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 ٢٢/١٠/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ
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مدیریت ارتباط دانشکده هاي تربیت بدنی و علوم هبردها و پیامدهاي اتعیین رهدف اصلی این پژوهش، 

موضوع حیطه  در نخبگانمصاحبه هاي عمیق با  ،از این رو. ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش بود

 18 ،نمونه گیري به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی دنبال شد و در نهایت. صورت گرفت پژوهش

یافته هاي پژوهش از طریق روش کد گذاري در سه مرحله باز، محوري و . مصاحبه کیفی انجام گردید

که پوشش دهنده  بود موثرحیطه  8 بیانگر ي مربوط به راهبردهایافته ها. دقرار گرفتنانتخابی مورد تحلیل 

و شامل  است مدیریت ارتباط دانشکده ها و بخش اجرایی صنعت ورزشچالش هاي درونی و بیرونی بر 

شناخت و آگاهی طرفین، نگاه بیرونی، نیروي انسانی، فرهنگ سازي سازمانی، تفکرات  :می شودزیر موارد 

  .یمدیریت یکپارچه، قوانین و مقررات و بازاریاب/ طرفین، واحد متولی 

توسعه فرهنگی، توسعه همگانی، توسعه  :عبارت اند ازپیامدهاي شناسایی شده حاصل از راهبردها  ،همچنین

آموزشی، توسعه علمی، توسعه زیر ساختی، توسعه بین المللی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادي، توسعه 

  .فناوري و توسعه سیاسی که تا حدود زیادي منطبق راهبردها نیز هستند

در  می تواند راهگشاي مدیران ورزشی اهبردهاي اجرایی ارائه شدهر ،وجه به یافته هاي پژوهشبا ت

  .باشد و پیامدهاي حاصل از آن مدیریت علمی ارتباط دو نهاد ورزشیخصوص 

  دانشکده تربیت بدنی و ارتباط صنعت و دانشگاهمدیریت صنعت ورزش،  :کلیدي گانواژ
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 مقدمه

به عنوان اصلی ترین سرمایه در هر کشور شناخته  يیش از هر زمان دیگرهاي فکري ب سرمایه ،امروزه

خود را آشکار  ٣و سرمایه سازمانی ٢، سرمایه اجتماعی ١ها در قالب سرمایه انسانی این دارایی. شوند می

هاي خاص در اشخاص است  شایستگی مهارت و توانایی، سرمایه انسانی مبین انباشت دانش،. سازند می

واضح است که تعلیم وتربیت به ویژه آموزش عالی از نقش تعیین کننده در  ،از این رو).  2001، ٤کوته(

هاي اساسی  تربیت افراد از جمله کارکرد زیرا تـولید علم و ،ها بــرخـوردار اسـت تولید این گونه سرمایه

یت برخوردار است سرمایه اجتماعی از این جهت از اهم). 1992، ٥من کیو(ستها آموزش عالی و دانشگاه

وجود اعتماد و همکاري مبتنی بر  ،ثانیاسازد؛  عی را به صورت جمعی میسر میحل مسائل اجتما ،که اوال

همکاري چرا که ) 1998، ٧جونز(رساند به حداقل می - ٦بر اساس نظریه مبادله  - آگاهی، هزینه مبادالت را

  . گردد همکاري موجب جلوگیري از هدر رفتن انرژي، زمان و هزینه می

 در زمرهسرمایه سازمانی ، )1996، ٨پیتر هس(ستسازمان هاه جامعه امروز، جامعه با پذیرش این موضوع ک

نشان دهنده ذخیره بلند مدت سرمایه انسانی و اجتماعی  می شود،اشکال دیگر سرمایه فکري محسوب  زمره

 "یادگیرنده ازمان هايس"عنوان  باو در بهترین شکل  می باشدها  هاي اجتماعی یا سازمان در داخل نظام

وجود  ،یادگیرنده سازمان هاي ویژگی هاياز جمله ). 2002، ٩ساندرا و بلیک الیسا(یابند  تبلور می

به  باید ها نیز دانشگاه). 1999، ١٠سنگه(برقراري ارتباط سازنده با آن استحساسیت زیاد آنها به محیط و 

توفیق در این زمینه ها در  ،از این رو. دار باشندعنوان مراکز یادگیري از پیشگامی در این راستا برخور

می شود که ساختار آموزشی و پژوهشی به صورتی منسجم و همراه با سیاست ها و   صورتی محقق 

  .استراتژي هاي مشخص ایجاد و تقویت شود

نگاهی اجمالی . نظام آموزش و پژوهش در تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز از این موضوع مستثنی نیست

به کشورهاي توسعه یافته در زمینه ورزش، گویاي سرمایه گذاري و برنامه ریزي هاي دقیق آنان در زمینه 
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استرالیا، ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، کانادا و  :کشورهایی همچون. آموزش و پژوهش این حوزه است

ه انواع ورزش هاي همگانی و نیوزلند با تدوین برنامه هاي راهبردي در حوزه علوم ورزشی به رشد و توسع

هاي  هدف عمده ایجاد دانشگاهکه  طوريه ب ؛)1387علیزاده و الهی، (قهرمانی خود کمک شایانی کرده اند 

فراهم کردن زمینه همکاري مشترك بین صنعت و دانشگاه،  - ضمن تربیت نیروي کار - کشورهاي فوق

اي به عنوان  د و صنعت در سطح محلی و منطقهسطح علمی و فراهم ساختن زمینه براي توسعه اقتصا يارتقا

تاکید بر تربیت نیروي کار مورد نیاز صنایع به تدریج به  ،همچنین. بود دانشگاه هارسالت ویژه این 

منجر گردید و ارتباط بین دانشگاه و صنعت را  "١ها پلی تکنیک"عنوان  با دهی موسسات آموزش عالی شکل

  .)17صص :1388شفیعی،(را بیشتر معنی بخشید

ارتباط مستحکم این  شاخص ترین مبانی توسعه هر کشور می باشد، به عنواناز آنجا که دانشگاه و صنعت 

ارتباطی توسعه علمی در مراکز تحقیقاتی و  در سایه چنین. دو نهاد، ارمغان آور توسعه پایدار خواهد بود

گذشته از این، نقش مهم دیگر مراکز . همزمان اتفاق می افتد دانشگاهی و توسعه فناوري در صنایع به طور

ایجاد علم و فناوري با نگاه و  ،قانون برنامه چهارم توسعه کشور 45اساس ماده  بر دانشگاه هاتحقیقاتی و 

و  ٢این مهم در قالب تجاري سازي. محور و دانش بنیان است -گسترش بازار محصوالت دانایی هدف

   ).1387علیزاده و الهی، (رددها ممکن می گ دستاوردهاي پژوهشی و نوآوري کاربردي نمودن

را داراي فرصت هاي بسیار براي  ٤صنعت ورزش) 1998( ٣کواتر من ی وکز، بیورل پايبر این اساس   

و وجود شناخت و درك تنوع خیره کننده فرصت ها در صنعت ورزش را  می کنند مدیران ورزش معرفی

تفکیک و رزش را به سه بخش اجرایی، تولیدي و ترویج آنها صنعت و. ندنبراي مدیران ورزش مهم می دا

مخاطبان فراورده هاي تجهیزاتی  ،، در بخش تولیدي، مخاطب امور ورزشیدر بخش اجرا :تعریف می کنند

آنچه که به عنوان  ،از این رو. هستندرسانه ها، تبلیغات و تصدیق  مخاطب ، ٥در بخش ترویجو و تولیدي 

یک ورزش کشور در صنعت ورزش باید مورد توجه قرار گیرد، شناسایی بخش ورود دانشگاه و بخش آکادم

نیازمند دانش دیگر یعنی تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی هستند که بیش از هر بخش  ،دوم صنعت

  .علمی می باشند
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 دانشکده هاي تربیت بدنی و علوم به پژوهش براي توسعه صنعت ورزش کشور، دنبال احساس نیازه ب 

نتایج پژوهش و تحقیقات اساتید،  خود،با بهره گیري از نیروي کارآمد و شایسته  توانندمی  ورزشی

 ،سالمتصنعت ورزش از جمله علمی و ترویج  و توسعه تواندر جهت رشد  راصاحبنظران و پژوهشگران 

 ١ا که  نیازسنجیاز آنج. به کار گیرندتندرستی و گسترش ورزش قهرمانی در بین نسل فرداي ایران اسالمی 

وب می شود، بهره گیري از علم نوین ساز جمله نقش هاي بازاریابی مح ،جوامع هدف يو رفع تقاضا

بازاریابی با فراهم . به نظر می رسد راه گشادر شناسایی راه هاي ورود به صنعت ورزش  ٢بازاریابی ورزشی

سازد و از این جهت  در محیط توانمند می هاي موجود را در برخورد با چالش دانشگاه هاآوردن بستر الزم، 

از آنجا که کانون توجه نظریه بازاریابی به  .با بحث حاضر یعنی ارتباط دانشگاه با صنعت همسویی دارد

می    بهره   ٤پس در صورتی صنعت اصطالحا از مزیت بازاریابی ،باشد معطوف می ٣مفهوم مراوده یا مبادله  

 ،این رو از. کند، متقاضی داشته باشد ا یک خدمت براي چیزي که عرضه میبرد که عرضه کننده یک کاال ی

  ).1388کاتلر، (مزیتی نیز وجود نخواهد داشت ،از نیاز بازار وجود نداشته باشد اگر درك درستی

، حلقه "پژوهش" ، و حلقه دوم "آموزش" ،نظام آموزش عالی کشور در کنار حلقه اول  در با این حال،

این همان بعدي . نام برده شده است "حلقه ارائه خدمت به جامعه"عنوان  بادارد که از آن سومی هم وجود 

است که نقش شریان حیات دانشگاه را در ارتباط با انتظارات ذینفعان به طور عام و شکل بخشیدن به یک 

در ساختار  دمن نظامبه صورت  و بایدکشد  منابع مالی به طور خاص به تصویر می نیتأممنبع جدید براي 

 ،ي محوله از یک سوها نقشتوفیق دانشگاه در ایفاي . و ارتقا بخشد بیابدسازمانی دانشگاه جایگاه خود را 

لحاظ کردن عوامل موجود در محیط عام با توجه به  ،در گرو پاسخگویی به محیط خاص و از سوي دیگر

ي مختلف به دانشگاه هاط با محیط در این حلقه ارتبا ،در حال حاضر. ی و جهانی استالملل نیبمالحظات 

دفتر " عنوان بااشکال گوناگون وجود دارد و بیشتر به عنوان یک زیر مجموعه در بخش پژوهش یا آموزش 

  .)1388فیوضات و تسلیمی،(ت اسـ دهیگرد فیتعر "دانشگاه با صـنعت ارتباط

با  ها آنند و تعامل و کار کردن نمای صنعت و دانشگاه نقش متقابل و حساسی را در تحول جامعه ایفا می

به عنوان یک جزء و زیر مجموعه از یک سیستم کالن به  ها آنزیرا هر یک از  یکدیگر امري طبیعی است،

تحکیم ارتباط این دو را بیش از پیش  آنچه ،گریداز سوي  .گرندیکدآیند و ناگزیر از تعامل با ی شمار می
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به طور اجتناب   ٢و اقتصاد مبتنی بر دانش١ی در عصر دانش دهد آن است که زندگ مورد تاکید قرار می

 دو بخشناپذیري این دو بخش را به یکدیگر نیازمند ساخته است که غفلت از آن موجب نزول و افول هر 

  .)٣،2012ژیا و جین(گردد می

داخته در ادامه به شرح مختصري از تحقیقات صورت گرفته در این خصوص پر ،بنا بر اهمیت موارد مذکور

افزایش ارتباط دو نهاد با کاربردي کردن تحقیقات دانشگاهی و ) 1386(فیوضات و تسلیمی . می شود

، تشکیل مراکز النیالتحص فارغکار ه ، ایجاد شرایط الزم و جاذب جهت اشتغال بها آنحمایت صنایع از 

، تاسیس دفاتر دانشگاه هاتحقیقاتی مشترك، ایجاد شرایط الزم براي گذراندن فرصت مطالعاتی اساتید در 

از اهم  رااین تعامل دو طرفه ارتباط دانشگاه با صنعت در دو نهاد و ورود دولت در برقراري هرچه بهتر 

  ارزیابی و" در تحقیقی با عنوان) 1389(فائض و شهابی  ،همچنین .عنوان کردند موارد ارتباط متقابل

داشتند که عوامل اصلی ارتباط در  گروه قوانین و  بیان "اولویت بندي موانع ارتباط دانشگاه و صنعت

 ها آن. مقررات، فرهنگ، کارآموزي، رشته هاي دانشگاهی و پروژه هاي دانشگاهی قابل طبقه بندي هستند

 - 3 ،موانع فرهنگی -2 ،موانع قانونی -1 :زیر یان کردند دسته 5موانع پیش روي ارتباط این دو نهاد را در 

عدم تناسب رشته هاي -5کارآموزي و هاي عدم کارایی دوره  -4 ،وژه هاي دانشگاهیتقاضا محور نبودن پر

 ،ي توسعه ارتباط دانشگاه با صنعتها مدلبا طراحی و تبیین ) 1392(حمیدي زاده  .دانشگاهی با نیاز صنعت

گزینش  -3، ها دادهتجزیه و تحلیل  -2ایجاد پایگاه داده اي،  -1 :را معرفی کردزیر  مرحله اي 7فرایند 

حل مسائل درون سازمانی مشتریان  - 6محور،  -بازاریابی ارتباط -5هدف گیري مشتریان،  - 4مشتریان، 

   .میزان موفقیت به روشی براي دستیابی به ارتباط متقابل سنجش - 7و ) صنعت(

وژي نیز ارتباط صحیح دانشگاه و صنعت را موجب افزایش نوآوري و انتقال دانش و تکنول) 2010( ٤روسی

تنها در صورت تعامل پایدار بین این دو نهاد، توسعه صنعتی و متعاقب آن توسعه  که کرد بیاندانست و 

بررسی "عنوان با  در پژوهشی )2013( ٥استون ،همچنین. انتظار داشت توان یماقتصادي و اجتماعی را 

عدم ورود دانشگاه به  فشارهاي بسیاري باعث که دریافت "ارتباط درون سازمانی بین دانشگاه و صنعت

دانشگاه  –اما آنچه که موضوع بحث بسیاري از تحقیقات صنعت  گردیده،موتور محرکه  به عنوانصنعت 

راتژي ساختار سازمانی، است(اصلی خود  و این است که انتقال تکنولوژي و دانش در ابعاد درونی ،شده
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و نوع و نحوه مصرف ) نعتبا، دولت و صمشتریان، رق(و عوامل بیرونی ) سازمانی و تکنولوژي اطالعات

 .باشد یمنیاز مطرح  به عنوانبراي توسعه مرزهاي دانش ) از جز گرفته تا سطوح گسترده آن(تکنولوژي 

بررسی  بادر یکی از معدود موضوعات صورت گرفته در حوزه ورزش، ) 2012(صیادي، شریفیان و قهرمان 

به فقدان آگاهی از تولید صنعت ورزش و دانشگاه هاي ایران  تعیین و اولویت بندي موانع ارتباط بین بخش

 -دیدگاه هاي معنادار متفاوتی بین موانع ارتباطی صنعت ،همچنین .کردندمانع ارتباطی یاد  نیتر مهم عنوان

تجهیزات ورزشی در ارتباط با  ، تولید کنندگان کفش، لباس وها افتهبر اساس ی کهدانشگاه وجود دارد 

تمایزات فکري، منابع مالی، ساختار و مکان و نظم دانشگاهی  تحقیق و مشارکت، :چونموانعی  ازدانشگاه، 

  .نام برده اند

حرکت دانشگاه به سوي نیاز بخش اجرایی ورزش و صنعت و حمایت صنعت از کارهاي از این رو، 

یاز از سوي تحقیقاتی، ساختار و شرایط خاص خود را می طلبد که اساس آن اعالم تقاضا و احساس ن

لذا توفیق الگوي ارتباط دانشگاه با  .است) و نه دولتی(واحدهاي اجرایی و صنعتی بخش خصوصی گسترده 

عمدتا دولتی هستند، از کارایی چندانی ) باشگاه ها(صنعت در اوضاع و احوال و شرایط کشور ما که صنایع 

برخورداري از پول و ارز ارزان، کمتر به زیرا به دلیل حاکم بودن مدیریت دولتی و  ،برخوردار نخواهد شد

پیش شرط مراجعه نیازمندانه صنعت به دانشگاه در  ،در نتیجه .خدمات دانشگاهی احساس نیاز می کنند

به طور کلی می توان بیان داشت که مدیریت ارتباط . خصوصی سازي و ایجاد فضاي رقابتی می باشد ،ایران

علوم ورزشی با بخش اجرایی صنعت ورزش شامل تدوین و دانشکده ها و گروه هاي تربیت بدنی و 

، اندازه گیري و نظارت ویژه است و ایجاد چنین اجراي برنامه ها و فعالیت هاي بلند مدت در رابطه با ایجاد

  .دارددر صنعت ورزش، نیاز به معرفی هرچه شفاف تر راهبردهاي موثر بر این تعامل  یو تحول تفکر

هاي  هاي برگرفته از آرا و نظریه این پژوهش برآن بود تا با تکیه بر آموزهته فوق، با عنایت به نکات برجس

مطروحه و طرح پیشینه اجمالی ارتباط دانشکده هاي تربیت بدنی علوم ورزشی و صنعت ورزش در کنار 

ز آنجا و ا بپردازدشناسایی مسیر شفاف حاصل از این تعامل  هبجانبه دانشکده ها و صنعت،  ترسیم منافع دو

که راهبردها همواره در دو محیط داخلی و خارجی قرار دارند، ضمن معرفی راهبردهاي احتمالی موثر بر 

که امکان ارتباط پایدار بین دانشکده هاي تربیت ا ر یمقطعی و درازمدتتسهیل ارتباط دو جانبه، پیامدهاي 

  .معرفی کند نماید،می بدنی علوم ورزشی و صنعت ورزش را در کشور بیشتر تضمین 
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 روش شناسی پژوهش

انتخاب روش کیفی به این . بود) گرندد تئوري(از نوع نظریه مبنایی  روش پژوهش در این تحقیق، کیفی

 الگو فقدان فراهم آمدن زمینه بررسی دقیق و عمیق در شرایط متغیر براي پژوهشگر،: دالیل صورت پذیرفت

مکی به حل مشکل نمی کند، شناخت چگونگی رخ دادن ک ي کهدر این حیطه یا وجود الگوهاي هاي جدید

و  بودند "ها فراورده"به مراتب مهمتر از سنجش مقدار و میزان  ها که و عوامل مؤثر بر آن "ها رایندف"

پژوهش  ).89، صص 1392بازرگان،(متخصص و معدود افراداظهار نظر تخصصی بودن موضوع و امکان 

... ها و  ها، مستندات، مشاهده از مصاحبه هاي حاصل ، از دادهجتماعیهاي ا کیفی براي درك و تبیین پدیده

  . کند استفاده می

مرحله اول پژوهش به صورت کتابخانه اي به اجرا در آمد و به توصیف و تحلیلِ پژوهش هاي مرتبط با 

 یقاز مصاحبه هاي عم ،در مرحله دوم. اختصاص یافتو به ویژه در ورزش ارتباط بخش علمی با صنعت 

ارتباط دانشکده هاي تربیت بدنی و براي یافتن عوامل و چالش هاي  نخبگان آگاهبا  نیمه ساختار یافته

از  هاکه در مسیر پردازش یافته  -در پی  ولی نه لزوماً پی -یپنج مرحله اساس. استفاده شد صنعت ورزش

، تجزیه و یافته هاسازي  ها، منظم هآوري داد کنندگان، جمع انتخاب شرکت: عبارت بودند از ،استفاده شد آنها

 .)1،2007استراس و کوربین( )الگو(ایجاد نظریه  و یافته هاتحلیل 

  جامعه و نمونه آماري

اد شامل اعضاي افراین  .بودسه حیطه علمی، اجرایی و ورزشی شامل کلیه صاحبنظران جامعه آماري تحقیق 

مدیران تربیت  ،ت در حوزه ورزش و در نهایتظران صنعن ، کارشناسان و صاحبهیئت علمی دانشگاه ها

بودند  - ه ورزش و جوانان و فدراسیون ورزششهرداري، ادار :از جمله - هاي ورزشی  بدنی برخی سازمان

هر دو  بهاین افراد  ،بدین ترتیب. خود انتخاب شدندکه بنا به پیشینه، تجارب و سوابق مدیریتی و اجرایی 

دو روش  ، ازدر ادامه براي انتخاب نمونه. آشنایی کامل داشتند) ه هاصنعت ورزش و محیط دانشکد(حیطه 

همان  ،اطالعات جدید کهنمونه گیري تا جایی ادامه یافت . شدنمونه گیري هدفمند و گلوله برفی استفاده 

و دیگر اطالعات مفهومی جدیدي که نیاز به کد جدید یا گسترش  بود )اشباع نظري( تکرار اطالعات قبلی

   .انجام گرفت از گروه نخبگان مصاحبه کیفی 18در انتها تعداد . وجود نداشت ،موجود داشته باشد کدهاي

                                                           

1 Strauss, A. & Corbin, J 
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  روایی و پایایی

ول زمان قابل اصالح در ط ها معتقدند از آنجا که نظریهدر عرصه علوم انسانی و رفتاري محققان کیفی 

 "تأیید پذیري"و  "پذیري انتقال"، "قبولیتم"هاي  جاي واژه اعتبار و روایی از واژهه بوتعدیل هستند، باید 

داده متعدد،  منابع: هایی براي افزایش مقبولیت تحقیق کیفی پیشنهاد شده استروش ، از این رو. کرد استفاده

. در این تحقیق سعی گردید تمامی این موارد رعایت گردد. هاي متعددروشتحلیل گران متعدد و 

هاي  ها و محیط پذیري نتایج حاصله به سایر گروه ایج پژوهش نشانگر تعمیمپذیري نت انتقال :1پذیري انتقال

اما می توان با استخراج و ارایه  ،هرچند که این امر خارج از توانایی پژوهشگر کیفی است. مشابه است

تا حدودي این بخش از روایی تحقیق را نیز تأمین کرد که در ) تا جایی که ممکن باشد(ها حداکثري داده

ین پژوهش با مرور متعدد مصاحبه ها و استخراج حداکثري و غیر تکراري مطالب سعی بر اجراي این ا

  .توصیه شد

یابد که سایر محققان بتوانند به روشنی  تأیید پذیري نتایج پژوهش کیفی هنگامی تحقق می :2تأیید پذیري 

یک راه براي  ).2007و کوربین،استراس ( مسیر تحقیق و اقدامات انجام شده توسط محقق را دنبال کنند

تحقق این امر آن است که محقق دقیقاً تمام روند پژوهش و مسیر تصمیمات خود در طی تحقیق را در 

  . این روند دنبال شده است ،گزارش بیان نماید که در این تحقیق

  روش تجزیه و تحلیل داده ها

چراکه  ،ها انجام شود آوري داده رآیند جمعتواند در طی ف تحلیل و تفسیر اطالعات می ،در مطالعات کیفی

غالب مطالعات، الگوي کد گذاري پارادایمی را براي . تجزیه و تحلیل نهایی کار سنگین و دشواري است

تحلیل داده هاي حاصل از گرندد تئوري معرفی می کنند که در قالب یک فرآیند کد گذاري سیستماتیک 

پژوهشگر با  ،گذاري باز در کد .نجر به ایجاد این الگو می شودشامل سه مرحله باز، محوري و انتخابی م

فرایند  ،شود نامیده می "گذاري محوري کد"در مرحله بعد که . پردازد گذاري مفاهیم می ذهنی باز به نام

. گیرد شود و شکلی گزیده به خود می از حالت کامالً باز خارج می ،اختصاص کد به مفاهیم موجود در داده

در این مرحله، پژوهشگر به تکوین نظریه اي . شامل کدگذاري انتخابی یا گزینشی است ،حلهسومین مر

این مرحله  ،در حقیقت. درباره رابطه میان مقوله هاي به دست آمده در الگوي کدگذاري محوري می پردازد

   .فرآیند یکپارچه سازي و بهبود نظریه است

                                                           
1 Transferability 
2 Dependability 
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تلخیص، دسته بندي و نتیجه گیري از  عمل ،ها بنیادي داده با استفاده از تحلیل داده پردازي ،در نهایت

گیرد  در این روش، تصمیمات خاص نمونه برداري در خالل پژوهش شکل می. می شود انجامها  یافته

معیار قضاوت . هاست و مستلزم جمع آوري و تحلیل هم زمان و زنجیر وار داده )2007استراس و کوربین،(

بدین معنی که اطمینان  ؛ها یا نظریه است مقوله »کفایت نظري«برداري نظري، در مورد زمان توقف نمونه 

بدین منظور  .)1392بازرگان،(استو به کفایت رسیده  شود که هیچ چیز در یک مقوله باقی نمانده حاصل می

       محقق با انجام مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته، ضمن معرفی الگوي مورد نظر به انجام مصاحبه با 

  .خواهد انجامیدکه در ادامه به کدگذاري و استخراج نتایج  می پردازدگروه هاي نمونه 

  پژوهشه هاي یافت

یافته هاي تحقیق با استفاده از تحلیل همزمان و همچنین فرایند کدگذاري، هنگام و پس از انجام مصاحبه ها 

  .صورت گرفت که نتایج کدگذاري ها به تفکیک ارائه می گردد

  در مورد راهبردها يمحور يکدگذار یافته هاي :1ل جدو

  راهبردها  ردیف

1  
شناخت و 

  آگاهی طرفین

 مندي هاي طرفین و به نراه اندازي سامانه اطالعاتی منسجم و جامع و یا شبکه هاي ارتباطی از توا

  روز رسانی آن

  ایجاد انجمن هاي فیزیکی و مجازي مشترك و معتبر ملی  

  اي بازاریابی به جهت شناسایی دقیق بازار طرفین، تقسیم بازار و انتخاب بهره گیري از اصول حرفه

 بازار هدف و تعیین نیازهاي طرفین 

 کمک نهادهاي باالدستی در برقراري رابطه 

 در صنعت ورزش 1تحقیق و توسعه استقرار دفتر ارتباط با صنعت در دانشکده ها و 

 اجرا تعریف مکانیزم هاي اجرایی دقیق در پروژه هاي بخش 

 نظارت و پیگیري مستمر طرفین بر اساس تعهدات 

 سوي نیاز بخش ه ب) ها رساله و پایان نامه(سازي تحقیقات دانشکده ها و دانشجویان محور  - نیاز

 اجرایی صنعت ورزش

  همراه با شرح آنها به همه  اجراییهاي  هاي مورد نیاز دستگاه عناوین پروژه فهرست ارسال ساالنه

  به بررسی و اعالم نتیجهسازي آنها موظف و  انشکده هاو د دانشکده ها

  نگاه بیرونی  2

  دیدگاه حاکمیتی(جلوگیري از ورود و یا دخالت ساختارهاي سیاسی(  

 سیاستگذاري در برقراري تعامل با طرفین  

 اتکا به دانش داخلی به جهت غلبه بر تحریم ها  

                                                           
1 R&D 
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 ی در بخش اجراپیاده سازي نظام جامع بهره گیري از تولیدات علمی داخل  

 بهره گیري از الگوهاي بومی موفق در بخش اجرا  

  ایجاد و فراهم سازي فضاي کاري درآمدزا براي بخش علمی در خارج از دانشگاه با هدف توسعه

  اشتغال 

 کمک دولت، مجلس و سایر ارگان ها به هموار سازي ارتباط متقابل 

 رفی طرفین به یکدیگرورزشی و مع -کمک رسانه ها در تولید برنامه هاي علمی 

  و  دانشگاه هابراي  دستگاه هاسایر  ییپروژه کالن با کارفرماتعریف  بهدولت  نهساالموظف سازي

  اي به مجلس ودجهدر قالب الیحه بتعریف 

  نیروي انسانی  3

 آموزش و تربیت نیروي متخصص دانشگاهی مطابق با پروژه هاي اجرایی  

 ،علمی و با فکر اقتصادي با هدف ثبات مدیریت بهره گیري از دانش مدیران با تجربه 

 بهره گیري و پیگیري از برنامه هاي مفید مدیران سابق به جهت جلوگیري از تصمیمات سلیقه اي 

 کاربردي با هدف تامین نیاز صنعت - آموزش و تربیت نیروهاي دانشگاهی در قالب علمی 

 برگزاري دوره، کارگاه و  لبرزش در قاپیاده سازي نظام یکپارچه بهسازي نیروي انسانی در صنعت و

... 

 بهره گیري از دانش متخصصان مجرب خارجی و الگو برداري از شیوه هاي همکاري  

4  
فرهنگ سازي 

  سازمانی

 منطبق سازي برنامه هاي و ماموریت ها در سازمان ها بر اساس سرفصل هاي مشترك کاري  

 ایی با نتایج تحقیقات طرف علمیهمگن سازي مدون و مرحله به مرحله انتظارات بخش اجر  

 تدوین برنامه فرهنگی جامع پژوهش قبل از تصمیم گیري در سطح سازمان هاي مجري  

  به سوي  ه ي ورزشی و غیرسازمان هاتدوین و اجراي برنامه هاي بازاریابی و ترفیعی براي جذب

  پژوهش

  خصص علمیو ادارت مجري با حضور افراد مت سازمان هاایجاد واحدهاي تحقیقی در  

 تدوین برنامه ها و استانداردهاي الزم براي ایجاد فرهنگ پژوهش  

 بهره گیري از قوانین کپی رایت در تحقیقات علمی  

5  
تفکرات 

  طرفین

 تغییر تفکر بخش اجرا از ماهیت پژوهش و فلسفه ورزش براي همه  

 اعتماد سازي و اطمینان جامعه علمی ورزش به بخش اجرا  

  جاي تصمیم سلیقه ايه از مفید بودن نتایج پژوهش بتغییر نگاه بخش اجرا  

 بهره گیري از شیوایی و زبان قابل فهم بخش علمی در بیان نتایج تحقیقات  

 تغییر سطح انتظارات و نگرش جامعه علمی به توانایی هاي بخش صنعت ورزش  

 د قطب سازي علمی در دانشکده ها و اجراي تحقیقات توسط اهل فن و متخصص با هدف اعتما

  سازي

 جلوگیري از نگاه صرفا درآمدي جامعه علمی از صنعت  

 پیروي از اصول اخالقی پژوهش توسط جامعه علمی  

 جلوگیري از سرقت علمی بخش اجرا با حمایت نهادهاي حقوقی  
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6  

/ واحد متولی 

مدیریت 

  یکپارچه

 روشن سازي جایگاه و نقش متولی در اخذ تصمیمات راهبردي  

 ي تخصصی واسطه با هدف تسهیل رابطهایجاد مراکز و یا واحدها  

 صنعتی با عضویت و تعریف اتحادیه  –ایجاد انجمن هاي علمی  

  ي مجري ورزش و ارجاع نیاز به سازمان هاکمک نهادهاي باالدستی در تعریف پژوهش ورزشی در

  دانشکده هاي توانمند و قطب

 جلوگیري از برگزاري همایش هاي نمایشی و هزینه بر  

 لیت هاي علمی غیرهمسو و غیر واحد در بخش اجرایی ورزش جلوگیري از فعا 

 چند خدمت از دانشگاهورزش به بهره گیري از  اجراییي دستگاه هاهمه  ف سازي موظ  

7  
قوانین و 

  مقررات

 تدوین محتوایی سرفصل هاي درسی و آموزشی در دانشکده ها با هدف نیاز صنعت ورزش  

 نعت و اختصاص اعتبارات پژوهشی در دانشکده هاتعیین و تخصیص بودجه هاي تحقیقاتی در ص  

 تی در دانشکده ها با هدف توسعه تعامالت فردي اعضاي هیات علمی یوضع قوانین تشویقی و حما

  در بخش اجرایی ورزش کشور

  در بخش اجراعزم ملی به ایجاد فضاي رقابت  

  استقرار نظام سیستماتیک مدیریت ورزش در بخش اجرا  

  با هدف حداقل مشاوره و یا استفاده از افراد متخصص در بخش اجراوضع قوانین حمایتی  

  ي ورزشیسازمان هابرون سپاري فعالیت ها و خروج نگاه دولتی بر 

 کده هابا دانش دستگاه هاقراردادهاي صنعتی و پژوهشی   کلیه معافیت مالیاتی 

  سال در طی یک ده هابا دانشک) حداقل دو مورد(اجبار بخش اجرایی در تدوین قراردادهاي علمی 

 عیار تأثیرگذاري در توسعه صنعتی،م رتبه بندي دانشکده ها و اعضاي هیات علمی بر مبناي 

  اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و تجاري سازي نتایج تحقیقات 

  بازاریابی  8

 بهره گیري از دانش روز سایر رشته ها و الگو برداري از شیوه هاي نوین همکاري  

  عمومی قوي در بخش اجرا و دانشکده ها با هدف معرفی نیازها و توانمندي هاایجاد واحد روابط  

  اي هاي توسعه شرکت دانشکده ها با همکاريبراي تجاري سازي محصوالت ایجاد واحد  

 ایجاد واحد تخصصی بازاریابی براي دانشکده ها و صنعت ورزش  

 برون سپاري برنامه هاي بازاریابی به شرکت هاي تخصصی ورزشی  

 اوره بخش صنعت از افراد  و سازمان هاي متخصص حرفه ايمش  

 استقرار واحد کلینیک صنعت در دانشکده ها و تعامل نزدیک  

 جمع سپاري برخی امور غیرفنی به دانشجویان تربیت بدنی  

 تحلیل بازار ورزش و تعیین بازار هدف  توسط جامعه علمی  

 ل بازار و مخاطب ورزشیابی با توجه به تحلیي بازاراستفاده از استراتژي ها  

 ي مجري کوچکسازمان ها(نفوذ  سریع در بازار کوچک : بازاریابی چریکی(  

 نظیر شهرداري ها(ي  ورزشی مردمی سازمان ها :بازاریابی ویروسی(  

 ي بزرگ در سطح بین المللیسازمان ها و ادارات کوچک در سطح داخلی :بازاریابی پنهان  

 مردمی و کوچکادارات ورزشی  :بازاریابی شبکه اي  
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 شرکت هاي ورزشی تخصصی و غیر مردمی  :بازاریابی سبز 

 سازمان هاي ورزشی خدمات رسان رو به ترقی: بازاریابی علی  

 استفاده از سیستم هاي ارتباط با مشتري  

  

به طوري که پوشش دهنده چالش هاي درونی و  ؛شده اند دسته بنديحیطه  8راهبردهاي شناسایی شده در 

     این . باشند یت ارتباط علمی دانشکده هاي تربیت بدنی و بخش اجرایی صنعت ورزشمدیربیرونی 

نگاه بیرونی، نیروي انسانی، فرهنگ سازي سازمانی، تفکرات ، شناخت و آگاهی طرفین حیطه ها شامل

  .)1جدول ( می باشدمدیریت یکپارچه، قوانین و مقررات و بازاریابی / طرفین، واحد متولی 

با توجه شرایط درونی و بیرونی بررسی شده و . خروجی حاصل از به کار گیري راهبردها هستند پیامدها،

  :)2جدول ( پیش بینی می شود که پیامدهاي زیر حاصل گردد ،همچنین راهبردهاي ارائه شده

  نتایج حاصل از کدگذاري مورد پیامدهاي اجراي راهبردها: 2جدول 

  ویژگی

 مبتنی بر فناوري و فنـاوري مبتنـی بـر     میم گیري با هدف خدمتترویج فرهنگ پژوهش قبل از تص

 )توسعه فرهنگی( علم و دانش

  توسعه همگانی(گسترش اصل مشارکت و تعامل در دستگاه هاي اجرایی و آموزشی ورزش(  

 توسعه آموزشی(آموزش تربیت بدنی و ورزش در تمام سطوح  يارتقا( 

  وسعه علمیت(پیوند علم و عمل در تمامی حوزه هاي ورزش( 

  توسعه زیرساختی(رشد و بالندگی مستقیم و غیر مستقیم علمی ورزش در زیرساخت هاي کشور( 

 توسعه بین المللی(موفق حاصل از ارتقاي تصویر ورزشی کشور  یدورنماي بین الملل( 

 جامعه، رسانه، فرهنـگ، محـیط و   (تصویر و درك بهتر تربیت بدنی و ورزش در اجتماع  يارتقا (....

 )وسعه اجتماعیت(

   وزارت ورزش، کمیتـه بـین   (بهبود وضعیت اقتصادي دانشکده ها و  بخش اجرایی صـنعت ورزش

ي ورزشـی و  سازمان هاالمللی المپیک، باشگاه هاي حرفه اي و غیر حرفه اي، شهرداري ها و سایر 

  )توسعه اقتصادي) (غیر ورزشی

  توسعه فناوري(ش داخلی ایرانی و اتکا به دان –توسعه تکنولوژي و فناوري بومی( 

  توسعه سیاسی(تغییر در نگاه حاکمیتی و بهبود فضاي رقابت در بخش هاي دولتی و خصوصی(  

  

  :اسایی شده حاصل از راهبردها شامل موارد زیر استپیامدهاي شن
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همگانی، توسعه آموزشی، توسعه علمی، توسعه زیر ساختی، توسعه بین المللی،  توسعه فرهنگی، توسعه 

 راهبردهابر که تا حدود زیادي منطبق  توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادي، توسعه فناوري و توسعه سیاسی

  .نیز هستند

 بحث و نتیجه گیري

به خـوبی از تـوان    فضا -و و هوااي، دارو، فناوري نان ی نظیر انرژي هستهیها اگر چه صنعت ایران در بخش

، اي عظیم و ارزان سرمایه به عنوان وجود بیش از چهار میلیون دانشجو بااستفاده کرده است، ولی  دانشگاه ها

چندان جنبه عملی و میـدانی   آن و خدمات تربیت بدنی، ورزش دستاوردهاي علمی کشور در حوزه صنعت

و مراکـز   دانشـگاه هـا  تن به نتایج بهتر و افـزایش ارتبـاط بـین    براي دست یاف بنابراین .به خود نگرفته است

تعیـین   هدف اصلی این تحقیق ،بر این اساس .تولیدي و بازار کار باید ساز و کارهاي مؤثرتري فراهم گردد

مدیریت ارتباط دانشکده هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی و بخـش اجرایـی صـنعت    راهبردها و پیامدهاي 

این عوامل در سه مرحله کدگذاري شناسـایی، خالصـه و تحلیـل     ،به یافته هاي تحقیق با توجه. بودورزش 

    .ي تحقیق شدحیطه هاي اصلی راهبردها و پیامدهااستخراج گردید که در انتها منجر به 

مرتبط با مدیریت  راهبردهاي ازنشان  8بر اساس یافته هاي کدگذاري باز در تحلیل مصاحبه هاي کیفی، 

اهمیت این  پیرامونشناخت و آگاهی بود که  ،شناخته شده راهبردابتدایی ترین . سایی گردیدشناارتباط 

کوهن و سائرمن  :راهبرد که نشان از شکاف آگاهی، توجه، اعتماد و تخصص دارد، محققانی از جمله

 ،این موضوع به ضمن اشاره) 2012(و صیادي، شریفیان و قهرمان ) 2008(، ولش و همکاران )2007(

محدود بودن منابع  توجه به با نیز) 2002(اسچارتینگر و همکاران  .دیدگاه هاي خاصی را مطرح کردند

د که شدت تعامالت دانش از الگوي ناشاره می کن ،نهادها میانبا تایید کمبود آگاهی و اطالعات  ،علمی

 ر،به بیان دیگ .است یک الگوي پیچیدهداراي کند و تعامل دانش بین دانشگاه و صنعت خاصی پیروي نمی

صنعت و  منابع تحقیق و توسعه در؛ ثانیاً، شودتعامالت به چند صنعت و چند زمینه علمی محدود نمیاوالً، 

دانشگاه و صنعت از انواع  ؛ ثالثاً،کاربردي نیست سطوح تعامل دانش هاي علمی به صنعت درگرایش رشته

تحقیق صیادي و همکاران  اساس بر ،همچنین. کنندیهاي تعامل دانش استفاده م گسترده اي از کانال

 و همکاري مناسب کارهاي و ساز وجود عدم و باال پتانسیل با تحقیقات وجود عدم آگاهی، فقدان )2012(

در این  کاري فرهنگ و برتري ماموریت، اعتبار، نظر از ها شرکت و دانشگاه ها بودن متفاوت ،نهایت در

مورد حالت مطلوب ارتباط متقابل، بیشتر صاحبنظران معتقدند که این دو نهاد در  .زمینه به چشم می خورد
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و انتظارات متقابل هم آگاه باشند  ها باید بگونه اي با هم ارتباط داشته باشند که از نیازها، طرح ها و خواسته

  . و در راه رسیدن به توسعه یکدیگر را یاري دهند

ارتباط سازنده بـین دو   فقدانان به دلیل افزایش پیامدهاي نامطلوب امروزه بسیاري از کارشناس ی،طور کله ب

بـراي  . نهاد تاثیرگذار دانشگاه و صنعت، نگران آینده وضعیت علمـی و همچنـین اقتصـادي کشـور هسـتند     

بررسی دقیق تر این موضوع الزم است ابتدا با نگاهی دقیق تر به این دو نهاد، با ویژگی هاي هر کـدام بهتـر   

د، آن نفوق لیسانس و دکترا که در دانشگاه ها تنظیم می شـو مقطع تحصیلی ماهیت رساله هاي  .میگردآشنا 

موضـوعاتی بـراي رسـاله هـاي      ، به بیان دیگـر  ؛است که در مرزهاي دانش یا نزدیک به آن حرکت می کند

 البتـه،  .ر باشـند برخـوردا در مجالت و نشریات معتبر علمی دنیا از قابلیت انتشار انتخاب می شود که  دکترا

، می تواند از لحاظ شاخص تعداد انتشار مقاله، براي کشورمان اهمیت داشـته باشـد   انتشار چنین مقاله هایی

  . که در مرزهاي دانش حرکت کند انتظار داشتنمی توان  ورزش کشور صنعت اما از

ـ   لید می شـود بین آنچه به شکل مقاله در مرزهاي دانش و در دانشگاه تولذا  کـه   -اوري هـاي صـنعتی  بـا فن

 مشکالت فراوانی دارد، از جمله این ورزش صنعت ،امروزه. فاصله اي وجود دارد -چندان هم جدید نیستند

از . که به شکل پایان نامه ها عرضه می شـود، اسـتفاده کنـد   از دستاوردهاي علمی دانشگاه ها  که نمی تواند

آگـاه     آنهـا   ازکـه دانشـگاه هـا     وجـود دارد  ربخش اجرایی ورزش کشول و مشکالتی در ئمسا ،طرف دیگر

 ،در حقیقت. ماست دانشکده هايو  بخش هاي اجرایی ورزشاین مشکل به دلیل نقص ارتباط  -نمی شوند

از ایـن   ، و در نتیجـه  ندکه صنایع از همه توانایی هـاي آنهـا آگـاه نیسـت     قرار دارنددانشگاه ها در وضعیتی 

  .این عدم آگاهی دوجانبه، باعث فاصله گرفتن صنعت و دانشگاه می شود .دناستفاده نمی کنمندي ها توان

بـه   با توجـه دارد که  آناز  کایتح ،راهبرد تفکرات طرفین نیز ضمن همراستایی با راهبرد شناخت و آگاهی

دو نهـاد،  ایـن  بهره گیري از شرایط داد و ستدهاي متقابـل بـین   ) 1386(فیوضات و تسلیمی پژوهش نتایج 

این شـرایط متقابـل باعـث رشـد و      که شاید بتوان گفت . حالت تعادل کارکردي قرار می دهدا در جامعه ر

بدین . زمینه ساز رشد و باروري و پیشرفت نظام علم و عمل می گردد ،توسعه هر یک از نهادها و در نتیجه

ضـوعی  منظور پیشنهاد می گردد ضمن برگزاري جلسات و تشکیل کـارگروه هـاي تخصصـی بـا زمینـه مو     

مشخص، جهت گیري و توجه به سمت برآورده سازي نیازها، بهمراه فراهم سازي اطالعات دقیـق صـورت   

  .گیرد

االي اصـول اخالقـی در بــین   وضـمن تاکیــد بـر جایگـاه    ) 1390(پورسـلطانی   ،اصـول اخالقـی   در مـورد  

پاسـخ  » انجـام دهـیم؟  چـه بایـد   «اصول اخالقی به این سؤال که که  می کنداشاره  ،دانشگاهیان تربیت بدنی
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بـه بیـانی دیگـر، اصـول     . »چگونه باید انجام بدهیم؟«دهند که  اخالقیات به این پرسش پاسخ می و دهند می

دانشکده هـا و یـا بـا بخـش اجـراي صـنعت        کنند که ما چگونه باید در داخل اخالقی و اخالقیات بیان می

و معیارهـاي رسـمی سـازمان، بـه منشـور یـا        بر ضـوابط   مدیران و کارکنان، عالوهلذا  .کنیمورزش برخورد

ــه ــی   مجموع ــاي اخالق ــا و معیاره ــدامات و       -اي از رهنموده ــان در اق ــه آن ــا ب ــد ت ــاز دارن ــی نی ارزش

 نشوند، گمـان آنهـا را بـه یقـی     هایشان یاري رساند و هرگاه در مورد موضوعی دچار تردید می گیري تصمیم

سیب ساختاري با وجود تفاوت هاي فرهنگی بین هـر دو  چنین آ ی، شاید بتوان گفتطور کله ب .سازدمبدل 

زمینه ورود توان علمی به بخش  ،تغییر در هدف چینی ها تدوین برنامه هاي مشترك ونهاد مشهود است، اما 

  .اجرایی را با نهایت دقت فراهم می کند

هاي بعدي  ایجاد قطب هاي علمی و تخصصی در دانشکده هاي تربیت بدنی، ایجاد حمایت بدین ترتیب،

تواند زبان مفاهمه می متعاقب اجراي تحقیق در بخش اجرا و برطرف سازي جوانب مبهم در اجراي کار 

در صورت ایجاد چنین . و زمینه اعتماد کامل و دوطرفه را فراهم آورد نمایدبین دو نهاد ایجاد  مناسبی را

و  نمندي هاو طرف باعث معرفی توابانک اطالعاتی مناسب بین دوجود فرهنگی می توان انتظار داشت که 

ارزیابی کاربردي اجراي  ،و در نتیجه شودورود تخصصی تر جامعه علمی به بخش اجرایی ورزش کشور 

  ..گرددتحقیقات به مرحله عمل نزدیکتر 

ارزش ها،  :ی از جملهکه با ویژگی هایراهبرد موثر به عنوان یک  سازي سازمانی فرهنگ راهبرددر مورد 

به این ) 2010( 1برونل و همکاران ،مرتبط استات و انتظارات، برنامه ها و هدف ها و نگاه ها باورها، ذ

هاي مشترك بین دو نهاد دانشگاه و صنعت باعث کاهش موانع همکاري و نتیجه دست یافتند که پژوهش

به این نکته  )1389(شهابی  فائض و و) 1384(شفیعی . گرددتفاوت در برنامه ها و انتظارات بین آنها می

بین صنعت و دانشگاه نیاز است تا در امروزه نوعی ژرف نگري، جامعیت و بلندنظري  اشاره نمودند که

تایید  در .باورها به کمک و حمایت نزدیکتر و اصولی تر مشهود گردد و نتیجه آن در کار آینده نمایان شود

دیدگاه دانشگاهیان و صنعتگران از تعامالت در بررسی  )2008(اهمیت این موضوع باید اشاره کرد که اشام 

مکانیزم و  فقدانها و برنامه هاي مناسب و نیز  داشت که عدم شناسایی روش اظهارصنعت  - دانشگاه

هم از نظر دانشگاهیان و هم از نظر صنعتگران  ،ساختار مناسب براي همکاري به عنوان موانع مهم تعامالت

عقایدي اصولی هستند که و ایمان و اعتقاد راسخ نمایانگر  ،ها ارزش شاید بتوان گفت که. شناخته شده است

ها از نظر  ارزش. شوند برتر شمرده می) نسبت به رفتار مخالف(از نظر فردي یا اجتماعی، نوعی رفتار 

                                                           
1 Bruneel et. al  
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دهنده درجه یا میزان  ویژگی محتوایی ارزش، نشان. خاص خود را دارند ویژگی هايمحتوایی و شدت، 

هاي خاص خود  است که هر فردي از اعضاي سازمان، داراي ارزشاز این رو، بدیهی  .اهمیت آن است

بین تمامی افراد سازمان  ها لزوماً اما این ارزش -گذارد هاي او تأثیر می است که بر انجام وظایف و فعالیت

  .و جنبه مشترك ندارد یستیکسان ن

و صـیادي، شـریفیان و   ) 1392(حمیـدي زاده   ،)2013(اسـتون   :محققانی چـون  بازاریابیدر اهمیت راهبرد 

نیـز   ) 1392(حمیدي زاده . دیدگاه هاي خاصی را مطرح کردند ،این موضوع به ضمن اشاره) 2012(قهرمان 

نقش گـزینش مشـتریان،    ،"طراحی و تبیین مدل هاي توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت"در تحقیقی با عنوان 

.  محور را روشی موفق براي دسـتیابی بـه ارتبـاط متقابـل دانسـت      -طهدف گیري مشتریان و بازاریابی ارتبا

از تدوین نوعی بازاریابی خدمات و محصوالت به  حکایتخالصه نتایج پژوهش ها در این زمینه  ،همچنین

ـ تاکتلذا مدیران ورزشی ممکن است . دست جامعه هدف و زبان مفاهمه مشترك دارد ي بازاریـابی را  هـا  کی

از جمله چاپ و انتشار فعالیت هاي تخصصـی،   ؛ي کوتاه مدت انجام دهندسودهان این آورد به دستبراي 

انعکاس امکانات و فضاهاي آزمایشگاهی و کتابخانه اي، توانمندي هاي علمی خاص نظیر دوره هاي کوتاه 

ا امـ  ،شـوند  ینمي کوتاه مدت براي زمان طوالنی تضمین ها کیتاکتهر چند این . مدت و کارگاه هاي علمی

دین ترتیـب، بـروز   ب. جریان سود و منفعت را به سوي دانشکده هاي تربیت بدنی راه اندازي کنند توانند یم

موجب پیچیدگی هرچه بیشتر بین دو نهاد به جهت نیاز به ایجاد ثروت ملی،  تغییرات در زمینه هاي یاد شده

ط و بازاریابی بهینه بین نتایج تحقیقـات و  نیاز به رقابت در سطح بین المللی و نیاز به اطمینان از وجود ارتبا

ـ  می شـود؛ نیازهاي بخش اجرایی صنعت ورزش  بـا بررسـی   ) 2010(کـه رامـوس و همکـاران     طـوري ه ب

هـاي   در سیستم نوآوري منطقه اي، در خصـوص ویژگـی  )  ها بازاریابی فعالیت(دانشگاه هاماموریت سوم 

و  دانشگاه هااي از تعامالت بین داشتند که نقشه پیچیدهبیان خاصی از فرایند انتقال دانش و پیوند همکاري 

بازاریـابی  (هاي ماموریـت سـوم دانشـگاه     اي و همچنین اندازه گیري فعالیتها در یک دامنه منطقه شرکت

که فشارهاي بسیاري باعث عـدم ورود دانشـگاه   دریافت ) 2013( 1استون ،همچنین .وجود دارد) ها فعالیت

دانشـگاه   –اما آنچه که موضوع بحث بسیاري از تحقیقـات صـنعت    ور محرکه شده،موت به عنوانبه صنعت 

اختار سـازمانی، اسـتراتژي   سـ (این است که انتقال تکنولوژي و دانش در ابعاد درونی اصـلی خـود    گردیده،

و نوع و نحـوه مصـرف   ) مشتریان، رقبا، دولت و صنعت(و عوامل بیرونی ) تکنولوژي اطالعات  سازمانی و

  . نیاز مطرح می باشد به عنوانبراي توسعه مرزهاي دانش ) از جز گرفته تا سطوح گسترده آن( لوژي تکنو
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که در چارچوب نظریه بازاریابی و نظریه وابستگی منـابع، بـا    گفتبا عنایت به توضیحات فوق می توان 

تـوان در برخـورد بـا    مـی  را  دانشگاه هـا از جمله  سازمان ها فراهم آوردن بستر الزم براي مدیریت محیط،

  الزم به توضیح است که کـانون توجـه نظریـه بازاریـابی بـه       .هاي موجود در محیط توانمند ساخت چالش

مزیتـی نیـز    ،اگر درك درستی از نیاز بازار وجـود نداشـته باشـد    . باشد معطوف می 1مفهوم مراوده یا مبادله 

زش عالی نیز ملزم به پاسخگویی در قبال بازار یعنی از منظر بازاریابی، آمو ،از این رو. وجود نخواهد داشت

مشارکت در  هاي مردمی، نیاز و انتظارات دانشجویان، جلب حمایت جامعه، زمینه سازي براي جذب کمک

اي بـه   ورزشـی موجـود در محـیط وارائـه خـدمات مشـاوره       سازمان هايهاي تحقیقاتی با نهادها و فعالیت

 .سـت دانشـگاه ها وجود بازارهاي متنوع وگوناگون در محـیط فعالیـت   نهادهاي همکار است و این بیانگر 

باشـد  کـاربرد داشـته   تواند در آموزش عالی نیز  پی می 4استفاده از فنون بازاریابی از جمله آمیخته بازاریابی 

 و مالحظات مـدیریت بـومی ونـه صـرفا     دانشگاه هاها، فلسفه وجودي  البته باحفظ ارزش -)2،1998جابر(

ولی نیل  ،زیرا آموزش عالی در مراوده با محیط به دنبال سود نیست -اري ناآگاهانه و تقلید صرفنسخه برد

  .کند که از توان و ظرفیت الزم براي تامین منابع مورد نیاز خود برخوردار باشد به اثر بخشی ایجاب می

حاصل هم افزایی  دارد و نگاه بیرونی که تا حدودي با راهبرد نهادهاي متولی همسوییشده پدیدار  حیطهدر 

کارکرد دستگاه ها، محدودیت ها و مسائل مختلف حـاکمیتی و سیاسـتگرایی مـی باشـد، نظـرات جـامع و       

در کشورهاي توسعه یافته از جملـه ژاپـن، دخالـت مسـتقیم دولـت و      که  طوريه ب ؛عمیقی ارائه شده است

        شاوره، تحقیقات قـراردادي و مشـترك،  پیوند در زمینه هاي مختلف از جمله مزمینه ایجاد حمایت صنعت، 

    لـذا برپـایی جشـنواره هـا، سـهولت در تشـکیل       . آزمایشگاه هاي اهدایی و سایر مزایـا را فـراهم مـی آورد   

 ورزش در پارك هاي علـم و فنـاوري،    شرکت هاي دانش بنیان و حتی زمینه سازي براي ورود جامعه عمی

هـاي   ضـمن بررسـی انـواع کانـال    ) 2012( 3دي فونتس و دیوترنیت. ایجاد ارتباط را تسهیل خواهد بخشید

تاثیر آنهـا   گرچه -نقش مهمی در تعیین منافع دارند ها،  کانالاین تعامل میان دو نهاد، نشان دادند که تمامی 

منافع بلند مدت یـا   در برخورداري ازقراردادهاي تحقیق و توسعه، حقوق مالکیت معنوي و منابع انسانی  بر

در بررسی عوامـل مختلـف مـوثر بـر     ) 2012(ژیا و جین  ،همچنین . دت براي صنایع متفاوت استتاه مکو

همکاري دو نهاد دانشگاه و صنعت، نشان دادند که همکاري این دو نهاد به عوامل مختلف سازمانی از جمله 

عوامل دیگـري چـون   عالوه بر این موارد، به . ها و ظرفیت جذب سرمایه گذاري بستگی دارد اندازه شرکت
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اما تاثیر آن  ،سیستم پرداخت مالیات، مجموعه بازار تجاري و اطالعات فنی و نیز موقعیت بازار وابسته است

نیـز بحـث ورود قـدرت هـاي فـرا      ) 1390(البته سـاعت چیـان    .می باشدبا توجه به نوع محصول متفاوت 

ـ                رل آن نیـاز بـه تمهیـدات ویـژه و     سازمانی را حاصـل کنتـرل مـدیران بخـش ورزش ندانسـته و بـراي کنت

در حال حاضر مدیران ورزش  ،با توجه به نظر کارشناسان .برنامه ریزي بلند مدت را مهم معرفی کرده است

بـدون   بـدیهی اسـت کـه   . ي دیگري دارند که از درجه اولویـت بـاالتري برخـوردار اسـت    ها دغدغهکشور 

ونگذاران کشور، مدیریت مطلوب ورزش کشور، توهمی بیش هاي سیاسی و قانونی دولتمردان و قان حمایت

نشگاه و بخـش اجرایـی   سازمان واسطه پشتیبانی بین دا باید که در اولین گام گفتتوان می لذا  .نخواهد بود

نظام ارزیابی عملکرد  آن بایددر کنار  .چرا که اهداف این دو نهاد متفاوت استیابد، استقرار صنعت ورزش 

متاسـفانه   .ایجاد گردددر سایر حوزه هاي خدماتی،  بومینین بهره گیري از الگوهاي موفق تحقیقات و همچ

سیاست  ،از سوي دیگر. دو نهاد کمرنگ بوده استاین نقش نهادهاي باالدستی در ایجاد ارتباط بین  تاکنون،

خـود را در   گونه اي نبوده است که دو طرف پدیـده، نقـش واقعـی   ه گذاري و برنامه هاي سطح کالن نیز ب

دانشکده هاي تربیت بدنی فقط انتظار  به ویژهاز دانشگاه  ؛ چنان که اجراي برنامه هاي توسعه ملی ایفا کنند

آن هم بدون تربیت نیروي تحصیل کرده ورزشی و از صنعت ورزش نیز فقط انتظار تولید و یا ارائه خدمت 

نگ تر کردن نقـش دفتـر ارتبـاط دانشـگاه بـا      همین مسئله در کمر. بوده استکنترل کیفیت در هر دو مورد 

اهنگی وزارت خانه هـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و     مشاید بتوان گفت ناه. صنعت بی تاثیر نبوده است

وزارت ورزش و جوانان طی سالیان گذشته که متاثر از همان سیاست گذاري ها و برنامه ریزي هـاي کـالن   

   .هاد از پشتوانه اجرایی قوي برخوردار نباشددو ناین تا ارتباط  شدهکشور است، موجب 

حاصل تعامل بین نقش ها، فعالیت ها، ارائه مشوق ها و  کهپدیدار شده  راهبرد قوانین و مقرراتدر اهمیت 

سالتر  تعریف منابع مالی، ایجاد فضاي رقابت تحت یک نظام سیستماتیک مشخص است، محققانی از جمله

دیدگاه هاي همسویی را بیان ) 1390(و مرتضوي ) 1384(مهدوي و خالقی  جعفرنژاد،، )2009( 1و همکاران

ند که دانش و اطالعات تولید شده در دانشگاه هاي ورزش را ه ااشاره کرد) 2009(سالتر و همکاران . داشتند

منابع مالی موجود در دانشگاه ها و تحقیقـات  هستند و مزیت رقابتی براي صاحبان صنایع ورزشی  به عنوان

دانشگاه ها با بهره برداري بهینه از تجهیزات و منـابع مـالی    ،همچنین. ژوهشگران، بسیار توسعه یافته استپ

جعفرنـژاد،    .صنایع ورزشی و دانشجویان خود توانسته اند ارتباط دوستانه اي را بـا یکـدیگر برقـرار کننـد    

ی با محیط بیرونـی  را در  عـدم   مراکز تحقیقات دانشگاهبین هماهنگی  فقداننیز ) 1384(مهدوي و خالقی 
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هـاي راهبـردي تحقیقـات دانشـگاهی، کـم       هاي راهبردهاي بخش صنعت با سیاسـت  بین سیاست ارتباط 

توجهی مراکز صنعتی به بهره برداري از نتایج دانشگاهی، عدم ثبات مدیریت در مراکز صـنعتی، نـا مناسـب    

مـوثر  ی دو محـیط و عـدم اعتمـاد متقابـل     بودن سیاست هاي کالن پژوهشی کشور، تفاوت فرهنگ سازمان

زمانی مفید واقع  ،نیز این موضوع را بیان داشتند که این همکاري) 2012(روسلی و احمد فیروز . دانسته اند

از  .حفظ شود و هم منافع محیطی درونی طرفین تـامین گـردد   سازمان هاشود که هم منافع برونی محیط می

ادر به تامین کلیه نیازهاي خود نیست و نـاگزیر از وابسـتگی بـراي تـامین     آنجا که هیچ سازمانی به تنهایی ق

باشد، وابسـتگی متقابـل و    در محیط بیرونی می سازمان هاو ارضاي نیاز خود به سایر ) مالی و انسانی(منابع 

ي سـازمان هـا  منافع دو جانبه حاصل از ارتباط از جمله شرایطی است که موازنه منطقـی در مـراودات بـین    

  .سازد رزشی را از استمرار برخوردار میو

گردد نگرش جامعه در  اي موجب می توفیق دانشکده هاي تربیت بدنی در نیل به چنین موازنه ،از این رو

منزلت دانشگاه و جایگاه تعلیم  ،در این صورت نشود وبرقراري ارتباط دانشکده با محیط صرفا مادي تلقی 

عدم اطمینان و محدودیت منابع مواجه  نی که محیط با پیچیدگی،به میزا .اندبمو تربیت نیز محفوظ 

ها در مورد بخش  به دلیل پیچیده شدن مدیریت محیط، به کارگیري مفاهیم موجود دراین نظریه ،گردد می

دلیل این ادعا آن  .کنند هاي مختلف آموزش عالی از جمله دانشکده هاي تربیت بدنی بیشتر مصداق پیدا می

 .اند هاي ویژه در ارتباط با محیط و فرایندهاي داخلی خود مواجه با چالش دانشگاه هاه است که امروز

هاي گوناگون در سطح  به عرصه در ورود 2و به تبع آن نیاز به کسب مزیت رقابتی1پدیده جهانی شدن 

م تحقیقات جهانی به ویژه در حوزه علم و فناوري، تاکید بر توازن در انجا اي، ملی، بین المللی و منطقه

شدن آموزش عالی در  همگانی اي، وجود تنوع در ترکیب جمعیت دانشجویی و توسعه -بنیادي و کاربردي

هاي آموزش و یادگیري در  سمت برآورده سازي نیاز صنعت، با تحول بنیادین نسبت به شیوهه حرکت ب

ظهور  اطالعات و ارتباطات و دانشکده ها به ویژه تاکید بر یادگیري مادام العمر همراه با توسعه فناوري

متنوع مالی و پایدارسازي این منابع به منظور  ، ضرورت دستیابی به منابع جدید و3ي مجازي دانشگاه ها

هاي پیش روي آموزش عالی و  از جمله چالش... و دانشگاه هاهاي مرتبط با وظایف  حمایت از فعالیت

  .حال توسعه استکشورها به ویژه کشورهاي در  بیشتردر  دانشگاه ها
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     پیشـنهاد   پـیش رو بـه صـورت زیـر     ي راهبردهـا اجرایـی   يپیامدهامهمترین با توجه به یافته هاي تحقیق، 

   توسعه فرهنگی، توسعه همگانی، توسعه آموزشی، توسـعه علمـی، توسـعه زیـر سـاختی، توسـعه        :می گردد

 بـا توسـعه سیاسـی کـه تـا حـدود زیـادي       بین المللی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادي، توسعه فناوري و 

  .مطابقت دارندراهبردها 
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نابعم  

   طراحی و تدوین مدل هاي توسعه ارتباط دانشگاه با صـنعت " )     (حمیدي زاده، محمدرضـا". 

 .37شماره  .فصلنامه آموزش مهندسی ایران

 ته و در بررسی تطبیقی ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع توسعه یاف" )1384(شفیعی، مسعود

هاي سه جانبه دولت، صنعت و دانشگاه براي  نهمین کنگره سراسري همکاري ."حال توسعه

 .توسعه ملی

 ،1380 تـا  1377هـاي   سال در ایران ورزش صنعت اقتصادي بررسی ")1384( فریبا عسگریان".  

 .تابستان ،24 . حرکت فصلنامه

  )1387(علیزاده، محمد حسین و الهی، علیرضا	ي راهبردي توسعه پژوهش هاي علـوم  برنامه ریز"
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This study was to investigate the strategies and the consequences of the relation 

management between physical education and sport Science College and 

executive part of sport industry. So, deep interviews conducted to elites with 

work field of around research topic. Sampling was based on subjective and 

snowball approach and 18 people were interviewed. Interviews analyzed 

through qualitative coding (open, axial and selective). 

Findings exposed 8 labels in open coding which covered the internal and 

external challenges of relation management of two sides and these concepts 

were knowledge and awareness, external view, human source, madding 

organizational culture, parties’ thoughts, unit responsible for/integrated 

management, laws and regulations and marketing  

Eventually, the consequences categorized in line of strategies and were at   

scope of the cultural development, general development, educational 

development, scientific development, under development, international 

development, social development, economic development, technological 

development and political development that consistent of strategies. The 

research findings could help the sport managers to know scientific collaboration 

management and the consequences of this in those sport institutions. 
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