4
5

اعتماد ناکافی مدیران صنعت ورزش به یافتههای پژوهشی مؤسسات آموزش عالی استان
بهرهگیری از توانمندی همۀ مؤسسات آموزش عالی استان برای توسعۀ ورزش استان
ترویج روحیۀ پژوهشمحوری در بین مسئوالن صنعت ورزش استان
انجام فعالیتهای علمی مشترک بین صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی استان
ارائه و انتشار دستآوردهای علمی و پژوهشی به گونهای که برای حوزه صنعت ورزش استان نیز قابل درک باشد
کاهش محافظه کاری برخی مدیران ورزش استان در خصوص تحقیقات و نتایج آنها

3/54
3/33
3/15
2/97
2/91
2/74

 .2موانع و راهكارهای ساختاری :این موضوع در جدول  5نشان داده شده است .طبق نتایج
آزمون فریدمن ،تفاوت رتبۀ موانع (P = 1/498؛  ) =1/4معنادار نبود؛ به عبارت دیگر از نظر
پاسخدهندگان ،موانع ساختاری اولویت خاصی نداشتند .یعنی این موانع ،درجۀ اهمیت یكسانی
دارند و باید برای کاهش یا رفع آنها تالش شود .از سوی دیگر ،طبق نتایج آزمون فریدمن
( P=1/111؛  ،) =11/18تفاوت رتبۀ راهكارها معنادار بود؛ یعنی از درجۀ اهمیت متفاوتی
برخوردارند و باید بر حسب اولویت برای رفع موانع تالش شود.

01

موانع و راهكارهای ارتباط صنعت ورزش و مؤسسات آموزش....

جدول  -5موانع و راهكارهای ساختاری ارتباط مؤسسات آموزش عالی و صنعت ورزش

راهكارها

موانع

ردیف

رتبه میانگین

گویه

1

تعریفنشدن وظایف اعضای هیئت علمیِ مؤسسات آموزش عالی برای فعالیت در صنعت ورزش استان

2/14

2

کمتوجهی به خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی در مؤسسات آموزش عالی استان

2/12

3

فقدان متولی اصلی برقراری ارتباط و نظارت بر آن در صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی استان

1/95

1
2
3
4

ایجاد کمیتۀ برقراری ارتباط با مؤسسات آموزش عالی در حوزۀ صنعت ورزش استان
ترغیب خالقیت و نوآوری در حوزه تربیت بدنیِ مؤسسات آموزش عالی استان
ترغیب کارآفرینی ورزشی در مؤسسات آموزش عالی و صنعت ورزش استان
ارتقای جایگاه صنعت ورزش در پارک علم و فناوری استان

2/71
2/11
2/51
2/18

 .3موانع و راهكارهای آموزشی :این موضوع در جدول  1نشان داده شده است .طبق نتایج
آزمون فریدمن ،تفاوت رتبۀ موانع ( P= 1/111؛ =23/58

) و نیز تفاوت رتبۀ راهكارها

( P= 1/111؛  ) =28/54معنادار بود؛ یعنی از درجه اهمیت متفاوتی برخوردارند و باید بر
حسب اولویت ،برای رفع موانع و اجرای راهكارهای مهمتر تالش شود.
جدول  -1موانع و راهكارهای آموزشی ارتباط مؤسسات آموزش عالی و صنعت ورزش

راهكارها

موانع

ردیف

گویه

رتبه میانگین

1

رواج مدرکگرایی در مراکز آموزش عالی فعال در حوزۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی

3/28

2

کمتوجهی صنعت ورزش استان به ارتقای مؤثر توانمندی علمی مدیران و کارشناسان خود

3/14

3

تناسب اندک رشتهها و گرایش های تربیت بدنی با نیازهای صنعت ورزش استان

2/81

4
5
1
2
3
4
5
1
7

تناسب اندک دروس و محتوای آنها با نیازهای صنعت ورزش استان
فقدان درس/دوره کارآموزی مؤثر برای دانشجویان رشتۀ تربیت بدنی در صنعت ورزش استان
ارتقای کیفی توانمندی علمی مدیران و کارشناسان صنعت ورزش
ارتقای کیفی توانمندی علمی کارشناسان و اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی استان
احیا و ارائۀ مؤثر درس کارآموزی به دانشجویان تربیت بدنی
ارتقای کیفی تعلیم و تربیت دانشجویان مقاطع مختلف تربیت بدنی
توسعۀ منسجم رشتهها و گرایشهای تربیت بدنی بر اساس نیازهای صنعت ورزش استان
بهرهگیری از توانمندی مدیران و کارشناسان صنعت ورزش در مؤسسات آموزش عالی استان
بازنگری دروس و سرفصلهای رشتهها و گرایشهای تربیت بدنی ،متناسب با نیازهای صنعت ورزش
استان با همكاری سازمانهای مرتبط

2/81
2/97
4/48
4/37
4/17
4/17
3/71
3/71
3/41
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 .4موانع و راهكارهای اداری و اجرایی :این موضوع در جدول  7نشان داده شده است .طبق
نتایج آزمون فریدمن ،تفاوت رتبۀ موانع ( P= 1/111؛ =24/31

) و نیز تفاوت رتبۀ راهكارها

( P= 1/124؛  ) =14/58معنادار بود ،یعنی از درجۀ اهمیت متفاوتی برخوردارند و باید بر
حسب اولویت برای رفع موانع و اجرای راهكارهای مهمتر تالش شود.
جدول  -7موانع و راهكارهای اداری و اجراییِ ارتباط مؤسسات آموزش عالی و صنعت ورزش

راهكارها

موانع

ردیف

گویه

رتبه میانگین

1

ناکافی بودن بودجۀ تحقیقات در حوزۀ ورزش استان

2/71

2
3
4
1
2
3
4
5
1
7

فقدان اثربخشی دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت در دانشگاهها در حوزۀ ورزش
آگاهیِ روشن و دقیق نداشتنِ صنعت ورزش استان از مشكالت حوزۀ ورزش
وجود روندهای پیچیده و طوالنیِ اداری در مسیر تعاملِ صنعتِ ورزش و مؤسسات آموزش عالی استان
افزایش بودجۀ تحقیقات در حوزۀ ورزش استان
تسهیل و تسریع روندهای اداریِ تعاملِ صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی استان
بررسیِ بازخوردِ میزان اثربخشی یافتههای پژوهشی در صنعت ورزش استان
بهرهگیری از رسانههای گروهی برای ترویج فعالیتهای علمی در حوزۀ ورزش استان
برگزاری جلسات مشترکِ نمایندگان صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی استان
اشراف صنعت ورزش استان بر مشكالت حوزۀ ورزش
بازنگری در ساختار دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت در دانشگاهها در حوزۀ ورزش

2/53
2/47
2/25
4/32
4/24
4/19
4/12
3/93
3/91
3/49

 .5موانع و راهكارهای پژوهشی :این موضوع در جدول  8نشان داده شده است .طبق نتایج
آزمون فریدمن ،تفاوت رتبۀ موانع (P = 1/111؛  ) =23/15معنادار بود ،یعنی درجۀ اهمیت
موانع ،متفاوت است و باید بر حسب اولویت برای رفع آنها تالش شود؛ از سویی دیگر ،تفاوت
رتبۀ راهكارها ( P= 1/118؛  ) =9/13معنادار نبود؛ به این معنا که پاسخدهندگان اولویت
خاصی برای هیچیک از راهكارهای پژوهشی قائل نشدهاند و این یعنی این راهكارها از درجه
اهمیت یكسانی برخوردارند و باید برای اجرای آنها تالش شود.

موانع و راهكارهای ارتباط صنعت ورزش و مؤسسات آموزش....

07

جدول -8موانع و راهكارهای پژوهشی ارتباطِ مؤسسات آموزش عالی و صنعت ورزش

راهكارها

موانع

ردیف

رتبه میانگین

گویه

1

کمبود امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی برای انجام فعالیتهای پژوهشی

2/71

2
3
4
1
2
3
4
5
1

اجرایینشدن یافتههای پژوهشی در صنعت ورزش استان
تعریف پایاننامههای دانشجویی بدون توجه به نیازهای واقعی صنعت ورزش استان
تعریف طرحهای تحقیقاتی مؤسسات آموزش عالی بدون توجه به نیازهای واقعی صنعت ورزش استان
بهرهگیری از یافتههای پژوهشی مؤسسات آموزش عالی در صنعت ورزش استان
افزایش سهم تحقیقات کاربردی برای صنعت ورزش در مؤسسات آموزش عالی استان
افزایش و ارتقای امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی برای انجام فعالیتهای پژوهشی در ورزش
تعریف طرحهای تحقیقاتی مؤسسات آموزش عالی بر اساس نیازهای واقعی ورزش استان
تشكیل حوزههای پژوهشی تخصصی در ورزش استان بر اساس رشتههای دانشگاهی
تعریف پایاننامههای دانشجویی بر اساس نیازهای واقعی ورزش استان

2/14
2/41
2/27
3/74
3/57
3/51
3/53
3/41
3/18

 .1موانع و راهكارهای قانونی :این موضوع در جدول  9نشان داده شده است .طبق نتایج آزمون
فریدمن ،تفاوت رتبۀ موانع (P = 1/111؛ =24/71

) و نیز تفاوت رتبۀ راهكارها (= 1/113

P؛  ) =23/15معنادار بود ،یعنی درجۀ اهمیت متفاوتی دارند و باید بر حسب اولویت برای
رفع موانع و اجرای راهكارهای مهمتر تالش شود.
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جدول  -9موانع و راهكارهای قانونی ارتباط مؤسسات آموزش عالی و صنعت ورزش

راهكارها

موانع

ردیف

گویه

رتبه میانگین

1

کمتوجهی به نقش علم و پژوهش در تولید محصوالت و ارائۀ خدمات در حوزۀ صنعت ورزش استان

3/11

2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

جذبنشدنِ دانشآموختگان تربیت بدنی در بخش صنعت ورزش استان
روشن نبودن سازوکار قانونی و حقوقی مشخص برای تعامل صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی استان
کمتوجهی سیاستهای کالن علمی برای توسعۀ ارتباط صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی استان
نارسایی قوانین حق مالكیت فكری در حوزۀ صنعت ورزش
تشكیل انجمن دانشآموختگان تربیت بدنی و بهرهگیری از آن برای توسعۀ صنعت ورزش استان
مشارکت مدیران و کارشناسان صنعت ورزش در کمیتههای تخصصی ورزشی مؤسسات آموزش عالی استان
برگزاری سمینارهای مشترک بین صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی استان
مشارکت اعضای هیئت علمی در سیاستگذاریهای کالن ورزش استان
تعیین اولویتهای پژوهشی مورد نیاز صنعت ورزش استان
اعطای امتیاز ویژه به فعا
لیتهای پژوهشی استانی در ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمی
ترغیب سازمانها و محققان استان برای اجرای پروژههای تحقیقاتی در ورزش استان
تشكیل کمیتۀ کارآفرینی ورزشی استان با مشارکت سازمانهای مرتبط
تهیه بانک اطالعاتی از محققان و تحقیقات انجامشده و در حال انجام در ورزش استان

3/11
3/18
2/98
2/12
5/53
5/42
5/18
5/17
5/17
4/94

7
8
9

 .7موانع و راهكارهای سیاستگذاری و برنامهریزی :این موضوع در جدول  11نشان داده شده
است .طبق نتایج آزمون فریدمن ،تفاوت رتبۀ موانع ( P= 1/191؛  ) =3/21معنادار نبود،
یعنی موانع ساختاری اولویت خاصی از نظر پاسخدهندگان نداشتهاند و درجۀ اهمیتشان یكسان
است؛ بنابراین باید برای کاهش یا رفع آنها تالش شود .از دیگر سو ،تفاوت رتبۀ راهكارها
( P= 1/111؛  ) =13/11معنادار بود ،یعنی از درجۀ اهمیت متفاوتی برخوردارند و باید بر
حسب اولویت برای اجرای راهكارهای مهمتر تالش شود.

4/17
4/17
4/35

موانع و راهكارهای ارتباط صنعت ورزش و مؤسسات آموزش....

03

جدول -11موانع و راهكارهای سیاستگذاری و برنامهریزی در زمینۀ ارتباط مؤسسات آموزش عالی و صنعت
ورزش

راهكارها

موانع

ردیف

گویه

رتبه میانگین

1

فقدان بانک اطالعاتی تحقیقاتی در حوزۀ ورزش استان

2/17

2
3
1
2

فقدان فضای رقابتی برای جذب و اجرای پروژههای تحقیقاتی در صنعت ورزش
ناهماهنگی مأموریتها ،راهبردها و برنامههای صنعت ورزش با مؤسسات آموزش عالی استان
جذب دانشآموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی در بخش صنعت ورزش استان
تعریف قانونی وظایف اعضای هیئت علمی ،مدرسان و کارشناسان تربیت بدنی و علوم ورزشی مؤسسات
آموزش عالی برای فعالیت در صنعت ورزش استان
تعیین سازوکار قانونی و حقوقی برای تعامل صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی استان
بهکارگیری سربازان وظیفۀ دانشآموختۀ رشتۀ تربیت بدنی در صنعت ورزش استان
شفافسازی قوانین حق مالكیت فكری در حوزۀ ورزش

1/99
1/94
3/32
3/11

3
4
5

بحث و نتیجهگیری
امروزه نیاز به برقراری ارتباط مؤثرِ صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی کشور بیش از پیش
احساس میشود .با وجود این ،به نظر میرسد به علت وجود موانع مختلف ،این ارتباط در حد
انتظار نیست و هر بخش به صورت جزیرهای جداگانه مشغول به انجام فعالیتهای خویش است.
بر این اساس ،تالش شد موانعِ ارتباط این دو بخش در استان مرکزی بررسی شود .نتایج تحقیق
نشان داد که موانع اصلی در مسیر ارتباطِ صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی استان مرکزی
به ترتیب عبارتند از :م وانع فرهنگی ،قانونی ،آموزشی ،پژوهشی ،اداری و اجرایی ،ساختاری،
سیاستگذاری و برنامهریزی .این نتیجه با یافتههای تحقیق فایض و شهابی ( )1389و صیادی
و همكاران ( ،)2112از لحاظ موانع قانونی و فرهنگی ،همخوانی دارد .با توجه به اینكه موانع
فرهنگی و قانونی از مهمترین موانع ارتباط مؤسسات آموزش عالی و صنعت ورزش بودند ـ که با
یافتههای تحقیقات داخلیِ دیگر نیز همسو بود ـ به نظر میرسد سازمانهای مرتبط باید به طور
جدی به این موانع توجه کنند.
در مورد موانع فرهنگی ،نتایج تحقیق نشان داد که مقاومت برخی افراد در مقابل تغییرات
مثبت علمی در ورزش ،ضعف فرهنگ تحقیق ،واگذاری فعالیتهای پژوهشی در ورزش به برخی
افراد بر مبنای باند و رانت ،فقدان تعهد کافی مراکز آموزش عالی به توسعۀ ورزش ،حاکمیت
مسائل سیاسی ،زبان متفاوت در زمینۀ موضوعات و اعتماد ناکافی مدیران صنعت ورزش به
یافتههای پژوهشی ،به ترتیب جزو مهمترین موانع فرعی در این زمینه بودهاند .این نتیجه با
یافتههای تحقیقات جعفرینژاد و همكاران ( )1384مبنی بر «تفاوت فرهنگ سازمانی بین

3/11
3/11
2/17
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دانشگاهها و صنعت و نیز فقدان اعتماد مراکز صنعتی به کاربردیبودنِ تحقیقات کاربردی»،
تحقیق ابراهیمیپور و همكاران ( )1381مبنی بر «تفكر سنتی و فقدان تفكر منسجم و علمی»،
و نیز تحقیق فایض و شهابی ( )1389مبنی بر «ذهنیت رایج دانشگاهیان و صنعتگران»
همخوانی دارد .از آنجا که مأموریت دانشگاه ،ارتقای علم و در نتیجه ایجاد سود عمومی و
اجتماعی است و مأموریت صنعت ،سودآوری است ،این نوع تفاوت محیطهای کاری سبب ایجاد
موانع فرهنگی به شكل گسترش تفاوت زبان و مفروضات اساسیِ این دو بخش میشود ( .)24با
وجود اینكه تغییر نگرش در حوزۀ فرهنگی ،کاری دشوار و زمانبر به نظر میرسد ،طبق نتایج
این تحقیق ،بهرهگیری از توانمندی همۀ مؤسسات آموزش عالی برای توسعۀ ورزش ،ترویج
روحیۀ پژوهش محوری در بین مسئوالن صنعت ورزش ،انجام فعالیتهای علمی مشترک ،ارائه
و انتشار دستآوردهای علمی و پژوهشی به شیوهای قابلدرکتر برای عموم و کاهش
محافظهکاری برخی مدیران ورزش در مورد نتایج تحقیقات ،میتواند در کاهش و یا برطرف
کردن این دسته از موانع نقش داشته باشد.
در مورد موانع قانونی ،نتایج تحقیق نشان داد که کمتوجهی به نقش علم و پژوهش در
تولید محصوالت و خدمات در صنعت ورزش ،جذبنشدنِ دانشآموختگان تربیت بدنی در
صنعت ورزش ،روشننبودن سازوکار قانونی و حقوقی مشخص و نیز کمتوجهی سیاستهای
کالن علمی به توسعۀ ارتباط دوجانبه و نیز نارساییِ قوانینِ حق مالكیت فكری در حوزۀ ورزش،
به ترتیب ،مهمترین موانع فرعی در این زمینه بودهاند .این نتیجه با یافتههای تحقیقات
ابراهیمیپور و همكاران ( )1381مبنی بر «فقدان سیاست خاص در مورد مالكیت فكری» و
تحقیق باقرینژاد ( )1387مبنی بر «فقدان فرایند مدیریتی برای ارتباط بین دانشگاه و صنعت»
همخوانی دارد .در این زمینه دولت با حمایت از تحوالت جدید و از طریق تغییرِ فضای قانونی و
مقرراتی و ایجاد بسترهای الزم برای تعامل مراکز علمی و تحقیقاتی با صنعت ،میتواند نقش
تعیینکنندهای داشته باشد ( .)25طبق نتایج این تحقیق ،تشكیل انجمن دانشآموختگان
تربیت بدنی ،مشارکت مدیران و کارشناسان صنعت ورزش در کمیتهها و شوراهای تخصصی
ورزشِ مؤسسات آموزش عالی ،برگزاری سمینارهای مشترک ،مشارکت اعضای هیئت علمی در
سیاستگذاریهای کالن ورزش ،تعیین اولویتهای پژوهشیِ مورد نیاز صنعت ورزش ،اعطای
امتیاز ویژه به فعالیتهای پژوهشی استانی در ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمی ،ترغیب
سازمانها و محققان استان برای اجرای پروژههای تحقیقاتی در ورزش ،تشكیل کمیتۀ
کارآفرینی ورزش استان و تهیۀ بانک اطالعاتی تحقیقاتی ورزش استان میتوانند در کاهش و یا
برطرف کردن این دسته از موانع نقش داشته باشند.
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در مورد موانع آموزشی ،نتایج تحقیق نشان داد که رواج مدرکگرایی ،کمتوجهی صنعت
ورزش به ارتقای مؤثرِ توانمندی علمی مدیران و کارشناسان خود ،فقدان درس/دوره کارآموزی
مؤ ثر برای دانشجویان تربیت بدنی ،تناسب اندک دروس و محتوای آنها و همچنین تناسب
اندک رشتهها و گرایشهای تربیت بدنی با نیازهای صنعت ورزش استان ،به ترتیب ،مهمترین
موانع فرعی در این زمینه بودهاند .این نتیجه با یافتههای تحقیق فایض و شهابی ( )1389مبنی
بر «فقدان کارایی دورههای کارآموزی و نیز فقدان تناسب رشتههای دانشگاهی با صنایع» و
تحقیق صیادی و همكاران ( )2112مبنی بر «فقدان دورههای آموزشی با کیفیت خوب»
همخوانی دارد .آموزش ،دربرگیرندۀ دو مقولۀ تعلیم و تربیت است و دانشگاهها تأمینکنندۀ
نیروی انسانی متخصص و عاملی تعیینکننده برای بازآموزی و روزآمد ساختن اطالعات حرفهای
بخش صنعت و دولت هستند ( .)9همكاری صنعت و دانشگاه سبب بهروز ماندن دانش و
تكنولوژی صنعت میشود و دانشگاه نیز با استفاده از منابع صنعت ،نظام آموزشی خود را ارتقا
میدهد ( .)24طبق نتای ج تحقیق ،ارتقای کیفی توانمندی علمی منابع انسانیِ هر دو بخش،
احیا و ارائۀ مؤ ثر درس/دوره کارآموزی برای دانشجویان تربیت بدنی ،ارتقای کیفی تعلیم و
تربیت دانشجویان مقاطع مختلف تربیت بدنی ،توسعۀ منسجم رشتهها و گرایشهای تربیت
بدنی بر اساس نیازهای صنعت ورزش ،بهرهگیری از توانمندی مدیران و کارشناسان صنعت
ورزش در مؤسسات آموزش عالی و بازنگری دروس و سرفصلهای رشتهها و گرایشهای تربیت
بدنی میتواند در کاهش و یا برطرف کردن این دسته از موانع نقش داشته باشد.
در مورد موانع پژوهشی ،نتایج تحقیق نشان داد که کمبود امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی،
اجرایینشدن یافتههای پژوهشی در ورزش و تعریفشدن پایاننامهها و طرحهای پژوهشی،
بدون توجه به نیازهای واقعی صنعت ورزش ،به ترتیب ،مهمترین موانع فرعی در این زمینه
بودهاند .این نتیجه با یافتههای تحقیقات فایض و شهابی ( )1389و صیادی و همكاران ()2112
مبنی بر «نیازمحور نبودن پژوهشهای دانشگاهی» همخوانی دارد .اصوالً تحقیقات در مرزهای
دانش ،بیشتر در حوزۀ عمل دانشگاه هاست .اگرچه مراکز تحقیق و توسعه نیز به تولید علم
میپردازند ،نقش کلیدی در تحقیقات بنیادی بر عهده دانشگاههاست و آنها از این طریق
میتوانند بخش عمدۀ نیازهای مراکز تحقیق و توسعه را تأمین و در نتیجه ،فرایند تبدیل علم به
تكنولوژی را سرعت دهند ( .)9همچنین ،دانشگاه با انتقال دانش ،بازآموزی پژوهشگران و
کارشناسان صنعت ،اجرای پروژههای تحقیقاتی و ارائۀ مشاوره میتواند نقش مؤثری داشته باشد
( .)1طبق نتایج تحقیق ،افزایش سهم صنعت ورزش در تحقیقات کاربردی ،افزایش و ارتقای
امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی ،تعریف طرحهای تحقیقاتی و پایاننامههای دانشجویی بر
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اساس نیازهای واقعی ورزش ،بهرهگیری از یافتههای پژوهشی در صنعت ورزش و نیز تشكیل
حوزههای پژوهشی تخصصی در ورزش استان میتوانند در کاهش و یا برطرف کردن این دسته
از موانع نقش داشته باشند.
در مورد موانع اداری و اجرایی ،نتایج تحقیق نشان داد ناکافی بودن بودجۀ تحقیقات در
حوزۀ ورزش ،اثربخشنبودنِ دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت در حوزۀ ورزش ،فقدان تعریف
روشن و دقیق از مشكالت صنعت ورزش و وجود روندهای پیچیده و طوالنیِ اداری برای
تعامالت سازمانی ،به ترتیب ،مهمترین موانع فرعی در این زمینه بودهاند .این نتیجه با یافتههای
تحقیقات جعفرینژاد و همكاران ( )1384مبنی بر «شناخت ناکافی دانشگاهها از مشكالت
صنعت» ،تحقیق ابراهیمیپور و همكاران ( )1381مبنی بر «ناآشنایی مسئوالن صنعت از
تواناییهای دانشگاه و نیز ناآشنایی کارکنان دانشگاه با مسائل بخش صنعت» ،تحقیق فایض و
شهابی ( )1389مبنی بر «ناکافی بودن بودجۀ تحقیقات و ضعف دفاتر ارتباط با صنعت در
دانشگاهها» و تحقیق صیادی و همكاران ( )2112مبنی بر «کاهش و کمبود بودجۀ پژوهشی»
همخوانی دارد .سازمانهایی که روندهای رسمی زیادی دارند (بسیار بوروکراتیک هستند) ،مانع
انتقال دانش و ایدههای جدید میشوند ( .)21برای مدیریت فرایندهای اجرایی باید یک نگرش
سازمانیافته اتخاذ شود تا بتوان ورودیها و خروجیهای مرتبط با فرایندها را بهخوبی تعیین و
بازخورد آنها را مطالعه کرد ( .)27طبق نتایج تحقیق ،افزایش بودجۀ تحقیقات در حوزۀ ورزش،
تسهیل و تسریع روندهای اداریِ تعامالت بینسازمانی ،کسب بازخورد از میزان اثربخشی
یافتههای پژوهشی در صنعت ورزش ،بهرهگیری از رسانههای گروهی برای ترویج فعالیتهای
علمی در ورزش ،برگزاری جلسات مشترک ،شناسایی دقیق مشكالت صنعت ورزش و بازنگری
در ساختار دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت در دانشگاهها با تأکید بر ورزش میتوانند در کاهش و
یا برطرف کردن این دسته از موانع نقش داشته باشند.
در مورد موانع ساختاری ،نتایج تحقیق نشان داد که تعریفنشدن وظایف اعضای هیئت
علمی مؤسسات آموزش عالی برای فعالیت در صنعت ورزش ،کمتوجهی به خالقیت ،نوآوری و
کارآفرینی در مؤسسات آموزش عالی و نبودِ متولی اصلی برای برقراری ارتباط و نظارت بر آن
در صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی ،جزو موانع فرعی در این زمینه بودهاند .این نتیجه با
یافتههای تحقیقات آراسته ( )1383مبنی بر «جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط دانشگاه و
صنعت» ،تحقیق ابراهیمیپور و همكاران ( )1381مبنی بر «فقدان ساختار سازمانی مناسب» و
تحقیق دستوم و همكاران ( )1392مبنی بر موانع ساختاری در این زمینه همخوانی دارد.
ماهیت متفاوت کار در صنعت و دانشگاه ،برداشت متفاوت از محصول و نتیجۀ تحقیق و توسعه،
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تغییرات ساختاری و مسئولیتهای بخش صنعت ،از موضوعات مهم ساختاری در مورد ارتباط
صنعت و دانشگاه دانسته شدهاند .وجود ساختار سازمانی مشخص در این رابطه در مؤسسات
کمک میکند تا کارها به طور مشخص انجام و شاغالن هر دو بخش مثمرثمر واقع شوند (.)24
طبق نتایج تحقیق ،ایجاد کمیتۀ برقراری ارتباط با مراکز آموزش عالی در حوزۀ ورزش ،ترغیب
خالقیت و نوآوری و کارآفرینی و نیز ارتقای جایگاه صنعت ورزش در پارک علم و فناوری استان
میتوانند در کاهش و یا برطرف کردن این دسته از موانع نقش داشته باشند.
در مورد موانع سیاستگذاری و برنامهریزی ،نتایج تحقیق نشان داد که فقدان بانک
اطالعاتی تحقیقات ورزشی ،فقدان فضای رقابت برای جذب و اجرای پروژههای تحقیقاتی و
ناهماهنگی مأموریتها ،راهبردها و برنامههای صنعت ورزش و مراکز آموزش عالی ،جزو موانع
فرعی در این زمینه بودهاند .این نتیجه با یافتههای تحقیقات جعفرینژاد و همكاران ()1384
مبنی بر «فقدان ارتباط میان سیاستهای راهبردی بین دانشگاه و صنعت» ،تحقیق صیادی و
همكاران ( )2112و تحقیق فایض و شهابی ( )1389مبنی بر «ناکارامدی خطمشیهای کالن
کشور» همخوانی دارد .رسیدن به اهداف هر چشماندازی نیازمندِ برنامههای مناسبی است که
عالوه بر تطابق با اهداف ،انعطافپذیر باشند و توان همسو شدن با فضای علمی و فناورانه کنونی
را داشته باشد .با توجه به اینكه سیاستگذاری و برنامهریزی برای بخشهای صنعت و دانشگاه
در سطح کالن بر عهدۀ دولت است و دولت است که از این بخشها حمایت میکند ،باید در
سیاستگذاریها به این مهم توجه شود که رشد و توسعۀ بخشهای مختلف به طور متناسب و
مرتبط با هم ،نقش تعیینکنندهای در این زمینه دارد ( .)28طبق نتایج تحقیق ،جذب
دانشآموختگان تربیت بدنی در صنعت ورزش ،تعریف قانونی وظایف منابع انسانی مؤسسات
آموزش عالی برای فعالیت در صنعت ورزش ،تعیین سازوکار قانونی و حقوقی برای تعامل این دو
بخش ،بهکارگیری سربازان وظیفۀ دانشآموختۀ تربیت بدنی در صنعت ورزش و شفافسازی
قوانین حق مالكیت فكری میتوانند در کاهش و یا برطرف کردن این دسته از موانع نقش
داشته باشند.
در مجموع ،پیشرفت و توسعۀ هر کشوری بستگی به تعامل صحیح دو بخش مهم صنعت و
دانشگاه دارد ()2؛ ورزش نیز از این قاعده مستثنی نیست .ارتباط مؤثر مؤسسات آموزش عالی و
صنعت ورزش برای هر استان و بهویژه استان مرکزی ،ضرورت و اهمیت ویژهای دارد .با وجود
این ،نتایج تحقیق نشان داد که موانع مختلفی در این زمینه وجود دارد که باعث شدهاند
هیچیک از این دو بخش نتوانند از ظرفیتها و تواناییهای یكدیگر برای رشد و توسعۀ ورزش
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استان بهره بگیرند .در این خصوص پیشنهاد میشود متولیان اصلی مانند دولت و سازمانهای
باالدست ،مؤسسات آموزش عالی و صنعت ورزش استان ،راهكارهای شناساییشده برای هر
مؤلفه را به کار گیرند تا این موانع کاهش یابند و یا برطرف شوند و این دو بخش بتوانند با
توسعۀ تعامالت خود ،به رشد ،توسعه و پیشرفت ورزش استان مرکزی کمک کنند.
تشکر و قدردانی
در پایان از همۀ پاسخدهندگان محترم ـ هم در بخش صنعت ورزش و هم در بخش مؤسسات
آموزش عالی استان مرکزی ـ که با صبر و حوصله و دقت پرسشنامههای تحقیق را تكمیل
کردند صمیمانه سپاسگزاری میشود.
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