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  چکیده
آموزش سسات مؤصنعت ورزش و  بین ارتباطی ایجاد راهكارها هدف از این تحقیق بررسی

آماری  ۀجامع. بر سر راه این ارتباط وجود دارند بود و نیز موانعی که ،استان مرکزیدر عالی 
فعاالن بخش صنعت و مراکز آموزش عالی استان بودند. از فرمول برآورد حجم  همۀشامل 

به صورت نفر در بخش اول  079که  طوریه ب ،برای تعیین حجم نمونه استفاده شد نمونه
به عنوان رتصادفی هدفمند به صورت غینفر در بخش دوم تحقیق  491 وای  تصادفی طبقه

ساخته  های محقق های تحقیق از پرسشنامه آوری داده برای جمعآماری انتخاب شدند.  ۀنمون
ها با استفاده از  ارتباط بین دو بخش استفاده شد. داده ۀموانع ارتباط و راهكارهای توسع

طبق نتایج  دند.تحلیل ش 48نسخه  SPSSافزار  نرم ۀای و فریدمن در بست های دو جمله آزمون
 عبارتند ازترتیب به  ،آموزش عالیسسات ؤمصنعت ورزش و  موانع اصلی ارتباطِتحقیق، 

گذاری و  موانع فرهنگی، قانونی، آموزشی، پژوهشی، اداری و اجرایی، ساختاری، سیاست
توان به این مشخص شد که از جملۀ این راهكارها می راهكار 19که برای آنها نیز  ،برنامه ریزی

، ایجاد ورزش ۀبرای توسعمراکز آموزش عالی  همۀگیری از توانمندی  بهره موارد اشاره کرد:
، ارتقای کیفی توانمندی صنعت ورزش ۀکز آموزش عالی در حوزبرقراری ارتباط با مرا ۀکمیت

، ورزش ۀتحقیقات در حوز ۀبودجعلمی مدیران و کارشناسان صنعت ورزش، افزایش 
، تشكیل انجمن ی مراکز آموزش عالی در صنعت ورزشپژوهش های گیری از یافته بهره

، جذب صنعت ورزش ۀگیری از آن برای توسع آموختگان تربیت بدنی و بهره دانش
شود  پیشنهاد می. بر این اساس، آموختگان تربیت بدنی در بخش صنعت ورزش استان دانش

 ،ارتباط این دو بخشتا  کار گرفته شونده این راهكارها ببرای کاهش و رفع موانع موجود، 
 . توسعه یابد

 آموزش عالیسسات ؤمموانع ارتباط، راهكارهای ارتباط، صنعت ورزش، کلیدی: واژگان

  :Es70kh@yahoo.co.uk Email                                                               *نویسنده مسئول: 
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 مقدمه  
-ی، تعاملی و تكاملی تعریف شدهو صنعت در سه نظام تصادف  های ارتباط دانشگاه الگوها و مدل

و  دارندهای مستقل و جدا از یكدیگر  . در نظام تصادفی، دانشگاه و صنعت هر کدام برنامهاند

ای نیز  ضرورت و عالقه ی برای ارتباط با یكدیگر ندارند؛ به عالوه،منسجم و مدون ۀگونه برنامهیچ

و صرفاً در  استد. همكاری آنها به صورت پراکنده و مقطعی کنن برای این کار احساس نمی

گیری  گیرد. در نظام تعاملی، صنعت و دانشگاه نیاز به همكاری و شكل شرایط خاص صورت می

های مشخصی برای تقویت و تداوم همكاری در نظر دارند.  و برنامه کنند میارتباط را احساس 

ر درک متقابل از ضرورت ارتباط فعال و پویا در تمام در نظام تكاملی، صنعت و دانشگاه عالوه ب

تحقیقاتی مشترک نیاز دارند تا ـ  های علمی و مطالعاتی، به تشكیل یک مرکز علمی زمینه

بتوانند مسائل و مشكالت را با سرعت بیشتری حل و فصل کنند. در تشكیل این مرکز، همكاری 

های خود نقش خواهد  دها و تواناییمتقابل شرط اساسی است و هر طرف به تناسب استعدا

 ۀتوسع راستایای کارآمد در  (. امروزه ارتباط مطلوب صنعت و دانشگاه به عنوان مقوله1داشت )

ضرورتی انكارناپذیر شده تبدیل به های آتی یک جامعه،  اجتماعی و موفقیت برنامهـ  اقتصادی

کنند، نیازمند سازوکارهای  عه ایفا میاست. این ارتباط، با توجه به نقشی که این دو نهاد در جام

های  های مناسب به عنوان حلقه ای است که بدون پرداختن به آنها و نیز بدون ایجاد زمینه ویژه

توان به کارآمدی آنها امیدوار بود. صنعت برای شكوفایی خود و  واسط این ارتباط، نمی

 ای شكوفاییت که بدون آن، چنین سازی و بلوغ خاصی اس نیازمند زمینه ،آوری به دانشگاه روی

های خاصی نیاز دارد که در  توانمندیبه شود. دانشگاه نیز برای جذب صنعت،  ممكن نمی

آوری صنعت امیدوار باشد. در نهایت، اتحاد و  تواند به روی می ها توانمندی صورت شكوفایی آن

های رشد خود و  زمینه ،تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل اآمیختگی این دو نهاد است که ب

آورد. به عبارت دیگر، همكاری این دو، شرط الزم برای موفقیت و  توسعه جامعه را به دنبال می

های رایج دانشگاه و  مكاریه(. 2پایدار است ) ۀویژه توسع هب ،یند توسعهبخشیدن به فرا شتاب

های علمی  پارک ،یصنعت ،آموزشی ،فردی ،مدیریتی های تحقیقاتی، همكاری عبارتند از:صنعت 

 که در شرایطی(. از طرفی، 3) ی دیگرها همكاری ت غیررسمی وتبادال ،انتقال فناوری ،و فناوری

 مشغول صنایع و ندکن می تئوری صرفاً و علمی های فعالیت صرف را خود وقت ها بیشتر دانشگاه

 یک مزیت اندتو می ها دانشگاه در تولیدشده (، دانش4ند )هست تولیدی و های عملی فعالیت

صنعت و دانشگاه  مناسب روابط وجود لزومبه عبارتی،  (.5د )شو محسوب صنعت برای رقابتی

عالوه، ه (. ب1است ) ضروری اجتماعی نظامکل  تعادل و کارکرد حفظ برایکه  استمطرح 

 در ملی های ضرورت و نیازها از برگرفته گیرد، می شكل زمان طول در صنعت و دانشگاه ارتباط
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 تعامل صورت در تنها و است آن اب مرتبط یسو و  سمتو  کاربردی اهدافتاریخی،  های هدور

 توان می را اجتماعی و اقتصادیۀ توسع ،آن متعاقب و صنعتیۀ توسع نهاد، دو این بین پایدار

 انتقال و نوآوری افزایش موجب تواند می صنعت و دانشگاه ثرؤم و صحیح ارتباط داشت. انتظار

را نیز به ارمغان  دیگر امور تواند توسعۀ بدیهی است این ارتباط می(. 7) گردد ولوژیتكن و دانش

اند و تالش شده با  ها در محیطی بسته به فعالیت نپرداخته به عبارت دیگر، دانشگاه. آورد

  .کنندبرقراری ارتباط با جامعه به حل مشكالت مختلف آن کمک 
 شد. در ( آغاز1313) تهران دانشگاه تأسیس نزما از ایران در صنعت و دانشگاه ارتباط

 سازی هماهنگ و آموزش بر مبتنی، صنعت و دانشگاه تعامل (1341-1313اول ) ۀدور

 تأسیس تازه صنایعِ نیاز مورد دانشگاهی های رشته ایجاد و جدید وارداتی صنایع با ها دانشگاه

 وارداتیِ های وریافن با آشنایی برای دانشگاه از ( کارآموزانی1311-1341دوم ) ۀبود. در دور

 دولت (1374-1311) سوم ۀدور شدند. در می فرستاده دولتی صنعتی های شرکت به جدید

 دهد. در گسترش نیز پژوهش به، آموزش بر عالوه را صنعت و دانشگاه تعامل مبنای کرد تالش

 برای را ریفناو ۀتوسع جدید مبنای کوشید دولت ،بعد به 1374یعنی از سال  ،چهارم ۀدور

 ،رشد مراکز و فناوری و علم های پارک و ها شهرک تأسیساز طریق  ،صنعت و دانشگاه تعامل

 و دانشگاه ارتباط گیری شكل که دهد می نشان شده طی با وجود این، روند (.8) ایجاد کند

 وسوی سمت و محتوا و نداشته اساسی زیربنای و اصولی ریزی پایه ،زمان در ایران درگذر صنعت

گزارش  های غیرورزشی مشكالتی برای نمونه، در حوزه(. 9) است نبوده هدفمند ارتباط، این

 در صنعتی های فعالیت نكردن منظور ها، دانشگاه نبودن محور پژوهش شده است، از جمله:

 هیئت اعضای صنعتی های فعالیت از زیاد باالسری حق دریافتِ علمی، هیئت اعضای ارتقای

نبودن مراکز تحقیقات  هماهنگ (،11صنعت ) و دانشگاه ارتباط ضعیفِ مانیساز جایگاه علمی،

های راهبردی بخش صنعت با  دانشگاهی با مراکز صنعتی، فقدان ارتباط میان سیاست

های کالن پژوهشی کشور،  های راهبردی تحقیقات دانشگاهی، نامناسب بودن سیاست سیاست

سائل و مشكالت مراکز صنعتی، تفاوت فرهنگ شناخت ناکافی مراکز تحقیقات دانشگاهی از م

بودن  مراکز صنعتی به کاربردی نداشتنِسازمانی مراکز تحقیقات دانشگاهی با صنایع و اعتماد

های دانشگاه و ناآشنایی  ن بخش صنعت با توانایی، ناآشنایی مسئوال (2تحقیقات دانشگاهی )

محور ونی، موانع فرهنگی، تقاضاانع قانمو (،11دانشگاه با مشكالت بخش صنعت )کارکنان 

ای ه رشته نداشتنِ کارآموزی و تناسب های دوره مدیِکارآناهای دانشگاهی،  نبودن پروژه

های ارتباطی این دو بخش  تر از حد متوسط بودن فعالیت ، پایین (12دانشگاهی با نیاز صنایع )

تی، فقدان باور و اعتماد متقابل، رقاب نبودِ فضایمدی ساختارها و قوانین و فرایندها، آناکار ،(13)
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فرایند مدیریتی برای ارتباط دانشگاه و  نبودِو ( 9شكاف اهداف و نیازمحور نبودن تحقیقات )

 صنعت و دانشگاه ارتباط بودن که ضعیف این دیدگاه وجود دارددر این خصوص . (14) صنعت

 نیز و صنایع و اه دانشگاه وجودی اصل به که ای ساختاری دالیل بر عالوه کشور، در

 فرهنگی و اجتماعی صنعتی، اقتصادی، کالن ساختارهای و یكدیگر به آنها نبودنِ هوابست

 دواین  ارتباط بر حاکم مدیریتی فرایند و مشترکوجه  و واسط های حلقه نبود از گردد، برمی

  (.14شود ) می ناشی نیز خرد و کالن سطوح در بخش
های تجاری در  های شرکت عالیت، تجربه، فعالیتصنعت ورزش عبارت است از هرگونه ف

صنعت  ،طور کلیه اوقات فراغت. ب وهای قهرمانی  ایجاد تناسب اندام، تفریح، فعالیت زمینۀ

یكی از بزرگترین و  طلبی تشكیل شده است. این صنعتهای دولتی، تجاری و داو ورزش از حوزه

 است صد میلیارد دالرچندمالی آن تبادالت ترین صنایع در حال رشد در دنیاست که  سریع

ورزش قهرمانی مواردی از قبیل حمایت مالی از ورزش، رویكرد  ۀبه عنوان نمونه، در توسع(. 15)

در شناسایی و پرورش استعداد های کالن ورزش، شرکت در ورزش،  منسجم تدوین سیاست

مرینی، مربیگری، ورزش، مسیر ورزشی و حمایت پس از دوران قهرمانی ورزشكاران، تسهیالت ت

 در همین راستا(. 11المللی، تحقیقات علمی و نوآوری مطرح است ) های ملی و بین رقابت

استرالیا به نوآوری، تحقیق و بهبود محیط تمرینی ورزشكاران و ایجاد تغییرات مطلوب در 

این موضوع حاکی از گستردگی (. 17های ورزش مبادرت کرده است ) و آکادمی ها ؤسسهم

ای دارند که به نوبه خود  های علمی و تحقیقاتی جایگاه ویژه ورزش است و در آن فعالیتصنعت 

 با مراکز آموزش عالی است.  صنعت مستلزم ارتباط آن

است.  آن راستای در یا ،صنعت و دانشگاه کلی الگوی از بخشی ،ورزش و دانشگاه ارتباط

 ،دانشگاهدر  علم تولید و صنعتبخش  گذاری با سرمایه تواند می صنعت و دانشگاه های همكاری

 ساختارهای ایجاد طریق از نیز دولت گردد. فناوری و اختراعات ،ها پژوهش یارتقا به منجر

که در همین رابطه گزارش شده است (. 18) کند کمک ارتباط این برقراری به تواند می انگیزش

امل ایجاد ارتباط این بخش ترین ع مهم به دست آورده، صنعت ورزش بخش تولیدیِ که یمزایای

رسد مشكالتی در  ، به نظر میدیگر با وجود این، همانند صنایع(. 19) با دانشگاه بوده است

 نداشتنِ این آگاهی که سسات و مراکز عالی وجود داشته باشدؤارتباط صنعت ورزش و م زمینۀ

 ؛ همچنین(21)، از جملۀ این مشكالت است و مشكالت یكدیگر ها دو بخش از توانمندی

 نبودنِ هماهنگهای دانشگاهی،  محور نبودن پروژهموانع قانونی، فرهنگی، نیازمشكالتی از قبیل 

مشترک  های کارورزی، ضعفِ ادراک ناکارآمدی دوره های دانشگاهی و نیازهای صنایع، رشته

محور نبودن های تحصیلی، نیاز نبودن رشته مدیران دانشگاه و صنعت از یكدیگر، تخصصی
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های  مشی ، ناکارآمدی خطمطلوبهای آموزشی با کیفیت  های دانشگاهی، فقدان دوره ژهپرو

 متناسب با های تحصیلیِ رشته بودن ناکافیهای دانشگاهی،  نبودن پروژه کالن کشور، کاربردی

و  ،ها، ضعف واحدهای تحقیق و توسعه نیازهای صنعت، ضعف دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه

 سازمانی ی(ها چارتها ) جایگاه در مناسب واحد فقدان ،(21بودجه پژوهشی )کاهش و کمبود 

 بخش و دانشگاهی محیط بین مناسب فقدان تعامل نیز و مقابل محیط با تعامل در راستای

گزارش شده در این حوزه ( 22ای ) برنامه و ساختاری متعدد دالیل به ورزش کشور اجراییِ

ارتباط  بررسی به بیشتر ،شده گزارش تحقیقاتدر  دشو گونه که مالحظه می است. همان

عالوه، ه ورزشی پرداخته شده است. بهای غیر در حوزه صنعت وآموزش عالی  های هسسؤم

گزارش شده است که ورزش  آموزش عالی با صنعتِ ارتباط زمینۀتحقیقات بسیار محدودی در 

تحقیقی در   اند و پرداختهآن  پژوهشی مشكالت و ورزش صنعت تولیدی آنها هم فقط به بخش

ه نشده ورزش در داخل کشور ارائ آموزش عالی و صنعتِسسات ؤممورد موانع و راهكارهای 

 است. 

 علمی بررسی برای نهاد ترین مهم ها دانشگاه و است اجتماعی مهم نهادهای از ورزش

 ،یكدیگر با نهاد دو این ارتباط چگونگی و که میزان طوریه ب ،آیند می حساب به ورزش مسائل

های  انواع سازمان(. 22)کند  می تعیین را کشور ورزش ۀتوسع های برنامه شكست یا موفقیت

 ؛کنند می فعالیتاستان مرکزی نیز  اشتغال دارند، درصنعت ورزش  بهکه  ای دولتیدولتی و غیر

های  هدانشگا که وجود دارندسسات و مراکز آموزش عالی گوناگونی ؤ، مدر این استان همچنین

کمک به صنعت  برایو از پتانسیل باالیی  دارندنیز های تربیت بدنی  ها و بخش هگرو ،اصلی

رسد ارتباط این دو بخش در حد انتظار نیست  ورزش استان برخوردارند. با وجود این به نظر می

تواند به تعیین  و مشكالتی در این زمینه وجود دارد. شناخت موانع ارتباط در این زمینه می

مناسب از  ۀارتباطات و استفاد ۀتوسع ، بهاهكارهایی برای کاهش یا رفع آنها و به تبع آنر

ورزش استان  ۀرشد و توسع به و در نهایت ،ورزش آموزش عالی و صنعتِسسات ؤمهای  ظرفیت

پاسخ داده شود که  ها پرسشبه این تحقیق تالش شده  این بر این اساس، در .دبینجام مرکزی

 ؟ کدامنداین دو بخش چیست و راهكارهای کاهش یا رفع آنها موانع ارتباط 
 

  شناسی روش

 ۀجامع. که به صورت پیمایشی انجام شده است این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است

آموزش سسات ؤم تربیت بدنیِ ۀشاغل در حوز دانشگاهیِ تاداناس همۀ تحقیق شامل آماریِ

لتی و غیردولتی استان مرکزی ورزشی دو های سازمان نیز مدیران اجرایی و کارشناسان عالی و
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. با توجه به فقدان آمار مشخص و نیز نامعلوم بودن واریانس جامعه، برای تعیین حجم بوده است

تحقیق از فرمول برآورد حجم نمونه )نامعلوم بودن جامعه آماری و واریانس  مورد نیازِ ۀنمون

راهنما برای شناسایی موانع،  ۀر، در یک مطالعبدین منظو(. 23) ه استجامعه( استفاده شد

دست آمد و با در نظر گرفتن ه ب 23/1و نسبت مخالف  77/1 ها پرسشنسبت افراد موافق با 

 .(1)جدول  نفر برآورد شد 273، میزان حجم نمونه برابر 91/1برابر  z درصد و پنجسطح خطای 

  

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

91/1 × 91/1   ×23/1  77 /1  : 15/1  ×  15/1  = 273 
 

 آماری در بخش اول تحقیق ۀنمون -1جدول      

ف
ردی

 صنعت ورزش سسات آموزش عالی ؤم 

 سسات ؤم
تعداد نمونه  

 در بخش اول

تعداد نمونه  

 در بخش دوم
 حوزه ورزش استان

تعداد نمونه  

 در بخش اول

تعداد نمونه  

 در بخش دوم

 21 38 های تابعه اداره کل ورزش و جوانان و بخش 24 44 های دولتی دانشگاه 1

 32 13 های ورزشی تئهی 8 15 های آزاد دانشگاه 2

 12 25 های دولتی دارای تشكیالت ورزشی سازمان 7 15 های پیام نور دانشگاه 3

4 
دانشگاه 

 کاربردی علمی
 11 35 بخش خصوصی فعال در حوزه ورزش 1 17

 7 15 های ورزشی اهباشگ - - - 5

 3 1 های فعال در حوزه ورزش رسانه - - - 1

 91 182 جمع 45 91 جمع -
 

نسبت افراد موافق با  ،راهنما ۀتعیین راهكارها، در یک مطالع ۀ، پس از تدوین پرسشنامعالوهه ب

 z درصد و پنجد و با در نظر گرفتن سطح خطای وب 13/1افراد مخالف  نسبت و 97/1 ها پرسش

   .(1)جدول  نفر برآورد شد 135، میزان حجم نمونه 91/1ابر بر

 15/1=D    ،91/1=Z  ،13/1  =P - 1  ،97/1 =P 

91/1 × 91/1   ×93/1  13/1  : 15/1  ×  15/1  = 135 

آموزش عالی و سسات ؤم موانع ارتباطِ ۀساخت محقق ۀها ابتدا از پرسشنام آوری داده برای جمع

دانشگاه  تاداناسنفر از  دهپرسشنامه به  ی بررسی روایی این ابزار،برا استفاده شد. ورزش صنعتِ
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اصالحاتی در نگارش، ضرورت،  ایجادنظرات خود و  ئۀبا اران ورزش داده شد که او متخصص

 ،ها با اهداف تحقیق، روایی صوری و محتوایی گویهبودن و تجانس  وضوح، سادگی، ابهام، مرتبط

 4اداری و اجرایی ) ۀلفؤم هفتگویه در  32شامل این پرسشنامه یید کردند. أآنها را بررسی و ت

ریزی  گذاری و برنامه (، سیاستگویه 3(، ساختاری )گویه 4(، پژوهشی )گویه 5(، آموزشی )گویه

 ۀها بر اساس مبانی نظری، پیشین این گویه. ( بودگویه 5( و قانونی )گویه 8(، فرهنگی )گویه 3)

سسات آموزش عالی و صنعت ورزش استان ؤن مار با متخصصتحقیق و نیز بحث و تبادل نظ

 ارزشیِ پنجهای  های پرسشنامه، از مقیاس ردن وضعیت پاسخک یبرای کمّشدند. مشخص 

موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم  های کامالً که برای پاسخ طوریه ب ،استفاده شد« لیكرت»

 ۀبرای بررسی روایی سازاختصاص داده شد.  1 ، و2، 3، 4، 5به ترتیب نمرات  ،مخالفم و کامالً

نتایج ییدی استفاده شد. أاز تحلیل عاملی اکتشافی و ت ،موانع ارتباط بین دو بخش ۀپرسشنام

 3/1ها از بار عاملی باالتر از  گویه اکتشافی حاکی از این بود که همۀآزمون تحلیل عاملی 

گونه که در  همان ،ر مورد موانع ارتباطند. همچنین، دشدیید أت در نتیجهبرخوردار بودند و 

ها برای  نمونه ۀ، انداز؛ بنابراینبیشتر است 7/1از  KMOضریب  ،شود مشاهده می 2جدول 

تر  کوچک 15/1عالوه، با توجه به اینكه میزان آزمون بارتلت از ه تحلیل عاملی مناسب است. ب

ی معقول برای تجزیه و تحلیل موانع مبنای دایجا درها ارتباط معناداری  گویه ،است، از این رو

برای بررسی پایایی  (.=P= 799/1 KMO ,111/1ند )قابل تأیید هستارتباط دارند و 

داده نشدند، توزیع در تحقیق اصلی نیز شرکت هایی که  بین آزمودنیپرسشنامه  31 پرسشنامه،

 دست آمد. ه ( بα =843/1پایایی آن برابر )که  شدآوری  و جمع
 

 نتایج روایی سازه ابزارهای تحقیق -2جدول 

 
 شده بررسیعوامل 

 
 KMOشاخص 

 آزمون بارتلت

 سطح معناداری درجه آزادی خی دو

 111/1 491 1959 799/1 موانع ارتباط بین دو بخشپرسشنامه 

راهكارهای توسعه ارتباط بین دو پرسشنامه 
 بخش

827/1 2881 913 111/1 

    

راهكارهای  ۀشده، پرسشنام مشخصبر اساس موانع اول تحقیق و  ۀمرحل رسیدنِ انجامبه پس از 

چون شناخت الزم از  و شد تهیهسسات آموزش عالی و صنعت ورزش استان ؤم ارتباطِ ۀتوسع

نداشت، تصمیم گرفته شد که تحقیق در دو مرحله انجام شود. به عبارتی، آماری وجود  ۀجامع

راهكارهای  ۀاول(، پرسشنام ۀ)مرحل موانع ارتباط ۀها از طریق پرسشنام پس از گردآوری داده
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شده در همۀ مراحل ذکردر این خصوص، دوم( تدوین شد.  ۀ)مرحل ارتباط بین دو بخش ۀتوسع

نیز  «راهكارهای توسعه ارتباط بین دو بخش ۀپرسشنام»برای تدوین  «موانع ۀپرسشنام»مورد 

( =P= 827/1 KMO ,111/1) آنۀ و روایی صوری و محتوایی و روایی ساز در نظر گرفته شد

 7اداری و اجرایی ) ۀلفؤم هفتگویه در  43شامل این پرسشنامه . (2)جدول  یید شدأنیز ت

ریزی  گذاری و برنامه (، سیاستگویه 4(، ساختاری )گویه 1(، پژوهشی )گویه 7(، آموزشی )گویه

 =858/1)نیز برابر  شنامهپرسپایایی این . ( بودگویه 9( و قانونی )گویه 5(، فرهنگی )گویه 5)

αدست آمد.ه ( ب 

ای  طور تخمینی و به صورت تصادفی طبقهه بپس از برآورد حجم نمونه، پرسشنامۀ موانع، 

 3/77یعنی  مورد، 211 ،های برگشتی میزان پرسشنامه ۀ آماری توزیع شد وای بین نمون سهمیه

همچنین، . نداستفاده بود ها قابلدرصد آن 8/71یعنی  ،پرسشنامه 191 از آن میان، درصد بود که

اول شناسایی شدند و  ۀمرحل )افرادی که در طور غیرتصادفی هدفمنده براهكارها  ۀپرسشنام

بین هستند(  نظر برخوردارند و صاحب ئۀ راهكارمشخص شد که از خبرگی بیشتری برای ارا

، یعنی شنامهپرس 119های برگشتی  پرسشنامه تعداد ؛آوری شد آماری توزیع و جمع ۀنمون

برای د. دندرصد آنها قابل استفاده بو 8/74یعنی  مورد، 111 از آن بین، که درصد بود 74/81

ها استفاده  ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی توزیع داده ها تجزیه و تحلیل داده

های  از آزمون بنابراین؛ کرد حكایت میها  نبودن توزیع داده نتایج این آزمون از طبیعی ؛شد

شامل جداول )ها استفاده شد. بر این اساس، از آمار توصیفی  ناپارامتریک برای تحلیل داده

ای  از آزمون دوجمله ها، برای نمایش داده (فراوانی و درصد، نمودار، میانگین و انحراف معیار

های اصلی  لفهؤم ها و بندی گویه ها و از آزمون فریدمن برای رتبه برای تعیین میزان اهمیت گویه

 استفاده شد. 18 ۀنسخ SPSSافزار  نرم ۀدر بست
 

 نتایج 
 1/31 موانع ارتباط بود،تعیین در بخش اول تحقیق که شامل  :دهندگان های فردی پاسخ ویژگی

 9/81 ؛درصد آنها از صنعت ورزش بودند 4/18عالی و  آموزشسسات ؤمدهندگان از  درصد پاسخ
سال با انحراف  15/38میانگین سنی  با درصد آنها زن و 1/18دهندگان مرد و  پاسخ درصد
 سال 7/8سال با انحراف معیار  71/12 آنها خدمت ۀمیانگین سابق کهبودند  سال 11/9معیار 
درصد به صورت  1/18درصد به صورت پیمانی،  21درصد به صورت قراردادی،  1/13 بود که

در  ی دیگرها درصد به روش 5/3 درصد به صورت رسمی قطعی و 3/44رسمی آزمایشی، 
درصد مدرک  9/12مدرک دیپلم،  درصد 4/19های محل خدمت خود بودند؛  استخدام سازمان

درصد  8/5کارشناسی ارشد و درصد مدرک  1/22، کارشناسیدرصد مدرک  4/39، کاردانی
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 7/53دهندگان در رشته تربیت بدنی و  درصد پاسخ 3/41داشتند؛ تحصیالت  مدرک دکتری
درصد  1/18کارشناس،  درصد 9/72 از نظر جایگاه شغلی هم ؛ی دیگر بودها رصد آنها در رشتهد

سال با انحراف معیار  1/8مدیریتی  ۀمیانگین سابق با ت علمی دانشگاه وئدرصد هی 9مدیر و 
 سال بودند. 12/7

 درصد پاسخ دهندگان 1/31 امل تعیین راهكارهای ارتباط بود،در بخش دوم تحقیق که ش
دهندگان  درصد پاسخ 8/17 ؛درصد آنها از صنعت ورزش بودند 4/18آموزش عالی و سسات ؤماز 

 سال بودند که 35/9سال با انحراف معیار  94/37میانگین سنی  و با درصد آنها زن 2/32مرد و 
به صورت  درصد 4/44؛ بود سال 51/8سال با انحراف معیار  14/13 آنها خدمت سابقۀ میانگین
درصد به  9/31 درصد به صورت رسمی آزمایشی، 1/8درصد به صورت پیمانی،  1/8ی، قرارداد

های محل خدمت  ی دیگر در استخدام سازمانها درصد نیز به روش 5/7صورت رسمی قطعی و 
درصد مدرک  4/33، کارشناسیدرصد مدرک  8/44، کاردانیمدرک  درصد 8/13ند؛ خود بود

تربیت  ۀدهندگان در حوز درصد پاسخ 4/15؛ ی داشتنددرصد مدرک دکتر 8و  کارشناسی ارشد
درصد آنها کارشناس،  3/11؛ ی دیگر تحصیل کرده بودندها درصد آنها در رشته 1/34بدنی و 

 84/12مدیریتی  ۀمیانگین سابق بات علمی دانشگاه و ئدرصد عضو هی 12درصد مدیر و  7/21
  ند.سال بود 14/7با انحراف معیار  سال

نشان داده شده  3موضوع در جدول  مراکز آموزش عالی و صنعت ورزش: اینارتباط اصلی موانع 

 ،های اصلی لفهؤم( تفاوت رتبۀ =1154؛ P= 111/1نتایج آزمون فریدمن )طبق  است.
اهمیت متفاوتی دارند و باید بر حسب اولویت برای کاهش یا  ۀدرج این موانع، ، یعنیمعنادار بود

 رفع آنها تالش شود. 

 آموزش عالی و صنعت ورزشسسات مؤارتباط اصلی موانع بندی  رتبه -3 لجدو

 رتبه میانگین نوع موانع ردیف

 97/1 موانع فرهنگی 1

 39/5 موانع قانونی 2

 35/5 موانع آموزشی 3

 58/3 موانع پژوهشی 4

 55/3 موانع اداری و اجرایی 5

 12/1 موانع ساختاری 1

 54/1 ریزی گذاری و برنامه موانع سیاست 7
 

از پرداختن به موانع  پیش :استان مرکزیمراکز آموزش عالی  و صنعت ورزش بین موانع ارتباط

و  اند شدهای بررسی  از آزمون دوجملهها با استفاده  و راهكارها، شایان ذکر است که تمامی گویه
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هندگان د (، از نظر پاسخP=111/1موانع ) 8شماره  ۀجز گویها،  های پرسشنامه گویه همۀ

 .(P<15/1)اهمیت بودند با

نتایج طبق  نشان داده شده است. 4این موضوع در جدول  . موانع و راهكارهای فرهنگی:1

راهكارها  ۀ( و نیز تفاوت رتب=4/37 ؛P = 111/1موانع ) ۀتفاوت رتب ،آزمون فریدمن

(117/1 = Pمعنادار بود=13/12 ؛ )، بر حسب  اهمیت متفاوتی دارند و باید ۀدرج یعنی

 تر تالش شود. اولویت برای رفع موانع و اجرای راهكارهای مهم

 

 آموزش عالی و صنعت ورزشسسات ؤمارتباط و راهكارهای فرهنگی موانع  -4جدول 

 رتبه میانگین گویه ردیف 

موانع
 

 41/4 مقاومت برخی افراد در مقابل تغییرات مثبت علمی در ورزش استان 1

 28/4 بین مدیران صنعت ورزش استانضعف فرهنگ تحقیق در  2

 28/4 ورزش استان به برخی افراد بر مبنای باند و رانت های علمی حوزه صنعتِ واگذاری فعالیت 3

 92/3 ورزش استان ۀآموزش عالی به توسع سساتؤمفقدان تعهد کافی  4

 81/3 استان آموزش عالی سساتؤم بال سیاسی در برقراری ارتباط صنعت ورزش ئحاکمیت مسا 5

 79/3 آموزش عالی استان سساتؤمزبان متفاوت در زمینه موضوعات علمی بین صنعت ورزش و  1

 54/3 آموزش عالی استان سساتؤمهای پژوهشی  اعتماد ناکافی مدیران صنعت ورزش به یافته 7

راهكارها
 

 33/3 استان  ورزش ۀآموزش عالی استان برای توسع سساتؤم همۀاز توانمندی  یگیر بهره 1

 15/3 والن صنعت ورزش استان ئمحوری در بین مس پژوهش ۀترویج روحی 2

 97/2 آموزش عالی استان سساتؤمهای علمی مشترک بین صنعت ورزش و  انجام فعالیت 3

 91/2 د ای که برای حوزه صنعت ورزش استان نیز قابل درک باش وردهای علمی و پژوهشی به گونهآ ه و انتشار دستارائ 4

 74/2 کاری برخی مدیران ورزش استان در خصوص تحقیقات و نتایج آنها  کاهش محافظه 5
 

نتایج طبق  نشان داده شده است. 5این موضوع در جدول  . موانع و راهكارهای ساختاری:2

از نظر  به عبارت دیگر ؛( معنادار نبود=4/1 ؛P=  498/1موانع ) ۀتفاوت رتب ،آزمون فریدمن

ۀ اهمیت یكسانی درج ،این موانع . یعنینداشتند، موانع ساختاری اولویت خاصی دهندگان خپاس

نتایج آزمون فریدمن ، طبق از سوی دیگردارند و باید برای کاهش یا رفع آنها تالش شود. 

(111/1= P 18/11؛=)، اهمیت متفاوتی  ۀاز درج یعنی ؛راهكارها معنادار بود ۀتفاوت رتب

  اید بر حسب اولویت برای رفع موانع تالش شود.برخوردارند و ب
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 آموزش عالی و صنعت ورزشسسات ؤمارتباط و راهكارهای ساختاری موانع  -5جدول 

 رتبه میانگین گویه ردیف 

موانع
 14/2 آموزش عالی برای فعالیت در صنعت ورزش استانسسات ؤم ت علمیِئنشدن وظایف اعضای هی تعریف 1 

 12/2 آموزش عالی استانسسات ؤمقیت، نوآوری و کارآفرینی در توجهی به خال کم 2

 95/1 آموزش عالی استانسسات ؤمفقدان متولی اصلی برقراری ارتباط و نظارت بر آن در صنعت ورزش و  3

راهكارها
 71/2 صنعت ورزش استان ۀآموزش عالی در حوزسسات ؤمبرقراری ارتباط با  ۀایجاد کمیت 1 

 11/2 آموزش عالی استان سساتؤم و نوآوری در حوزه تربیت بدنیِترغیب خالقیت  2

 51/2 آموزش عالی و صنعت ورزش استان سسات ؤمترغیب کارآفرینی ورزشی در  3

 18/2 ارتقای جایگاه صنعت ورزش در پارک علم و فناوری استان 4
 

نتایج طبق  ت.نشان داده شده اس 1این موضوع در جدول  . موانع و راهكارهای آموزشی:3

راهكارها  ۀتفاوت رتب ( و نیز=58/23 ؛P = 111/1موانع ) ۀتفاوت رتب ،آزمون فریدمن

(111/1 = Pمعنادار بود=54/28 ؛ )از درجه اهمیت متفاوتی برخوردارند و باید بر  ؛ یعنی

 تر تالش شود. برای رفع موانع و اجرای راهكارهای مهم ،حسب اولویت
 

 آموزش عالی و صنعت ورزشسسات ؤمارتباط ارهای آموزشی و راهكموانع  -1جدول 

 رتبه میانگین گویه ردیف 

موانع
 

 28/3 تربیت بدنی و علوم ورزشی ۀگرایی در مراکز آموزش عالی فعال در حوز رواج مدرک 1

 14/3 ثر توانمندی علمی مدیران و کارشناسان خودؤتوجهی صنعت ورزش استان به ارتقای م کم 2

 81/2 های تربیت بدنی با نیازهای صنعت ورزش استان ها و گرایش اندک رشته تناسب 3

 81/2 تناسب اندک دروس و محتوای آنها با نیازهای صنعت ورزش استان 4

 97/2 تربیت بدنی در صنعت ورزش استان ۀثر برای دانشجویان رشتؤفقدان درس/دوره کارآموزی م 5

راهكارها
 

 48/4 علمی مدیران و کارشناسان صنعت ورزش ارتقای کیفی توانمندی  1

 37/4 آموزش عالی استان سساتؤمت علمی ئارتقای کیفی توانمندی علمی کارشناسان و اعضای هی 2

 17/4 ثر درس کارآموزی به دانشجویان تربیت بدنی ؤم احیا و ارائۀ 3

 17/4 ارتقای کیفی تعلیم و تربیت دانشجویان مقاطع مختلف تربیت بدنی  4

 71/3 های تربیت بدنی بر اساس نیازهای صنعت ورزش استان ها و گرایش منسجم رشته ۀتوسع 5

 71/3 آموزش عالی استان  سساتؤمگیری از توانمندی مدیران و کارشناسان صنعت ورزش در  بهره 1

صنعت ورزش متناسب با نیازهای  ،های تربیت بدنی ها و گرایش رشته های بازنگری دروس و سرفصل 7

 مرتبطهای  استان با همكاری سازمان

41/3 
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طبق  نشان داده شده است. 7این موضوع در جدول  . موانع و راهكارهای اداری و اجرایی:4

راهكارها  ۀتفاوت رتب ( و نیز=31/24 ؛P = 111/1موانع ) ۀتفاوت رتب ،نتایج آزمون فریدمن

(124/1 = P58/14 ؛=) اهمیت متفاوتی برخوردارند و باید بر  ۀدرجاز  ، یعنیمعنادار بود

 تر تالش شود. حسب اولویت برای رفع موانع و اجرای راهكارهای مهم
 

 آموزش عالی و صنعت ورزشسسات ؤمارتباط  و راهكارهای اداری و اجراییِموانع  -7جدول 

 رتبه میانگین گویه ردیف 

موانع
 

 71/2 انورزش است ۀتحقیقات در حوز ۀناکافی بودن بودج 1

 53/2 ورزش ۀها در حوز فقدان اثربخشی دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت در دانشگاه 2

 47/2  حوزۀ ورزشمشكالت  از صنعت ورزش استانآگاهیِ روشن و دقیق نداشتنِ   3

 25/2 آموزش عالی استان سساتؤمورزش و  صنعتِ تعاملِ اداری در مسیر پیچیده و طوالنیِ های درونوجود  4

راهكارها
 

 32/4 ورزش استان ۀتحقیقات در حوز ۀافزایش بودج 1

 24/4 آموزش عالی استان سساتؤمصنعت ورزش و  تعاملِ تسهیل و تسریع روندهای اداریِ 2

 19/4 های پژوهشی در صنعت ورزش استان میزان اثربخشی یافته بازخوردِ بررسیِ 3

 12/4 ورزش استان ۀهای علمی در حوز یج فعالیتهای گروهی برای ترو گیری از رسانه بهره 4

 93/3 آموزش عالی استان سساتؤمنمایندگان صنعت ورزش و  برگزاری جلسات مشترکِ 5

 91/3 ورزشحوزۀ مشكالت بر  صنعت ورزش استان اشراف 1

 49/3 ورزش ۀها در حوز بازنگری در ساختار دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت در دانشگاه 7
 

نتایج طبق  نشان داده شده است. 8این موضوع در جدول  موانع و راهكارهای پژوهشی: .5

درجۀ اهمیت  ، یعنیبودمعنادار ( =15/23 ؛P=  111/1موانع ) ۀتفاوت رتب ،آزمون فریدمن

تفاوت ، ؛ از سویی دیگرو باید بر حسب اولویت برای رفع آنها تالش شوداست  متفاوت موانع،

دهندگان اولویت  پاسخ ؛ به این معنا که( معنادار نبود=13/9 ؛P = 118/1راهكارها ) ۀرتب

این راهكارها از درجه  یعنی و این اند قائل نشدهراهكارهای پژوهشی یک از  خاصی برای هیچ

 اهمیت یكسانی برخوردارند و باید برای اجرای آنها تالش شود.
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 آموزش عالی و صنعت ورزش تسساؤم ارتباطِو راهكارهای پژوهشی موانع  -8جدول

 رتبه میانگین گویه ردیف 

موانع
 

 71/2 های پژوهشی کمبود امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی برای انجام فعالیت 1

 14/2 های پژوهشی در صنعت ورزش استان نشدن یافته اجرایی 2

 41/2 ستانهای دانشجویی بدون توجه به نیازهای واقعی صنعت ورزش ا نامه تعریف پایان 3

 27/2 آموزش عالی بدون توجه به نیازهای واقعی صنعت ورزش استان سساتؤمهای تحقیقاتی  تعریف طرح 4

راهكارها
 

 74/3 آموزش عالی در صنعت ورزش استان سساتؤمهای پژوهشی  گیری از یافته بهره 1

 57/3 تانآموزش عالی اس سساتؤمافزایش سهم تحقیقات کاربردی برای صنعت ورزش در  2

 51/3 های پژوهشی در ورزش  افزایش و ارتقای امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی برای انجام فعالیت 3

 53/3 آموزش عالی بر اساس نیازهای واقعی ورزش استان سساتؤمهای تحقیقاتی  تعریف طرح 4

 41/3 های دانشگاهی  های پژوهشی تخصصی در ورزش استان بر اساس رشته تشكیل حوزه 5

 18/3 های دانشجویی بر اساس نیازهای واقعی ورزش استان نامه تعریف پایان 1
 

نتایج آزمون طبق  نشان داده شده است. 9این موضوع در جدول  . موانع و راهكارهای قانونی:1

 = 113/1راهكارها ) ۀتفاوت رتب( و نیز =71/24 ؛P=  111/1موانع ) ۀتفاوت رتب ،فریدمن

Pاهمیت متفاوتی دارند و باید بر حسب اولویت برای  ۀدرج ، یعنیمعنادار بود (=15/23 ؛

 تر تالش شود. رفع موانع و اجرای راهكارهای مهم
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 آموزش عالی و صنعت ورزش سساتؤمارتباط و راهكارهای قانونی موانع  -9جدول 

 رتبه میانگین گویه ردیف 

موانع
 

 11/3 صنعت ورزش استان ۀخدمات در حوز پژوهش در تولید محصوالت و ارائۀ وتوجهی به نقش علم  کم 1

 11/3 آموختگان تربیت بدنی در بخش صنعت ورزش استان دانش نشدنِ جذب 2

 18/3 آموزش عالی استانسسات ؤمروشن نبودن سازوکار قانونی و حقوقی مشخص برای تعامل صنعت ورزش و  3

 98/2 آموزش عالی استانسسات ؤمارتباط صنعت ورزش و  ۀعلمی برای  توسع های کالن توجهی سیاست کم 4

 12/2 صنعت ورزش ۀنارسایی قوانین حق مالكیت فكری در حوز 5

راهكارها
 

 53/5 صنعت ورزش استان ۀگیری از آن برای توسع آموختگان تربیت بدنی و بهره تشكیل انجمن دانش 1

 42/5 آموزش عالی استان سسات ؤمهای تخصصی ورزشی  ورزش در کمیته مشارکت مدیران و کارشناسان صنعت 2

 18/5 آموزش عالی استان سساتؤم برگزاری سمینارهای مشترک بین صنعت ورزش و 3

 17/5 های کالن ورزش استان گذاری ت علمی در سیاستئمشارکت اعضای هی 4

 17/5 های پژوهشی مورد نیاز صنعت ورزش استان تعیین اولویت 5

 اعطای امتیاز ویژه به فعا 1

 ت علمیئهای پژوهشی استانی در ترفیع و ارتقای اعضای هی لیت

94/4 

 17/4 های تحقیقاتی در ورزش استان ها و محققان استان برای اجرای پروژه ترغیب سازمان 7

 17/4 مرتبطهای  کارآفرینی ورزشی استان با مشارکت سازمان ۀتشكیل کمیت 8

 35/4 شده و در حال انجام در ورزش استان بانک اطالعاتی از محققان و تحقیقات انجام تهیه 9
 

نشان داده شده  11این موضوع در جدول  ریزی: گذاری و برنامه . موانع و راهكارهای سیاست7

، معنادار نبود (=21/3 ؛P = 191/1موانع ) ۀتفاوت رتب ،نتایج آزمون فریدمنطبق  است.

 یكسان شاناهمیت ۀدرجو  اند نداشتهدهندگان  اختاری اولویت خاصی از نظر پاسخموانع س یعنی

راهكارها  ۀتفاوت رتب، از دیگر سوباید برای کاهش یا رفع آنها تالش شود.  است؛ بنابراین

(111/1 = Pمعنادار بود، =11/13 ؛ )اهمیت متفاوتی برخوردارند و باید بر  ۀاز درج یعنی

  تر تالش شود. ای راهكارهای مهمحسب اولویت برای اجر
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آموزش عالی و صنعت سسات ؤمارتباط  در زمینۀ ریزی گذاری و برنامه و راهكارهای سیاستموانع  -11جدول

 ورزش

 رتبه میانگین گویه ردیف 

موانع
 17/2 ورزش استان ۀفقدان بانک اطالعاتی تحقیقاتی در حوز 1 

 99/1 های تحقیقاتی در صنعت ورزش  رای پروژهبرای جذب و اج یرقابت فضایفقدان  2

 94/1 آموزش عالی استانسسات ؤم باهای صنعت ورزش  ، راهبردها و برنامهها موریتأناهماهنگی م 3

راهكارها
 

 32/3 آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی در بخش صنعت ورزش استان جذب دانش 1

سسات ؤمرسان و کارشناسان تربیت بدنی و علوم ورزشی ت علمی، مدئتعریف قانونی وظایف اعضای هی 2

 آموزش عالی برای فعالیت در صنعت ورزش استان

11/3 

 11/3 آموزش عالی استانسسات ؤمتعیین سازوکار قانونی و حقوقی برای تعامل صنعت ورزش و  3

 11/3 تربیت بدنی در صنعت ورزش استان آموختۀ رشتۀ دانش ۀکارگیری سربازان وظیف هب 4

 17/2 ورزش ۀسازی قوانین حق مالكیت فكری در حوز شفاف 5
 

 گیری بحث و نتیجه
آموزش عالی کشور بیش از پیش سسات ؤمصنعت ورزش و  ثرِؤامروزه نیاز به برقراری ارتباط م

رسد به علت وجود موانع مختلف، این ارتباط در حد  شود. با وجود این، به نظر می احساس می

های خویش است.  ای جداگانه مشغول به انجام فعالیت هر بخش به صورت جزیره انتظار نیست و

نتایج تحقیق د. شوارتباط این دو بخش در استان مرکزی بررسی  تالش شد موانعِبر این اساس، 

آموزش عالی استان مرکزی سسات ؤمصنعت ورزش و  ارتباطِ در مسیر موانع اصلی نشان داد که

وانع فرهنگی، قانونی، آموزشی، پژوهشی، اداری و اجرایی، ساختاری، م :از ندترتیب عبارتبه 

صیادی ( و 1389) فایض و شهابیهای تحقیق  ریزی. این نتیجه با یافته گذاری و برنامه سیاست

با توجه به اینكه موانع همخوانی دارد.  ،از لحاظ موانع قانونی و فرهنگی ،(2112و همكاران )

که با  ـ آموزش عالی و صنعت ورزش بودندسسات ؤمرین موانع ارتباط ت مهم ازفرهنگی و قانونی 

طور ه باید ب مرتبط های سازمانرسد  به نظر می دیگر نیز همسو بود ـ تحقیقات داخلیِ های یافته

 به این موانع توجه کنند. جدی 

تغییرات مقاومت برخی افراد در مقابل فرهنگی، نتایج تحقیق نشان داد که  در مورد موانع     

های پژوهشی در ورزش به برخی  مثبت علمی در ورزش، ضعف فرهنگ تحقیق، واگذاری فعالیت

ورزش، حاکمیت  ۀافراد بر مبنای باند و رانت، فقدان تعهد کافی مراکز آموزش عالی به توسع

موضوعات و اعتماد ناکافی مدیران صنعت ورزش به  ۀل سیاسی، زبان متفاوت در زمینئمسا

اند. این نتیجه با  ین موانع فرعی در این زمینه بودهتر به ترتیب جزو مهم ،پژوهشی های یافته

تفاوت فرهنگ سازمانی بین »( مبنی بر 1384نژاد و همكاران ) های تحقیقات جعفری یافته
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 ،«تحقیقات کاربردی بودنِ کاربردیها و صنعت و نیز فقدان اعتماد مراکز صنعتی به  دانشگاه

 ،«و فقدان تفكر منسجم و علمی تفكر سنتی»( مبنی بر 1381پور و همكاران ) تحقیق ابراهیمی

« رایج دانشگاهیان و صنعتگران ذهنیت»( مبنی بر 1389تحقیق فایض و شهابی ) نیز و

ارتقای علم و در نتیجه ایجاد سود عمومی و  ،موریت دانشگاهأکه م همخوانی دارد. از آنجا 

های کاری سبب ایجاد  دآوری است، این نوع تفاوت محیطسو ،موریت صنعتأاجتماعی است و م

با (. 24) شود میاین دو بخش  و مفروضات اساسیِ  موانع فرهنگی به شكل گسترش تفاوت زبان

 رسد، طبق نتایج نظر میبر به  ، کاری دشوار و زمانفرهنگی ۀكه تغییر نگرش در حوزاین وجود

ورزش، ترویج  ۀآموزش عالی برای توسعات سسؤم همۀگیری از توانمندی  بهرهتحقیق،  این

ه های علمی مشترک، ارائ والن صنعت ورزش، انجام فعالیتئمحوری در بین مس  پژوهش ۀروحی

تر برای عموم و کاهش  درک ای قابل به شیوهوردهای علمی و پژوهشی آ و انتشار دست

کاهش و یا برطرف ند در توا می ،تحقیقاتکاری برخی مدیران ورزش در مورد نتایج  محافظه

 د. این دسته از موانع نقش داشته باشکردن 

توجهی به نقش علم و پژوهش در  کمقانونی، نتایج تحقیق نشان داد که  در مورد موانع

آموختگان تربیت بدنی در  دانش نشدنِ تولید محصوالت و خدمات در صنعت ورزش، جذب

های  توجهی سیاست و نیز کم نبودن سازوکار قانونی و حقوقی مشخص صنعت ورزش، روشن

 ،ورزش ۀحق مالكیت فكری در حوز قوانینِ نیز نارساییِ ارتباط دوجانبه و ۀتوسع کالن علمی به

های تحقیقات  اند. این نتیجه با یافته ترین موانع فرعی در این زمینه بوده مهم ،به ترتیب

و  «رد مالكیت فكریاست خاص در موفقدان سی»( مبنی بر 1381پور و همكاران ) ابراهیمی

 «ی ارتباط بین دانشگاه و صنعتفقدان فرایند مدیریتی برا»( مبنی بر 1387نژاد ) تحقیق باقری

فضای قانونی و  همخوانی دارد. در این زمینه دولت با حمایت از تحوالت جدید و از طریق تغییرِ

نقش تواند  می ،صنعتمقرراتی و ایجاد بسترهای الزم برای تعامل مراکز علمی و تحقیقاتی با 

آموختگان  تحقیق، تشكیل انجمن دانش این طبق نتایج(. 25ای داشته باشد ) کننده تعیین

ها و شوراهای تخصصی  تربیت بدنی، مشارکت مدیران و کارشناسان صنعت ورزش در کمیته

ت علمی در ئآموزش عالی، برگزاری سمینارهای مشترک، مشارکت اعضای هیسسات ؤم ورزشِ

مورد نیاز صنعت ورزش، اعطای  های پژوهشیِ کالن ورزش، تعیین اولویتهای  گذاری سیاست

ت علمی، ترغیب ئهای پژوهشی استانی در ترفیع و ارتقای اعضای هی امتیاز ویژه به فعالیت

 ۀهای تحقیقاتی در ورزش، تشكیل کمیت ها و محققان استان برای اجرای پروژه سازمان

توانند در کاهش و یا  میبانک اطالعاتی تحقیقاتی ورزش استان  ۀکارآفرینی ورزش استان و تهی

  برطرف کردن این دسته از موانع نقش داشته باشند.
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توجهی صنعت  گرایی، کم رواج مدرکآموزشی، نتایج تحقیق نشان داد که  در مورد موانع     

/دوره کارآموزی توانمندی علمی مدیران و کارشناسان خود، فقدان درس ثرِؤورزش به ارتقای م

ثر برای دانشجویان تربیت بدنی، تناسب اندک دروس و محتوای آنها و همچنین تناسب ؤم

ترین  مهم به ترتیب، ،های تربیت بدنی با نیازهای صنعت ورزش استان ها و گرایش اندک رشته

( مبنی 1389های تحقیق فایض و شهابی ) اند. این نتیجه با یافته موانع فرعی در این زمینه بوده

و  «های دانشگاهی با صنایع های کارآموزی و نیز فقدان تناسب رشته فقدان کارایی دوره»بر 

 «های آموزشی با کیفیت خوب فقدان دوره»( مبنی بر 2112تحقیق صیادی و همكاران )

 ۀکنند ها تأمین و دانشگاهتعلیم و تربیت است  ۀدو مقول ۀدربرگیرند ،همخوانی دارد. آموزش

ای  کننده برای بازآموزی و روزآمد ساختن اطالعات حرفه سانی متخصص و عاملی تعییننیروی ان

روز ماندن دانش و  همكاری صنعت و دانشگاه سبب به(. 9بخش صنعت و دولت هستند )

 نظام آموزشی خود را ارتقاشود و دانشگاه نیز با استفاده از منابع صنعت،  تكنولوژی صنعت می

هر دو بخش،  ج تحقیق، ارتقای کیفی توانمندی علمی منابع انسانیِطبق نتای (.24دهد ) می

ثر درس/دوره کارآموزی برای دانشجویان تربیت بدنی، ارتقای کیفی تعلیم و ؤم احیا و ارائۀ

های تربیت  ها و گرایش منسجم رشته ۀتربیت دانشجویان مقاطع مختلف تربیت بدنی، توسع

گیری از توانمندی مدیران و کارشناسان صنعت  هبدنی بر اساس نیازهای صنعت ورزش، بهر

های تربیت  ها و گرایش رشته های آموزش عالی و بازنگری دروس و سرفصلسسات ؤمورزش در 

 .داین دسته از موانع نقش داشته باشند در کاهش و یا برطرف کردن توا میبدنی 

ات و تجهیزات آزمایشگاهی، کمبود امكانپژوهشی، نتایج تحقیق نشان داد که  در مورد موانع     

 ،های پژوهشی ها و طرح نامه شدن پایان های پژوهشی در ورزش و تعریف نشدن یافته اجرایی

ترین موانع فرعی در این زمینه  مهم ،به ترتیب ،بدون توجه به نیازهای واقعی صنعت ورزش

( 2112و همكاران )( و صیادی 1389های تحقیقات فایض و شهابی ) این نتیجه با یافته اند. بوده

اصوالً تحقیقات در مرزهای همخوانی دارد.  «دانشگاهیهای  نیازمحور نبودن پژوهش»مبنی بر 

هاست. اگرچه مراکز تحقیق و توسعه نیز به تولید علم  عمل دانشگاه ۀبیشتر در حوز ،دانش

طریق هاست و آنها از این  عهده دانشگاه پردازند، نقش کلیدی در تحقیقات بنیادی بر می

نیازهای مراکز تحقیق و توسعه را تأمین و در نتیجه، فرایند تبدیل علم به  ۀتوانند بخش عمد می

انتقال دانش، بازآموزی پژوهشگران و  دانشگاه با (. همچنین،9) سرعت دهندتكنولوژی را 

 اشدتواند نقش مؤثری داشته ب میمشاوره   های تحقیقاتی و ارائۀ کارشناسان صنعت، اجرای پروژه

، افزایش و ارتقای تحقیقات کاربردی در طبق نتایج تحقیق، افزایش سهم صنعت ورزش(. 1)

های دانشجویی بر  نامه های تحقیقاتی و پایان امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی، تعریف طرح



 4931بهار و تابستان ، 8پژوهش در ورزش دانشگاهی شماره                                                      32

تشكیل  های پژوهشی در صنعت ورزش و نیز گیری از یافته اساس نیازهای واقعی ورزش، بهره

توانند در کاهش و یا برطرف کردن این دسته  میوهشی تخصصی در ورزش استان های پژ حوزه

 از موانع نقش داشته باشند.

تحقیقات در  ۀناکافی بودن بودجاداری و اجرایی، نتایج تحقیق نشان داد  در مورد موانع     

ف ورزش، فقدان تعری ۀدفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت در حوز نبودنِ اثربخشورزش،  ۀحوز

برای  اداری پیچیده و طوالنیِروندهای روشن و دقیق از مشكالت صنعت ورزش و وجود 

های  اند. این نتیجه با یافته ترین موانع فرعی در این زمینه بوده مهم ،به ترتیب ،تعامالت سازمانی

ها از مشكالت  شناخت ناکافی دانشگاه»( مبنی بر 1384نژاد و همكاران ) تحقیقات جعفری

ن صنعت از ئوالناآشنایی مس»( مبنی بر 1381پور و همكاران ) تحقیق ابراهیمی ،«صنعت

تحقیق فایض و  ،«ل بخش صنعتئمسا بان دانشگاه های دانشگاه و نیز ناآشنایی کارکنا توانایی

تحقیقات و ضعف دفاتر ارتباط با صنعت در  ۀناکافی بودن بودج»( مبنی بر 1389شهابی )

 «پژوهشی ۀکاهش و کمبود بودج»ی بر ( مبن2112ی و همكاران )و تحقیق صیاد «ها دانشگاه

، مانع )بسیار بوروکراتیک هستند( روندهای رسمی زیادی دارندهایی که  سازمان همخوانی دارد.

(. برای مدیریت فرایندهای اجرایی باید یک نگرش 21شوند ) های جدید می انتقال دانش و ایده

خوبی تعیین و  های مرتبط با فرایندها را به ها و خروجی ورودیاتخاذ شود تا بتوان  یافته سازمان

ورزش،  ۀتحقیقات در حوز ۀطبق نتایج تحقیق، افزایش بودج(. 27)کرد بازخورد آنها را مطالعه 

سازمانی، کسب بازخورد از میزان اثربخشی  تعامالت بین تسهیل و تسریع روندهای اداریِ

های  های گروهی برای ترویج فعالیت گیری از رسانه ههای پژوهشی در صنعت ورزش، بهر یافته

علمی در ورزش، برگزاری جلسات مشترک، شناسایی دقیق مشكالت صنعت ورزش و بازنگری 

توانند در کاهش و  می أکید بر ورزشها با ت در ساختار دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت در دانشگاه

 شند.یا برطرف کردن این دسته از موانع نقش داشته با

ت ئنشدن وظایف اعضای هی تعریفساختاری، نتایج تحقیق نشان داد که  در مورد موانع

توجهی به خالقیت، نوآوری و  آموزش عالی برای فعالیت در صنعت ورزش، کمسسات ؤمعلمی 

متولی اصلی برای برقراری ارتباط و نظارت بر آن نبودِ آموزش عالی و سسات ؤمکارآفرینی در 

این نتیجه با  اند. جزو موانع فرعی در این زمینه بوده ،آموزش عالیسسات ؤم در صنعت ورزش و

ضعیف ارتباط دانشگاه و  جایگاه سازمانی»( مبنی بر 1383های تحقیقات آراسته ) یافته

 و «فقدان ساختار سازمانی مناسب» ( مبنی بر1381پور و همكاران ) تحقیق ابراهیمی ،«صنعت

( مبنی بر موانع ساختاری در این زمینه همخوانی دارد. 1392دستوم و همكاران ) تحقیق

تحقیق و توسعه،  ۀماهیت متفاوت کار در صنعت و دانشگاه، برداشت متفاوت از محصول و نتیج
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موضوعات مهم ساختاری در مورد ارتباط  از ،های بخش صنعت ولیتئتغییرات ساختاری و مس

سسات ؤسازمانی مشخص در این رابطه در ماند. وجود ساختار  شده دانستهصنعت و دانشگاه 

(. 24طور مشخص انجام و شاغالن هر دو بخش مثمرثمر واقع شوند )ه کند تا کارها ب کمک می

ورزش، ترغیب  ۀبرقراری ارتباط با مراکز آموزش عالی در حوز ۀطبق نتایج تحقیق، ایجاد کمیت

زش در پارک علم و فناوری استان ارتقای جایگاه صنعت ور نیز خالقیت و نوآوری و کارآفرینی و

 توانند در کاهش و یا برطرف کردن این دسته از موانع نقش داشته باشند. می

فقدان بانک ریزی، نتایج تحقیق نشان داد که  گذاری و برنامه سیاست در مورد موانع

و های تحقیقاتی  رقابت برای جذب و اجرای پروژه فضایفقدان ، اطالعاتی تحقیقات ورزشی

جزو موانع  ،های صنعت ورزش و مراکز آموزش عالی ، راهبردها و برنامهها موریتأهماهنگی منا

( 1384نژاد و همكاران ) های تحقیقات جعفری این نتیجه با یافته اند. فرعی در این زمینه بوده

تحقیق صیادی و  ،«ی راهبردی بین دانشگاه و صنعتها فقدان ارتباط میان سیاست»مبنی بر 

های کالن  مشی ناکارامدی خط»( مبنی بر 1389( و تحقیق فایض و شهابی )2112) همكاران

های مناسبی است که  برنامه نیازمندِ اندازی همخوانی دارد. رسیدن به اهداف هر چشم  «کشور

با فضای علمی و فناورانه کنونی توان همسو شدن  پذیر باشند و عالوه بر تطابق با اهداف، انعطاف

های صنعت و دانشگاه  بخش ایریزی بر گذاری و برنامه كه سیاستاین توجه بهد. با را داشته باش

باید در کند،  حمایت می ها این بخشاز  است که دولت دولت است و ۀدر سطح کالن بر عهد

طور متناسب و ه های مختلف ب بخش ۀرشد و توسع ها به این مهم توجه شود که گذاری سیاست

طبق نتایج تحقیق، جذب (. 28زمینه دارد ) ای در این کننده نقش تعیین ،مرتبط با هم

سسات ؤمدر صنعت ورزش، تعریف قانونی وظایف منابع انسانی  بدنی آموختگان تربیت دانش

دو این آموزش عالی برای فعالیت در صنعت ورزش، تعیین سازوکار قانونی و حقوقی برای تعامل 

سازی  تربیت بدنی در صنعت ورزش و شفاف ۀآموخت دانش ۀکارگیری سربازان وظیف هبخش، ب

توانند در کاهش و یا برطرف کردن این دسته از موانع نقش  میقوانین حق مالكیت فكری 

 داشته باشند.

 و صنعت مهم بخش دو صحیح تعامل به بستگی کشوری هر ۀتوسع و پیشرفتدر مجموع، 

آموزش عالی و سسات ؤم ؤثرتباط مارورزش نیز از این قاعده مستثنی نیست.  (؛2) دارد دانشگاه

. با وجود داردای  ضرورت و اهمیت ویژه ،مرکزی استانویژه  هبرای هر استان و بصنعت ورزش 

اند  باعث شدهمختلفی در این زمینه وجود دارد که نتایج تحقیق نشان داد که موانع این، 

ورزش  ۀبرای رشد و توسعهای یكدیگر  ها و توانایی وانند از ظرفیتدو بخش نت یک از این هیچ
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های  متولیان اصلی مانند دولت و سازمانشود  در این خصوص پیشنهاد میاستان بهره بگیرند. 

شده برای هر  راهكارهای شناسایی ،آموزش عالی و صنعت ورزش استانسسات ؤمباالدست، 

بتوانند با و یا برطرف شوند و این دو بخش  یابند ند تا این موانع کاهشرا به کار گیرلفه ؤم

 ند.پیشرفت ورزش استان مرکزی کمک کنتعامالت خود، به رشد، توسعه و  ۀتوسع

 تشکر و قدردانی
 سساتؤم در بخش بخش صنعت ورزش و هم هم درـ  دهندگان محترم پاسخ همۀدر پایان از 

های تحقیق را تكمیل  که با صبر و حوصله و دقت پرسشنامه ـ آموزش عالی استان مرکزی

  شود. یمانه سپاسگزاری میکردند صم

این مقاله از یک طرح پژوهشی استخراج شده است که با حمایت مالی دانشگاه اراک  توضیح:
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