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چکیده
پیشرفت تکنولوژی کنونی کشورهای پیشرفته بدون توجه به آموزش عمالً امکانپذیر نیست و این کشورها در حقیقت از
وابستگی حیاتی آموزش و تکنولوژی ،به ارتباط صنعت و دانشگاه رسیدهاند .هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی
راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران بود .روش تحقیق حاضر از نوع
توصیفی-تحلیلی میباشد .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه صنعت اِشام  2008استفاده شد که ضریب پایایی آن بر اساس
روش آلفای کرونباخ( )α=0/86محاسبه گردید .جامعه آماری در این تحقیق را کلیه شرکتهای تولید کننده محصوالت ورزشی
در سراسر ایران( )N=220و تعداد  140شرکت ،نمونه تحقیق را تشکیل دادند .جهت تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش از آمار
توصیفی(جداول و نمودارها) و آمار استنباطی(آزمون تحلیل عاملی و آزمون فریدمن) و با استفاده از نرمافزار  Spssاستفاده
گردید .نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آزمون تحلیل عاملی راهکارهای بهبود ارتباط صنعت با دانشگاه را در پنج عامل شامل:
کارآموزی ،دیدوبازدید ،امکانات و فعالیتهای دانشگاهی ،جلسات و مکانیزمهای ارتباطی و تخفیف مالیاتی دستهبندی کرد.
همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از میان عوامل مورد بررسی عامل تخفیف مالیاتی به عنوان مطلوبترین عامل
شناسایی شد .پس مهمترین راهکار جهت بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش در نظر
گرفتن تخفیف مالیاتی برای شرکتهایی است که با دانشگاهها همکاری میکنند .به طور کلی جهت بهبود و توسعه ارتباط
صنایع تولیدی محصوالت ورزشی با دانشگاهها ،مشارکت و همکاری دو نهاد و اقدامات دولت در کنار یکدیگر میتواند مثمر ثمر
واقع شود.
واژههای کلیدی :ارتباط صنعت و دانشگاه ،بخش تولیدی ،صنعت ورزش ،ایران
مقدمه:بحث ارتباط صنعت و دانشگاه از دیرباز در بسیاری

دانشگاه و در نهایت توسعه کشور مطرح شده است .تعداد
زیادی از دانشگاه ها به اهمیت ارتباط با صنعت پی
بردهاند ،اما برای اجرایی کردن آن نتوانستهاند راهکار

ممکن تبیین ،طراحی و به اجرا درآوردهاند .صنایع به
عنوان یک مصرف کننده علم و تکنولوژی باید ارتباط
تنگاتنگی با دانشگاه داشته باشند و جهت بکارگیری بهینه
دانش تولید شده و تکنولوژی بوجود آمده از آن استفاده
کنند .ارتباط دانشگاه و صنعت موضوعی است که در
دهههای اخیر در بسیاری از دانشگاههای دنیا به عنوان
راهکاری برای افزایش درآمد ،بهبود ارتباط جامعه ،ارتقای

اجرایی پیدا کنند .مهمترین مشکل در خصوص ارتباط
صنعت و دانشگاه ،عالوه بر وجود موانع این ارتباط ،نبودن
یک استراژی مدون و همه جانبه در مورد پیوند این دو
نهاد میباشد .مدیریت جامع ارتباط صنعت و دانشگاه
مستلزم ساز وکارهای هوشمند و کارا ،مکانیزمهای متنوع
پیوندی و فضای مناسب نوآوری میباشد [ .]2از یک سو
نیازهای متقابل دانشگاه و صنعت و از سوی دیگر نیازهای

از کشورها مطرح بوده است .برخی از کشورها بنا به نیاز و
ساختار صنعتی و دانشگاهی خود این ارتباط را تا حد

نویسنده عهدهدار مکاتبات :عمادالدین صیادی

Emadodin.sayadi@yahoo.com

52

شناسایی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط بخش تولیدی صنعت ورزش ایران

توسعه ایجاب میکند که همکاری و ارتباط نزدیکی میان

زیرساخت و شبکه روابط بین بنگاهها ،دانشگاهها و دولت

دانشگاه و صنعت وجود داشته باشد و اصوالً صرفنظر از
برخی مالحظات ،بالندگی هر کشوری به توان علمی و
تکنولوژیکی و همکاری و پیوند بین دانشگاه و صنعت ،به
عنوان نهادهایی که فعالیتهای علمی و تکنولوژیکی را به
عهده میگیرند بستگی دارد[ ]18،21،24چالشهای
اقتصادی از جمله مسایلی است که از دیر باز ،انسان با آن
دست و پنجه نرم میکند .افزایش تولید و درآمد همواره
در سرلوحه برنامههای اقتصادی کشورهای مختلف قرار
دارد و نیل به آن مستلزم شناخت و بررسی ارزش تولید
بخشهای مختلف اقتصادی است[ .]4موضوع ارتباط

را شکل دهد و سازماندهی نماید از طریق انتشار سریعتر
اطالعات و دانش و گسترش محصوالت ،به پیشرفتهای
علمی ،تکنولوژیک و مزیت رقابتی خواهد رسید .به بیان
دیگر کارآیی سیستم نوآوری کشورها امروزه ،بطور
فزایندهای به شدت و اثربخشی تعامل بین بخشهای
عمده در تولید و انتشار دانش و بهرهبرداری از آن وابسته
است .در این رابطه بر نقش حیاتی روابط تطبیقی دانشگاه
و صنعت و عوامل اثرگذار پیرامونی در توسعه فناوریها و
صنایع جدید ،در آموزش و جذب نیروی کار با کیفیت باال،
کسب و انباشت تواناییهای تکنولوژیک و ایجاد نوآوریها

دانشگاه و صنعت موضوع جدیدی نیست اما اوایل دهه
 19٧0میالدی بحث ارتباط صنعت و دانشگاه بصورت
جدی مطرح شد و کماکان بحث جاری در همه کشورهای

تأکید میشود[ .]23امروزه به دالیلی نظیر رشد روزافزون
رقابت در سطح بینالمللی و تغییرات سریع تکنولوژیکی،
دولتها سعی میکنند تا به منظور افزایش نوآوری ،کارایی

دنیا است[ .]25ارتباط بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
با واحدهای صنعتی و اجرایی ،مقولهای است که سالها
مورد نظر برنامهریزان ،سیاستگذاران و مجریان بخشهای
تحقیقاتی و صنعتی کشور بوده است و در مراجع مختلفی
به آن پرداخته شده است[ .]8،10،٧،6راهبردهای مطلوب
و همکاری این دو نهاد به طرحهای بزرگ اقتصادی و
موفقیت آنها در صنعت ورزش منجر خواهد شد .برون در

و ایجاد ثروت ،به صورتی فعال با دانشگاهها و صنعت،
همکاریها و تعامالت بین سازمانی داشته باشند .اینگونه
همکاریها و تعامالت بین سازمانی میتواند مزایای زیادی
نظیر پیشرفتهای تکنولوژیکی ،کاهش هزینهها ،دانش
بیشتر و عمیقتر و ...را به همراه داشته باشند[ .]12البته
این نکته قابل ذکر است که درآمدهای دانشگاهها عمدتاً
در عمل تحقق پیدا نمیکنند زیرا همکاری بین دانشگاهها

تحقیق خود در انگلستان نشان داد که موفقیتهای
اقتصادی آن کشور تا حد زیادی وابسته به تحقیقات علمی
و دانشگاهی بوده است[ .]13همکاریهای دانشگاه و
صنعت میتواند از طریق تأمین سرمایه از طرف صنعت و
تأمین اعضای هیئت علمی و تولید علم از طرف دانشگاه
منجر به ارتقاء پژوهشها و اختراعات و فناوری گردد
دولت نیز از طریق ایجاد ساختارهای انگیزش میتواند به
برقراری ارتباط کمک نماید[ .]14همکاری دانشگاه و
صنعت از مصادیق توافقهای قراردادی است که در

و سازمانها(دولت و صنعت) اصوالً به تالشهای مدیریتی
خاصی متکی است که متأسفانه در دنیای واقعی کمتر
بدان توجه میشود[ .]16در کل اعتقاد بر این است که
چنانچه فعالیتهای همکاری میان دانشگاهها و سازمانها
بدرستی و بگونهای اثربخش مدیریت شوند منافع حاصله
نیز حداکثر خواهد بود .اگر چه دانش و آگاهی ما از اشکال
مختلف همکاریهای بین سازمانی نسبتاً محدود است اما
پیدایش شبکهها ،دلیلی بر توجه بیشتر بدان و مدیریت بر
آنها در دنیای واقعی است[ .]22زمانی صنعت میتواند با

خصوص فعالیتهای علمی و پژوهشی و شرکتهای
تجاری صورت میگیرد .این همکاری معموالً با هدف
دستیابی به توان علمی دانشگاه و تجربههای صنعت و
استفاده از آنها صورت میپذیرد[ .]11در آغاز قرن بیست-
ویکم دانش به عنوان منبعی راهبردی و حتی برتر از منابع
طبیعی و اقتصادی قلمداد میشود و در این میان
پاسخگویی به نیازهای جامعه ،به ویژه در عرصههای
فناوری از جایگاه ویژهای برخوردار است[ .]1٧کشوری که

دانشگاهها همکاری خوبی داشته باشد که کشور صنعتی،
یا به سوی صنعتی شدن پیش رود ،در تحقیق و توسعه
سرمایهگذاری کند و دانشگاهها نیز از کیفیت و ساختار و
توان مناسبی برای حمایت از صنعت برخوردار باشند .اگر
چه مطالعات انجام شده در حیطه ارتباط صنعت و دانشگاه
در جهان بسیار بوده است ،با این حال ارتباط صنایع
تولیدی محصوالت ورزشی با دانشگاهها ،موضوع جدیدی
است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به

نشریه صنعت و دانشگاه ،سال پنجم ،شماره 1٧و ،18پاییز و زمستان 1391
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شکل  -1مدل مفهومی تحقیق

این موضوع که پیشرفت هر جامعهای به گونهای درگرو
پیشرفت دانشگاهها و صنایع تولیدی آن کشور میباشد.
لذا محقق ضروری دانسته است که تحقیق حاضر را با
هدف ارزیابی و اولویتبندی راهکارهای بهبود و توسعه
ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش
جهت توسعه و پیشرفت صنعت ورزش انجام دهد .بر
همین اساس ،فرضیه تحقیق عبارت است از :بین دیدگاه
مدیران صنایع تولیدی محصوالت ورزشی در خصوص
عوامل مورد بررسی راهکارهای بهبود ارتباط صنعت با
دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش اختالف معناداری
وجود دارد.شکل  1مدل مفهومی تحقیق حاضر را ارائه
کرده است که عوامل مورد بررسی پژوهش در آن ارائه
شده است .همانطور که در شکل نشان داده شده است این
عوامل مورد بررسی پنج مورد میباشند .محققان بر اساس
بررسی میزان تاثیر این عوامل در دانشگاهها بر بهبود
ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش
راهکارهایی را در جهت بهبود این ارتباط ارائه نموده و
سپس بر اساس میزان تأثیر بیشتر ،عوامل یاد شده را
رتبهبندی کرده و مشخص مینمایند که کدام عامل تأثیر
بیشتری در بهبود ارتباط صنعت با دانشگاه داشته است
.
 -1اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه
در هر جامعهای دانشگاه و صنعت به صورت مجزا قادر به
ادامه حیات و فعالیت هستند اما فرایند پیشرفت آنها
بسیار کند بوده و دستیابی به توسعه را با مشکالتی مواجه

مینمایند .بنابراین اینکه دانشگاه در انجام مأموریت و
تحقیقات خود از پشتیبانی صنعت برخوردار شود تا همواره
در مسیر رشد و تحول قرار داشته باشد و صنعت از
تحقیقات دانشگاهی استفاده نماید تا فناوری برتر عرضه
نماید ،ضرورت پیدا میکند[ .]9بطور سنتی ،دانشگاهها به
عنوان محل اختراع ،آموزش ،پرورش و پژوهش بودهاند در
حالیکه صنعت خانه نوآوری بوده است بنابراین یک نوع
تمایز بین این دو نهاد ایجاد میگردد ،روند کنونی اینست
که همکاری دانشگاه و صنعت در زمینه به ارمغان آوردن
توسعه لزوم پیدا کرده است[ .]26چنانچه دانشگاه را محل
تربیت نیروی انسانی متخصص و مکانی که در آنجا
معضالت ،مشکالت و مسائل صنعتی با روشهای علمی
راهگشایی میگردند و صنعت را با وظایف متنوع اجرایی
مسئول اغلب برنامههای کشور یا مملکت خواه از دیدگاه
تولید مصنوعات ،خواه ارائه خدمات و تربیت نیروی انسانی
متخصص باور داشته باشیم ،ضرورت ارتباط صنعت با
دانشگاه برای همگان روشن خواهد شد[ .]1ارتباط دانشگاه
و صنعت فرایندی است که در طول زمان شکل میگیرد و
برگرفته از نیازها و ضرورتهای ملی در دورههای تاریخی،
سمت و سو و اهداف کاربردی مرتبط به آن ،تعیین می-
شود .با نگاهی به ارتباط این دو نهاد در ایران مشاهده
میشود که اوالً شکلگیری این ارتباط در گذر زمان به
طور اصولی پایهریزی نشده و زیر بنای اساسی برای آن
صورت نگرفته است ،ثانیاً محتوا و سمت و سوی این
ارتباط به درستی شکل نگرفته و هدفمند نبوده است .در
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حالیکه تجربه کشورهایی که ارتباط دوسویی دانشگاه و
صنعت در آنها قدرتمند است نشان میدهد که این ارتباط
از ابتدا به درستی پیافکنده شده و به صورت ساختاری
پیش رفته است[.]5
 -2تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران
به طور کلی ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران به چهار
دوره زیر تقسیم میشود:
دوره اول :از زمان تأسیس دانشگاه تهران( )1313تا
سال ،1340در این دوره تعامل دانشگاه و صنعت مبتنی بر
آموزش بود .دولت در راستای هماهنگسازی دانشگاهها با
صنایع وارداتی جدید و ایجاد رشتههای دانشگاهی که

مورد نیاز صنایع تازه تأسیس بودند ،تالش میکرد.
دوره دوم :از سال  1340تا  ،1360که در این دوره نیز
تعامل دو نهاد مبتنی بر آموزش بود و دولت همچنان برای
هماهنگسازی دانشگاها با صنایع تالش میکرد .با این
تفاوت که در این دوره کارآموزانی از دانشگاه برای آشنایی
با فناوریهای وارداتی جدید و آشنایی با بعضی از مسائل،
به شرکتهای صنعتی دولتی فرستاده میشدند.
دوره سوم :از سال  1360تا  ،13٧4که در این دوره دولت
تالش کرد مبنای تعامل دانشگاه و صنعت را عالوه بر آموزش به
پژوهش نیز گسترش دهد و بر این اساس دفاتری با عنوان«دفتر
ارتباط دانشگاه با صنعت» در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
برای بهبود تعامل دانشگاه و صنعت ایجاد شد.
دوره چهارم :دولت از سال  13٧4به بعد کوشیده مبنای
جدیدی را برای تعامل دانشگاه و صنعت ارائه کند این
مبنای جدید را میتوان توسعه فناوری نامید .در این راستا
از سال  13٧9به تأسیس شهرکهای علمی و تحقیقاتی،
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد(انکوباتورها) اقدام
کرده است[.]3
 -3روش شناسی
با توجه به ماهیت این پژوهش که به دنبال شناسایی و
اولویتبندی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با
لیسانس بودهاند .با توجه به ویژگیهای دموگرافیک شرکتهای
مورد مطالعه :اکثریت شرکتها دارای سابقه کاری 10تا  20سال
بودهاند ،تمامی شرکتها مالکیت خصوصی داشتهاند ،نوع
شرکتهای تولیدی بیشتر سهامی خاص بود و گستره فعالیت

دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش از دیدگاه مدیران
صنایع تولیدی در گستره جغرافیایی ایران بود ،تحقیق
حاضر از نوع کاربردی و با توجه به روش تحقیق از نوع
توصیفی -تحلیلی بوده است .جامعه آماری در این تحقیق
شامل کلیه شرکتهای تولید کننده محصوالت ورزشی در
سراسر ایران تشکیل دادند( .)N=220اطالعات مربوط به
این شرکتها از طریق سایت رسمی وزارت صنایع ،سایت
رسمی وزارت بازرگانی و بانک اطالعات ورزش ایران در
سال  1390جمعآوری شد .نمونه آماری با توجه به جدول
مورگان و کرجسی به تعداد  136شرکت برآورد گردید.
شیوه نمونهگیری تصادفی بود .جهت جمع آوری دادهها از
پرسشنامه صنعت اِشام  2008استفاده شد که ضریب
پایایی آن بر اساس روش آلفای کرونباخ( )α=0/86و
ضریب روایی آن با روش سیگمای شمارشی  0/85محاسبه
گردید .پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت
تنظیم شد .برای تمامی شرکتها پرسشنامه ارسال شد تا
اگر پرسشنامهای مخدوش بود یا قابل استفاده نبود
مشکلی پیش نیاید که نهایتاً  140شرکت ،پرسشنامه را
عودت دادند که اطالعات آنها قابل استناد بود و این تعداد،
نمونه تحقیق را تشکیل دادند .برای تجزیه و تحلیل دادهها
از تکنیکهای آماری توصیفی و استنباطی و از نرم
افزار SPSS20و در سطح معناداری  P<0/05استفاده
شد .به منظور سامان دادن ،خالصه کردن و طبقهبندی
نمرات خام و تنظیم جدول و نمودار توزیع فراوانی از آمار
توصیفی استفاده گردید و در بخش آمار استنباطی از
آزمون تحلیل عاملی جهت عاملبندی انواع راهکارهای
بهبود ارتباط صنعت با دانشگاه و از آزمون فریدمن جهت
رتبهبندی عوامل مورد بررسی پژوهش استفاده شد.
 -4یافته ها
جدول  1آمار توصیفی مربوط به ویژگیهای دموگرافیک
مدیران و شرکتهای تولید کننده محصوالت ورزشی را
نشان میدهد .با توجه به جدول ،اکثریت مدیران دارای
مدرک تحصیلی رشته غیر تربیت بدنی و سطح تحصیالت
اکثر شرکتها ملی بوده است .نمودار  1توزیع فراوانی حیطههای
کاری شرکتها را نشان می دهدکه با توجه به آن بیشتر شرکت
ها در حوزه تولید پوشاک (منهای تولید کفش) و تولید تجهیزات
فعالیت داشته اند .نمودار  2گستره فعالیت شرکتهای مورد
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مطالعه در این تحقیق را نشان داده است .همان طور که مشاهده
می کنید فعالیت شرکتها در سطح ملی بیشترین سهم را به
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خود اختصاص داده و در سطح بینالمللی کمترین سهم را به
خود اختصاص داده است.

جدول -1آمار توصیفی مربوط به ویژگیهای دموگرافیک مدیران شرکتها و شرکتهای تولیدی محصوالت ورزشی
ویژگی های دموگرافیک شرکت های تولیدی

ویژگی های دموگرافیک مدیران
شرکت ها

رشته

سابقه کاری

نوع شرکت

تربیت بدنی

باالتر

غیر تربیت بدنی

فوق لیسانس و

لیسانس

فوق دیپلم

تر
دیپلم

 5سال و پایین

 5تا  10سال

 10تا  20سال

 20سال به باال

خصوصی

دولتی

محدود
تضامنی

با مسئولیت

15

125

8

56

33

43

3

28

٧0

39

140

0

6

91

2

3

16

33

65

38

سهامی خاص

سهامی عام

سایر

بین المللی

فرا ملی محدود

ملی

استانی
26

فراوانی

تحصیالت

مالکیت

گستره فعالیت

نمودار  -1توزیع فراوانی حیطههای کاری شرکتهای تولیدی محصوالت ورزشی

نمودار  -2پراکندگی و گستره فعالیت شرکتها
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جدول  -2نتایج آزمون های بارتلت و KOM
(کفایت اندازه

0/784

نمونه)KMO
کای

آزمون

984/533

اسکوار

کرویت

66

df

بارتلت

0/001

Sig

جدول  -3مقادیر مربوط به اشتراکهای اولیه و استخراج شده
مقادیر استخراج شده

مقادیر اولیه

متغیر

0/890

1/000

1

0/882

1/000

2

0/٧55

1/000

3

0/850

1/000

4

0/810

1/000

5

0/٧32

1/000

6

0/٧85

1/000

7

0/٧51

1/000

8

0/٧98

1/000

9

0/836

1/000

10

0/٧43

1/000

11

0/٧٧6

1/000

12

جدول  3مقادیر مربوط به اشتراکهای اولیه و استخراج

عوامل و اریانس کل ،با توجه به اینکه مقادیر ویژه اولیه

شده را نشان میدهد .نتایج حاصل نشان میدهد که

مربوط به عوامل  1تا  5بیشتر از یک بوده بنابراین این

تمامی مقادیر اشتراکهای استخراج شده بزرگتر از 0/5

عوامل در تحلیل باقی ماندند و سایر عوامل از تحلیل

بوده است .لذا هیچ کدام از متغیرها حذف نخواهند شد

خارج شدند .همچنین با توجه به مقادیر ویژه عوامل

و با توجه به اینکه اکثریت مقادیر نزدیک به یک است

استخراجی با چرخش مشاهده میشود که مقادیر

پس عاملهای استخراجی متغیرها را بهتر نمایش می-

واریانس تجمعی نسبی مربوط به پنج عامل باقی مانده

دهند .جدول  4نتایج مربوط به واریانس کل را توضیح

در تحلیل ٧9/56 ،درصد از تغییرپذیری(واریانس)

می دهد که دو بخش ،مقادیر ویژه اولیه و مقادیر ویژه

متغیرها را توضیح میدهند.

5٧
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جدول  -4نتایج مربوط به واریانس کل
مقادیر ویژه عوامل بدون چرخش

مقادیر ویژه عوامل با چرخش

متغیر

مقادیر ویژه اولیه عوامل

 %تجمعی

 %از واریانس

کل

 %تجمعی

%از واریانس

کل

 %تجمعی

 %از واریانس

کل

23/٧86

23/٧86

3/152

30/130

30/130

4/244

30/130

30/130

4/244

1

44/151

20/364

2/854

4٧/103

1٧/063

2/048

4٧/193

1٧/063

2/048

2

62/131

1٧/980

2/444

60/536

13/343

1/323

60/536

13/343

1/323

3

٧2/324

10/193

2/158

٧0/699

10/163

1/064

٧0/699

10/163

1/064

4

٧9/565

٧/241

1/223

٧9/565

8/866

0/869

٧9/565

8/866

1/021

5

86/366

6/801

0/593

6

91/311

4/945

0/432

7

94/48٧

3/1٧6

0/381

8

9٧/0٧0

2/583

0/310

9

98/٧52

1/682

0/202

10

99/521

0/٧69

0/092

11

100

0/4٧9

0/05٧

12

نمودار -3مقادیر ویژه هر یک از عوامل استخراج شده از طریق آزمون تحلیل عاملی

نمودار 3تصاویر گرافیکی مقادیر ویژه هر یک از عوامل را

دهد .نتایج حاصل از این بخش که با چرخش

نشان میدهد که با توجه به آن ،این مقادیر با استخراج

واریماکس 1تحلیل شده است ،بارهای عاملی هر یک از

عاملها بعد از عامل  5به سرعت افت میکنند.

متغیر ها را بر روی پنج عاملی که در تحلیل باقی مانده

جدول  5ماتریس چرخیده شده عوامل را نشان می

بودند را ارائه کرده است.

1. Varimax Rotation
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جدول  -5ماتریس چرخیده شده اجزا
متغیر

عوامل
5

4

3

2

1

0/212

0/321

0/231

0/151

0/٧81

1

0/127

0/145

-0/433

0/٧32

0/184

2

0/191

0/3٧6

-0/2٧9

0/681

0/318

3

0/033

0/139

0/689

0/431

0/231

4

-0/078

0/٧32

0/056

0/342

0/124

5

0/237

0/690

0/414

0/143

0/429

6

0/168

0/056

0/٧98

0/509

0/488

7

0/247

0/٧٧5

0/020

0/118

0/435

8

0/945

-0/082

-0/111

0/426

0/063

9

0/449

0/06٧

0/٧54

0/183

0/251

10

0/513

0/٧25

0/434

-0/163

0/148

11

0/175

0/668

0/429

0/503

0/14٧

12

جدول  -6عاملبندی راهکارهای بهبود ارتباط صنعت با دانشگاه
شماره عامل

نام عامل

متغیرهای زیر مجموعه عوامل

1

کارآموزی

Q1

2

دید و بازدید

Q2- Q3

3

امکانات و فعالیتهای دانشگاهی

Q4- Q7- Q10

4

جلسات و مکانیزمهای ارتباطی

Q5- Q6- Q8- Q11- Q12

5

تخفیف مالیاتی

Q9

جدول  -7دادههای مربوط به نتایج آزمون فریدمن

4

جلسات و مکانیزمهای ارتباطی

1/69

1

تخفیف مالیاتی

4/16

140

5

امکانات و فعالیت های دانشگاهی

1/54

4

2

دید و بازدید

3/96

389/061

3

کارآموزی

3/65

0/001

رتبه

عوامل

میانگین رتبه

N

df

X2

sig

بنابراین با توجه به نتایج جدول  5که در باال ارائه شد ،عامل-

از دیدگاه مدیران صنایع تولیدی محصوالت ورزشی عامل

بندی متغیرهای مربوط به راهکارهای بهبود ارتباط صنعت با

تخفیف مالیاتی به عنوان مهمترین عامل شناسایی شد ،پس

دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش به صورتی که در

نتیجه گرفته میشود که مهمترین اقدام جهت برقراری ارتباط

جدول  6ارائه شده است انجام گرفت .با توجه به نتایج حاصل

مؤثر بخش تولیدی صنعت ورزشی با دانشگاهها ،در نظر گرفتن

از آزمون فریدمن که در جدول ٧ارائه شده است،

تخفیف مالیاتی از سوی دولت برای شرکتهایی است که با
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دانشگاهها همکاری و تعامل دارند .همچنین نتایج حاصل از
آزمون تی یک نمونهای نشان داد که بین میانگین تمام
عوامل مورد بررسی با میانگین نظری در سطح <P0/05
اختالف معناداری وجود دارد.
 -5نتیجه گیری و پیشنهادات
صنعت ورزش به عنوان یک صنعت پر درآمد ،به دلیل
گرایش رو به رشد مردم به ورزش و نیاز به مصرف کاالها و
خدمات ورزشی ،از اهمیت اقتصادی بسیار باالیی برخوردار
است .صنعت ورزش یکی از منابع اصلی جذب درآمدهای
کالن برای برگزارکنندگان رقابتهای ورزشی بشمار می-
رود .بطوریکه فقط سهم بخش گردشگری ورزشی از تولید
ناخالص داخلی کشورهای صنعتی ،به دلیل تأثیراتی که بر
هتل داری ،حمل و نقل ،تغذیه ،بازدید از اماکن دیدنی و
خرید از مغازهها دارد بین  1تا  2درصد گزارش شده
است[ .]20صنعت ورزش توانسته است در کشورهای
پیشرفته جهان به صورت یک صنعت مهم و درآمدزا درآید
که گاه رتبه آن در برخی از کشورها باالتر از صنایع
اتومبیلسازی با بیش از  50سال سابقه قرار میگیرد .به
طور مثال ،ورزش در ایاالت متحده امریکا به صنعتی 410
بیلیون دالری تبدیل شده است یعنی در طی  5سال اخیر
از  213بیلیون به  410بیلیون دالر رسیده است و این
نشان از رشد سریع این صنعت در جهان دارد[.]15
همچنین ورزش در سراسر دنیا طرفداران زیادی پیدا کرد،
به طور مثال در سالهای اخیر در امریکا ،عالقه به
فعالیتهای ورزشی در حدود  10درصد نسبت به  10سال
گذشته افزایش داشته است[ .]2٧وابستگی شدید صنعت
ورزش به دولت شرایطی را فراهم ساخته که نیازمند
همکاری محققان و متخصصان در این زمینه ،و مدیران با
تجربه حرفهای در این صنعت است تا با مطالعه و تحلیل
پیچیدگی حاکم بر بازار ورزش ،حجم عظیم گردش مالی و
افراد شاغل در آن ،با مدیریتی علمی و صحیح اداره شوند.
بنابراین میتوان گفت که موفقیت صنعت ورزش از جهاتی
بسیار در گرو همکاری و ارتباط محققان دانشگاهی با
مدیران باتجربه صنایع میباشد .برقراری ارتباط مؤثر
صنعت و دانشگاه ،تعامالت و فعالیتهای مشترک میان ا
ین دو نهاد را بهبود بخشیده و موجب افزایش شناخت
دانشگاه از نیازهای صنعت و بالعکس خواهد شد .به طور
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کلی شناسایی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط دانشگاه و
صنعت ،تعامالت و فعالیتهای مشترک میان این دو نهاد
را بهبود میبخشد و در نتیجه این امر ،منجر به افزایش
شناخت دانشگاه از نیازهای صنعت خواهد شد .بنابراین
اگر این ارتباط بر پایه روابط درست شکل گیرد و موانع و
مشکالت در برقراری ارتباط مؤثر بین این دو نهاد مرتفع
گردد ،جامعه خواهد توانست به خواستههای خود در جهت
توسعه و پیشرفت صنعت ورزش و نهایتاً ورزش دست پیدا
کند .بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،از دیدگاه مدیران
صنایع تولیدی محصوالت ورزشی مهمترین راهکارها
جهت بهبود و توسعه ارتباط بخش تولیدی صنعت ورزش
با دانشگاه ها به ترتیب اولویتهایی که خود مدیران صنایع
تعیین کرده اند شامل اقداماتی به صورت زیر است:
 در نظر گرفتن تخفیفهای مالیاتی از سوی دولت
برای شرکتهایی که با دانشگاه همکاری میکنند
 تشویق منظم و پیوسته دانشجویان و دانشگاهیان از
بخش صنعت
 دوره تحصیلی دانشجویان باید همزمان و همراه با
کارآموزی در بخش صنعت باشد
 مشارکت کارکنان بخش صنعت در برنامههای
آموزشی دانشگاهها
 برپایی مکانیزمهایی جهت ارتباط دانشگاهیان با صنعتگران
 سازماندهی مشترک(دانشگاه و صنعت) جلسات
رسمی ،مذاکرات و ارتباطات مداوم
 تشویق نمایندگان صنعت برای شرکت در کمیتههای
دانشگاه
 تشویق نمایندگان دانشگاه برای شرکت در کمیتههای
صنعت
 بهبود امکانات آزمایشگاهی و دیگر زیرساختهای
دانشگاهها
 ایجاد پارکهای صنعتی در مجاورت دانشگاهها
 انتشار و ترویج فعالیتهای دانشگاهی مربوط به بخش
صنعت
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