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 يرانو صنعت ورزش ا يكآكادم يطمح ينتعامل ب يبررس

  اسناد و ساختار يلبراساس تحل

  4رحيم رسولي ،3نوشين بنار ،2رحيم رمضاني نژاد ،*1صالح دستوم
 
  

  )1/8/1392: تاريخ پذيرش          4/6/1392: تاريخ دريافت(
 

  چكيده
دو  يـن ا ياسناد مربوط به همكار يلورزش كشور براساس تحل يياجرا هاي و بخش يكآكادم يطمح ينب يتعامل و همكار يلپژوهش تحل ينهدف از ا

  هـا  نامـه  ينپژوهش به صورت هدفمند و دردسترس اسناد، آئ يندر ا. اسناد و به صورت گذشته نگر است يلپژوهش از نوع مطالعات تحل ينا. بود يطمح
دو نهـاد مـورد    يـن ا ينبـ  يو همكار يو دانشگاه يعلم يو نهاد يورزش هاي و گزارش عملكرد سازمان  آرشيو منابع ها، مصاحبه ي،سازمان هاي ارتچ

 نو گزارش عملكـرد سـازما   يچارت سازمان نامه، ينآئ يهمخوان يو،نظر كارشناسان در منابع آرش يخش جمع بنددر سه ب يجنتا. قرار گرفته است يبررس
دو  يـن و مطلـوب جهـت تعامـل ا    يفعلـ  يساختار يالگو ينعالوه برا. شد يلتحل ورزشي ها دانشگاه يبدن يتساله ادارات ترب 5تعامل و گزارش  يبرا ها
 همگرايـي  يـي بخـش اجرا  يرانبا مـد  يسهدر مقا يورزش يمراكز علم يرانو مد اساتيد رسانه، حوزه نظران صاحب يدگاهنشان داد د يجنتا. ارائه شد يطمح
 يطجهـت تعامـل بـا محـ     يسـازمان  هاي در چارت يواحد مناسب ها، نامه ينشده در آئ يينبود كه متناسب با اهداف تع يناز ا يحاك ها يافته. دارد يشتريب

 يبـدن  يـت ترب اتگـزارش عملكـرد ادار  . مراكـز نداشـتند   يـن ا يسـازمان  هاي پست يفبا وظا يانطباق مناسب نيز  نشده و گزارش عملكردها نيمقابل تدو
 يـات و ه يـان مرب ي،كارگـاه آموزشـ   يش،و همـا  ينارسـم  يقاتي،طرح تحق يگري،با بخش ورزش نشان داد كه كالس مرب همكاري با ارتباط در ها دانشگاه

 امـا  اند داشته االييحجم نسبتا ب يط،دو مح ينا ينب يهمكار هاي ينهزم ترين و نشر به عنوان مهم ينيكار آفر -يشاغل در دو بخش، كارورز هاي يعلم
متعـدد   يليورزش كشور به دال ييو بخش اجرا يكآكادم يطمح يناز عدم تعامل مناسب ب يحاك يجنتا يبه طور كل. نيست مناسب ها آن كيفيت احتماال

 يدو نهـاد، اجـرا   يبـر همكـار   يمدون مبن ينقوان يندر بخش دانشگاه و ورزش، تدو يساز يبا خصوص يدبا رسد يبه نظر م. دارد اي و برنامه ياختارس
  .شود يادو نهاد مه ينتعامل هرچه بهتر ا يبرا ينهزم يمشترك و كارورز يقاتيتحق ينارهايطرح و سم

  
  واژگان كليدي 

  .يورزش هاي سازمان ي،بدن يتترب هاي اسناد، دانشكد يلتحل ورزش،  -ارتباط دانشگاه

                                                      
   Email: salahdastoom@yahoo.com                        ) نويسنده مسئول( يالندانشگاه گ يورزش يريتكارشناس ارشد مد. 1

  استاد مديريت ورزشي دانشگاه گيالن. 2
  استاديار مديريت ورزشي دانشگاه گيالن. 3
 كارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه گيالن . 4
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  مقدمه 
عنــوان منبعــي   و يكــم دانــش بــه  در آغــاز قــرن بيســت

راهبردي و حتـي برتـر از منـابع طبيعـي و اقتصـادي قلمـداد       
هـاي   شـود و در ايـن ميـان پاسـخگويي دانشـگاه بـه نيـاز        مي

اي  هـاي فنـاوري، از جايگـاه ويـژه     جامعه، به ويژه در عرصه
ارتبـاط دانشـگاه و ورزش   ). 2004هيـرن،  (خوردار اسـت   بر

راسـتاي آن  بخشي از الگوي كلي دانشـگاه و صـنعت يـا در    
هاي دانشگاه و صـنعت مـي توانـد از طريـق     همكاري. است

تامين سرمايه از طرف صنعت و تامين اعضاي هيئـت علمـي   
و توليد علم از طرف دانشگاه منجر بـه ارتقـا پـژوهش هـا و     

ــاوري گــردد  ــات و فن ــق ايجــاد  . اختراع ــز از طري ــت ني دول
ك تواند به برقراري اين ارتباط كمـ ساختارهاي انگيزش مي

، همكاري دانشگاه و صنعت )2009كاو و همكاران، (نمايد 
هــاي قــراردادي اســت كــه در خصــوص از مصــاديق توافــق

هاي علمي و پژوهشي با هدف دستيابي به توان علمي فعاليت
هــاي صــنعت و اســتفاده از آنهــا صــورت  دانشــگاه و تجربــه

 ).2001اندرسون، (پذيرد  مي

ســخگويي مراكــز در برنامــه پــنجم توســعه ايــران بــر پا 
علمي، پژوهشي و آموزشـي كشـور بـه تقاضـاي اجتمـاعي،      

از اين رو، ايجاد ارتباط . فرهنگي و صنعتي تأكيد شده است
ورزش به عنوان . بين دانشگاه و صنعت اهميت بسياري دارد

بخشي از صنعت يا به عنـوان يـك صـنعت، فراگيـر بـوده و      
سند توسعه (جايگاه منحصر به فردي در نظام اجتماعي دارد 

بنابراين پاسخوگويي مناسب نظام آمـوزش  ). 1381ورزش، 
و پژوهش تربيت بدني و ورزش كشـور بـه نيازهـاي بخـش     

هاي استراتژيك و توسـعه  نظام ورزش بخش مهمي از برنامه
شــود و مبنــاي اصــلي ارتبــاط دانشــگاه و كشـوريقلمداد مــي 

ورزش نيز براساس كاركردها گفته شده و به ويژه در بخش 
هاي دانشگاهي يا  سه كاركرد اصلي مجموعه. خدمات است
عالي امروز كه يونسكو نيز بـر آن تأكيـد دارد     نظام آموزش

) آموزش(، انتقال دانش )پژوهش(عبارتست از؛ توليد دانش 

بنابراين سه ). 1390علوي، ) (خدمات(و اشاعه و نشر دانش 
نــوع رابطــه بــين دانشــگاه وصــنعت؛ آموزشــي، تحقيقــاتي،  

اين كاركردهـا  ).1388علم، (باشد مشاوره اي مي -دماتيخ
دانشگاه مبتني بر دانـش نقـش مهمـي در شـكوفايي جوامـع      

ها دارد و ارتباط دانشگاه و ورزش كشور به ميـزان  زمينه آن
  . تحقيق و توسعه ورزش كشور بستگي دارد

براساس ديناميك دروني دانشگاه و اثرات محيط بيرون 
آكادميك، دو انقالب آكادميـك در   بر ساختارهاي سيستم

انقـالب آكادميـك نخسـت در    . جهان به وقوع پيوسته است
در كشــور آلمــان اتفــاق افتــاد كــه طــي آن  19اواخــر قــرن 

هـاي آموزشـي و توزيـع دانـش،      ها عالوه بر فعاليت دانشگاه
. هاي تحقيقاتي و توليد دانش را نيز بر عهـده گرفتنـد   فعاليت

دار مأموريـت نـوآوري    ا نه تنها عهدهه انقالب دوم، دانشگاه
تكنولوژيك و در نتيجه توسعه اقتصادي و اجتماعي شـدند،  

) آموزش كـارآفريني (بلكه آموزش فرد به آموزش سازمان 
در آسـتانه  . و تحقيق فردي بـه تحقيـق گروهـي تبـديل شـد     

تــرين ركــن نظــام  هــزاره ســوم نيــز دانشــگاه بــه عنــوان مهــم
ي و فناوري و امنيـت عمـومي   تواند توسعه علم آموزشي مي

  ).2007مارتين، (زندگي اجتماعي را فراهم نمايد 
ارتبــاط دانشــگاه و صــنعت در ايــران از زمــان تأســيس  

ــران  ــگاه تهـــ ــاز شـــــد) 1313(دانشـــ         در دوره اول . آغـــ
تعامل دانشگاه و صنعت مبتني بر آمـوزش و  ) 1340-1313(

ديـد و ايجـاد   ها با صنايع وارداتي ج سازي دانشگاه هماهنگ
در  .هاي دانشگاهي مورد نياز صنايع تـازه تأسـيس بـود    رشته

كـــارآموزاني از دانشـــگاه بـــراي ) 1340-1360(دوره دوم 
هـاي   هـاي وارداتـي جديـد بـه شـركت      آوري آشنايي با فـن 

        در دوره ســـوم . شـــدند صـــنعتي دولتـــي فرســـتاده مـــي   
 دولت تالش كـرد مبنـاي تعامـل دانشـگاه و    ) 1374-1360(

در . صنعت را عالوه بر آموزش به پژوهش نيز گسترش دهد
دولـت كوشـيد مبنـاي جديـد     ) بـه بعـد   1374(دوره چهارم 

توسعه فناوري را براي تعامل دانشگاه و صنعت را با تأسـيس  
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هاي علم و فنـاوري و مراكـز رشـد ارائـه      ها و پاركشهرك
دهـد كـه    روند طي شـده نشـان مـي   ). 1385سلجوقي، (دهد 

ــكل ــر ش ــان    گي ــذر زم ــنعت درگ ــگاه و ص ــاط دانش ي ارتب
ريزي اصولي و زيربناي اساسي نداشته و محتوا و سـمت   پايه

كـه تجربـه    درحالي. و سوي اين ارتباط، هدفمند نبوده است
هـا   كشورهايي كه ارتباط دو سويي دانشگاه و صنعت در آن

). 1382 شـفيعي، (قدرتمند و داراي ساختاري پيشرفته اسـت  
گيـرد،   و صـنعت در طـول زمـان شـكل مـي      ارتباط دانشگاه

هاي تاريخي،  هاي ملي در دوره برگرفته از نيازها و ضرورت
سمت و سو و اهداف كاربردي مرتبط به آن است و تنها در 
صورت تعامـل پايـدار بـين ايـن دو نهـاد، توسـعه صـنعتي و        

تـوان انتظـار    متعاقب آن توسعه اقتصادي و اجتمـاعي را مـي  
  ). 2010رسي،(داشت 

بررسي ديدگاه و مصاحبه كارشناسان و براساس شواهد 
و ديدگاه عمومي الگوي ارتبـاط دانشـگاه و ورزش چنـدان    

-موفق نشان نداده است و معموال به عنـوان يكـي از چـالش   

در . آيـد هاي اصـلي توسـعه ورزش كشـور بـه حسـاب مـي      
الگــوي دانشــگاه و وررزش رويكــرد نقــدها ايــن اســت كــه 

نحـوي باشـد كـه تحقيقـات كـاربردي و      ها بايد بـه   دانشگاه
ــا ســازمان. مشــكالت گشــاي ورزش كشــور باشــند  هــاي ت

ورزشي بتوانند از اين توليدات علمـي اسـتفاده كنـد و علـم     
از  83. %دانشگاه و عمل بخش اجرايي به هـم نزديـك شـود   

اساتيد و اعضاي هيات علمي معتقدند كه سـهم پـژوهش در   
دانشـگاه نسـبت بـه    . بودجه ورزشي كشور بسيار ناچيز است

ــا ابعــاد فرهنگــي، اخالقــي، فلســفي، تربيتــي،   نهــاد ورزش ب
تفــاوت اســت معضــالت و    تــاريخي و اجتمــاعي آن بــي  

ــده و     ــرح شـ ــگاه مطـ ــد در دانشـ ــي بايـ ــكالت ورزشـ مشـ
هـاي مـرتبط بـا آن مـورد طـرح و بررسـي قـرار         ريزي برنامه
و هـا   نامـه  هـا، پايـان   ها بايد با برگزاري كالس دانشگاه .گيرد

ها و سمينارها موضوعات مختلـف را در خصـوص    سخنراني
هـايي   حـل امر ورزش مورد بررسي و تحليل قرار دهـد و راه 

در حال حاضـر نتيجـه هزينـه    . براي مسائل و مشكالت بيابند

هاي مختلف ورزش كشور، عدم  هنگفت پژوهش در بخش
براي حـل ايـن مشـكل    . استفاده از آنها در ميدان عمل است

هـا و بدنـه اجرايـي    اط دقيق و ارگانيك بين دانشگاهبايد ارتب
ــود    ــرار ش ــور برق ــاتيد (ورزش كش ــاحبه اس ــاني، : مص احس

 طـور  بـه ). 1386-91جهانگيريان، آقاپور، هنـري، بهرامـي   

 مطلـوب  ورزش حـوزه  در دولتـي  هايبخش عملكرد كلي

 كه باشد مى كيفيت بى و پرهزينه آنها خدمات و ارائة نبوده

 مشـاركت  بـراى  جامعه از عظيمى بخش انصراف آن نتيجة

 زمينـه  در موجـود  هـاى نارسـاي . اسـت  شـده  ورزش در

 بـه  را هـا نگـاه  همه كشور ورزش در دولتي بخش مديريت

  ). 1391خليلي، (كرده است  معطوف هاسمت ساير بخش
ــدوديت  ــكالت و مح ــودن   مش ــور نب ــژوهش مح ــا، پ ه

ارتقـاي  هـاي صـنعتي در    ها، منظور نكـردن فعاليـت  دانشگاه
اعضاي هيئت علمي، منظـور كـردن حـق باالسـري زيـاد بـه       

علمـي، جايگـاه سـازماني     هاي صنعتي اعضاي هيئـت فعاليت
تــرين داليــل نبــود ضــعيف ارتبــاط دانشــگاه و صــنعت مهــم

ارتباط منطقـي و پويـا بـين بخـش آكادميـك و صـنعت در       
 دانشگاه ارتباط بودن ضعيف). 1383آراسته، (كشور است 

 بـه  كـه  سـاختاري  بر داليـل  عالوه ، ما كشور در صنعت با

 بـه  آنهـا  عدم وابستگي و صنايع و دانشگاهها وجودي اصل

 و صنعتي، اجتماعي اقتصادي، كالن رهاي ساختا و يكديگر
فصـل   و واسـط  هـاي  حلقـه  نبـود  از گـردد،  برمـي  فرهنگي
 در بخـش  دو ارتبـاط  بـر  حاكم مديريتي فرايند و مشترك

). 1388بـاقر نـژاد،   (شـود   مي ناشي نيز و خرد كالن سطوح
دهد كه اين موضوع به عنوان يـك  موارد بيان شده نشان مي

  .چالش همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است
دانشــگاه و صــنعت  هــاي بســياري در حــوزهپــژوهش

هـاي دو نهـاد    همكـاري ) 1377(منافي . صورت گرفته است
صنعتي  دانشگاه و صنعت را در گرو ايجاد فرصت تحقيقات

و حضور بيشـتر در صـنعت، ايجـاد واحـدهاي تحقيقـاتي بـا       
حضور اعضاي هيئـت علمـي و ايجـاد سـاز كـاري پويـا در       

فـائض  . داننـد  دانشـگاهها بـراي حـل مشـكالت صـنعت مـي      
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در ارزيابي و اولويت بندي موانع ارتباط دانشـگاه و  ) 1389(
صنعت؛ موانع قانوني، موانع فرهنگـي، تقاضـا محـور نبـودن     

ههاي دانشگاهي، عدم كارايي دوره كارآموزي، عـدم   پروژ
تـرين  تناسب رشـته هـاي دانشـگاهي بـا نيـاز صـنايع را مهـم       

عنوان كرد كه ) 1389(حاجيان . عوامل در اين زمينه دانشت
درصــد ظرفيــت پژوهشــي دانشــگاه هــا بــه دليــل ارتبــاط  80

ضعيف با صنعت بدون استفاده مانده است، صـنعت بايـد بـه    
اعتمـاد كنـد، خـالء هـاي قـانوني، عامـل اصـلي         دانشگاه ها

ضــعف ارتبــاط صــنعت و دانشــگاه اســت، متاســفانه اتكــاي 
بسياري از بخش هاي صنعتي مـا بـه كمپـاني هـاي خـارجي      

بـاقر نـژاد   . است، و تدوين نقشه جامع صـنعتي ضـرور اسـت   
به بررسـي سيسـتم ارتبـاط دانشـگاه وصـنعت بـراي       ) 1387(

ــران پرد ــاوري در اي ــوان كــرد كــه در  توســعه فنّ اخــت و عن
صورت؛ تحقيقات مشترك، ارجـاع تحقيقـات سفارشـي بـه     

ها، استفاده از نتايج تحقيقات دانشگاهي براي توليـد  دانشگاه
هـاي  هـا وصـنايع از توانمنـدي   محصول، باور متقابل دانشگاه

هاي همديگر، سوق دادن تحقيقات دانشگاهي به سوي جنبه
ــايي دانشــگاه  ــزايش توان ــا در حــل مشــكالت  تجــاري، اف ه

كــاربردي صــنايع ســبب تعامــل مثبــت و قــوي دانشــگاه  و   
  .شودصنعت مي

در حوزه ورزش نيز بـر محورهـاي فرعـي ارتبـاط بـين      
هاي به صورت زير انجام شده دانشگاه و ورزش نيز پژوهش

عامل پـژوهش را مهـم تـرين    ) 1383(مشرف جوادي . است
. بدني عنوان كردعامل تاثير گذار بر عملكرد سازمان تربيت 

هاي  ترين اولويتمعرفي مهم و ارزيابي در )1386(پور فروغي
كارآفريني در ورزش از ديـدگاه دسـت انـدركاران ورزش    

هــاي ايــن تحقيــق كشــور اظهــار مــي كنــد مهــم تــرين يافتــه
شناسايي هفت زمينه اصلي براي كارآفريني در ورزش است 

هـاي  در حـوزه كه به ترتيب اولويت عبارتند از كـارآفريني  
ــزي    ــه ري ــديريت و برنام ــژوهش در ورزش، م ــوزش و پ آم
ورزشـــي، خـــدمات ورزشـــي، تبليغـــات ورزشـــي، ورزش 

اي، ســاخت و توليــد تجهيــزات  همگــاني، قهرمــاني و حرفــه
در ) 1388(همچنــين فراهــاني . ورزشــي و امــور فرهنگــي  

بررسي نقـش سرفصـل و محتـواي دروس تربيـت بـدني در      
نشان داد بين نظـر دو گـروه از    كارآفريني دانش آموختگان

درخصـوص تناسـب   ) مربيان و مديران سـتادي (كارفرمايان 
سرفصل دروس تربيت بدني با نيازهاي شغلي  و راهكارهاي 
آموزشي از طريق مراكز كارآفريني و نقش دانشـكده هـاي   
تربيت بدني در تقويت روحية كارآفريني و نقش دولـت در  

نة دانش آموختگان تفاوت حمايت از فعاليت هاي كارآفرينا
ــدارد  ــي داري وجــود ن ــاري معن ــدني  . آم ســازمان تربيــت ب

در كتابچه توسعه علمي و پژوهشي از سند تفضـيلي  ) 1381(
هـاي  نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش كشور، ضـعف 

توسعه پژوهش در تربيت بدني و ورزش كشور را در نتيجـه  
: كرده اسـت  مطالعات شناختي و تطبيقي خود چنين فهرست

مند بين مراكز تحقيقاتي ورزشي داخـل و  فقدان ارتباط نظام
هـاي ارتبـاط بـين مراكـز پژوهشـي      خارج از كشور، كاستي

ورزشي، كمبود نيروي انساني متخصـص بـراي پـژوهش در    
ورزش، فقـدان مراكـز پژوهشــي ورزشـي خصوصـي، عــدم     
هماهنگي بين عرضه و تقاضاي پـژوهش در ورزش كشـور،   

هـاي ورزشـي،   ط بـين مراكـز پژوهشـي و سـازمان    عدم ارتبا
ضــعف امكانــات و تجهيــزات مراكــز پژوهشــي ورزشــي بــا 
. مطالعه و بررسي پژوهش هاي انجام شده در ديگر كشورها

ــاط بخــش  ) 2012(صــيادي . ورزش ــع ارتب در بررســي موان
توليدي صنعت ورزش بـا دانشـگاه عامـل عـدم آگـاهي بـه       

بـاط ارزيـابي شـد و جهـت     ترين مانع برقراري ارتعنوان مهم
مرتفع سازي موانع، مشاركت و همكاري دو نهـاد ضـروري   

در بررسـي  ) ، ب2012(همچنـين صـيادي   . رسـد به نظر مـي 
انواع مزاياي اكتسـابي صـنايع از ايجـاد ارتبـاط بـا دانشـگاه،       

ترين عامل شناسايي كرد و به طور عامل توليد به عنوان مهم
تـرين  ورزشـي مهـم  كلي براي صـنايع توليـدي محصـوالت    

هـا كسـب منـافع و مزايـا بـه      عامل جهت ارتباط بـا دانشـگاه  
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باشد كه همانـا ايـن منـافع و مزايـا همـان      صورت مستقيم مي
در ) 1381(قراخـانلو  . توسعه توليـدات شـركت بـوده اسـت    

شناسايي موانع و مشكالت پژوهش در تربيت بدني و علـوم  
علمــي  هــاي كشــور از ديــدگاه هيــاتورزشــي در دانشــگاه

تربيــت بــدني عوامــل بازدارنــده پــژوهش را شــامل عوامــل  
اداري، -تخصصـي، سـازماني   -اياجتمـاعي، حرفـه   -فردي

. اقتصادي شناسايي عنوان كـرد _تجهيزاتي و مالي-امكاناتي
نگاهي به عوامل بازدارنده شناسايي شده نشان مي دهـد كـه   
موانع و مشكالت پيش روي پژوهش در رشته تربيـت بـدني   

انـد و ريشـه در   م ورزشـي، چنـد بعـدي و همـه جانبـه     و علو
  .گانه بازدارنده دارندعوامل پنج

هاي خارج از كشـور در ارتبـاط بـا اسـتفاده از     پژوهش
اند كه افزايش بودجـه مطالعـات   پژوهش ورزشي بيان كرده
هـا، مراكـز تحقيقـات ورزشـي و     مربوط به ورزش دانشـگاه 

ناسـب مسـؤولين   مؤسسات علمي و پژوهشي، برنامه ريزي م
، تأمين )1989، 1توماسون(براي استفاده از تحقيقات ورزش 

مراكز اطالع رساني، توسعه شناخت و آگاهي پژوهشـگران  
از كـــاربرد فنـــون و فنـــاوري هـــاي پژوهشـــي جديـــد در  

توســعه تــوان پشــتيباني آمــوزش  ). 1994بورويــت، (ورزش
، 2ايرش اسـپورت (عالي و استفاده از ظرفيت هاي دانشگاهي

، ايجاد ارتباط بيشتر بين قهرمانـان و مراكـز پژوهشـي    )2000
ورزشي، برنامه ريزي جهت توسعه ابداعات ورزشي، توجـه  

، )1998، 3ورزش كانـادا (به تحقيقـات كـاربردي در ورزش  
هــاي تحقيقــاتي و افــزايش هــم افــزايش تعامــل بــين پــروژه

، )2002، 4موسســه ژاپــن (نيروزايــي تحقيقــات در ورزش  
هاي مراكز تحقيقاتي در ارتبـاط بـا علـوم    سگسترش كنفران

ــي ــت، (ورزش ــون ). 1994بوروي ــين گالنت ــا ) 2001( 5آيل ب
بررسي توليدات علمي و خبري تربيت بدني و ورزش عنوان 
كرد كه دانشگاه ورزش نيازهاي مخاطبان جامعـه ورزش را  
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  .در نظر بگيرند
تحقيقــات انجــام شــده بيشــتر بــه بررســي الگــوي كلــي 

ت و يـا ارتبـاط دانشـگاه بـا بخـش توليـدي       دانشگاه و صـنع 
اند و به صورت صنعت ورزش و مشكالت پژوهش پرداخته

مفهومي، علمي و كلي همكاري الگـوي دانشـگاه و ورزش   
البته . ايران و خارج از كشور مورد بررسي قرار نگرفته است

هاي خارجي از لحـاظ سـاختاري تفـاوت    از آنجا كه الگوي
دارد الگـوي سـازي در ايـن زمينـه     زيادي با ساختار داخلـي  

هـاي صـورت   پژوهش. بيشتر تحت تاثير ساختار خواهد بود
گرفته در مورد موضوعات كالن در حوزه مـديريت ورزش  

اي و نگـرش سـنجي از   كشور بيشـتر بـه صـورت پرسشـنامه    
هــاي مطالعــاتي ارزيــابي متخصصــان بــوده و كمتــر از روش

ــاب. شــاخص و اســناد اســتفاده شــده اســت  ي عملكــرد ارزاي
هاي توسعه يـافتگي در هـر زمينـه بـر اسـاس مسـتند       شاخص

. باشـد هـا مـي  ترين اطالعات و نتايج يعني اسـناد و گـزارش  
اسناد و مدارك علمي در هر زمينه معتبر ترين و قابل اعتماد 
ترين اطالعـات در مـورد مسـائل مختلـف آن زمينـه هسـتند       

د بهترين نـوع  توانبنابراين تحليل اسناد مي). 1383غفوري، (
هاي كالن ها، اهداف و سياستتحليل براي بررسي شاخص

گـذاري و الگـوي   سـنجش سياسـت  . در ورزش كشور باشد
تعامي بين محـيط آكادميـك و علمـي بـا بخـش اجرايـي و       

حرفـه،   -رقابتي ورزش كه تحت عناوين مانند ارتباط رشـته 
شــود بســيار ضــروري بــوده و در ورزش يــاد مــي -دانشــگاه
هـاي نظـري توسـعه    ري و كاربردي كـردن الگـوي  گيجهت

عدم بكارگيري دانش . ورزش كشور بسيار موثر خواهد بود
و پژوهش ورزشي در سطوح و تشكيالت مختلف اجرايي و 
رقابتي ورزش كشور باعث غير علمي و غير تخصصي بودن 

ها و عدم توسعه مناسـب و متناسـب   ها و آموزشريزيبرنامه
ورزش . شـود شرايط كشـور مـي   بخش ورزش با وضعيت و

ها مهم تـرين  يكي از نهادهاي مهم اجتماعي است و دانشگاه
بـه  . آيدنهاد براي بررسي علمي مسائل ورزش به حساب مي

رسد كه ميـزان و چگـونگي ارتبـاط ايـن دو نهـاد بـا       نظر مي
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يكــديگر موفقيــت يــا شكســت برنامــه هــاي توســعه ورزش 
ي كلي و اصلي ارتبـاط  بررسي الگو. كندكشور را تعيين مي

ــاري      ــه همك ــود در زمين ــناد موج ــنعت و اس ــگاه و ص دانش
دانشگاه و ورزش ما را در تعامل نزديك با ارتبـاط دانشـگاه   

از آنجايي كه نبود ارتبـاط منطقـي و   . دهدو ورزش قرار مي
پويا بين محيط آكادميك و علمي ورزش بـا بخـش سـطوح    

كل فعلي ورزش اجرايي و رقابتي ورزش بالقوه مهمترين مش
كشور است و اسناد موجود در زمينه همكاري يا ضوابط آن 

ترين مـالك قضـاوت در ايـن زمينـه هسـتند، در ايـن       مستند
پژوهش محقق درصدد آن است كه  بر مبنـاي تعامـل كلـي    

هـاي توسـعه و براسـاس اسـناد،     دانشگاه و صنعت در برنامـه 
ــ هــا، مــدارك، مصــاحبهگــزارش ا هــا و آرشــيو و مقايســه ب
هاي سازماني وضعيت تعامل بين محيط ها و آئين نامهچارت

ســطوح اجرايــي و (و غيــر آكادميــك ) علمــي(آكادميــك 
ورزش كشور را به صورت مفهومي و نظري تحليـل  ) رقابتي

و بررسي نمايـد و الگـوي سـاختاري مطلـوب نظـام ورزش      

هدف اصلي پژوهش مفهوم سازي الگوي . كشور ارائه شود
بــر اســاس بســط مبــاني و الگــوي اصــلي  ورزش  -دانشــگاه
   .صنعت است -دانشگاه

  روش تحقيق
از نظـر   يفي،توصـ  ييحاضر از نظر استراتژ يقروش تحق

و از نظـر   يمحتوا، از نظـر هـدف كـاربرد    يلاجرا تحل يرمس
 يـن در ا. اسـت ) اي كتابخانـه ( اسـنادي  ها داده آوري جمع

پژوهش به صورت هدفمنـد و دردسـترس اسـناد و گـزارش     
 يو دانشـگاه  يعلمـ  يو نهاد يورزش هاي عملكرد سازمان

 اسـناد از منـابع كتابخانـه    ينا. قرار گرفته است يمورد بررس

ــداتتول اي،  اي، رســانه يوهايو مقــاالت، آرشــ  يعلمــ ي
 يو دانشـگاه  علمـي  مراكـز  و هـا  گزراش عملكرد سـازمان 

 هـا  داده. شـد  ينهادهـا جمـع آور   يـن اسناد اواقع در مراكز 
تعامل دانشـگاه و   ييو اجرا ينظر مفهومي، ساختار براساس

  .شدند ليلو تح يورزش دسته بند
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  )چارت

 گزارش عملكرد 3

هـاي مـورد   هـا توسـط سـازمان   ها به ميزان در اختيار گذاشتن آنو حصول آن. استخراج شده در جدول براساس بازنويسي از مطالعات پيرامون الگوي دانشگاه صنعت بوده استهاي آيتم* 
 .باشدبررسي مي

 

متغيرهاي محتوايي تحليـل شـده شـامل در آرشـيوهاي     
نظر كارشناسـان و مـديران بخـش اجرايـي،     : اي شامل رسانه

و نظـرات  ...) روزنامـه، وب،  (اي مطالب كارشناسـان رسـانه  

هـاي تربيـت   ادارات و دانشكده(اساتيد و مديران دانشگاهي 
هـاي ايـن   نامـه متغيرهاي مربوط به اسناد شامل؛ آئـين ). بدني

ها، چارت سازماني و واحد تعريف شـده و گـزارش   سازمان
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عالوه براين گزارش عملكرد . هاه اين سازمانعملكرد ساالن
دانشكده تربيـت بـدني برتـر كشـور در      10ساله مربوط به  5

هاي تهـران، شـهيد بهشـتي، خـوارزمي، آزاد واحـد      دانشگاه
ــيالن، رازي     ــهد، گ ــي مش ــفهان، فردوس ــز، اص ــز، تبري مرك

تـوان بـه عـدم    هاي اين پژوهش مـي از محدوديت.  باشد مي
ها و مراكز علمـي بـراي   عضي سازمانهمكاري و خوداري ب

هـا، جـامع نبـودن منـابع     در اختيار گذاشتن اسناد و گـزارش 
هـا در  آرشيو و اسناد الزم و همچنين عدم ثبت همه گزارش

امــا بــا وجــود تشــابه . هــايي از دو طــرف اشــاره كــردبخــش
آرشـيو   118ها حصول شده شامل بسياري از اين اسناد، داده

  .باشدبااليي قابل اتكا مي سند در حد 93خبري و 
  ها يافته

. هاي پژوهش در چهار بخـش دسـته بنـدي شـدند    يافته
ــري و مصــاحبه   ــل آرشــيو خب ــاي بخــش اول شــامل تحلي ه

صاحب نظران در رابطه با موضوع تعامل دانشـگاه و ورزش  
بخــش دوم شــامل تحليــل آئــين نامــه و گــزارش . باشــدمــي

ها ورزشي و  مراكز علمـي و دانشـگاهي بـا    عملكرد سازمان
بررسي انطباق در سه عنوان آئـين نامـه، تعريـف در چـارت     

سازماني و عملكرد واحد تعريف شده يا خود سازمان را در 
هـاي  بخش سوم نيـز بررسـي اسـناد و گـزارش    .  گيردبر مي

ــه همكــار ادارات و دانشــكده  ــوط ب ــدني  مرب هــاي تربيــت ب
بخش چهارم نيـز  . باشدهاي ورزشي ميها با سازماندانشگاه

براساس نتايج سه بخش قبلي و الگـوي سـاختاري وضـعيت    
فعلي و مطلوب تعامـل محـيط آكادميـك و بخـش اجرايـي      

 . ورزش اراده شده اشت

نتايج حاصـل از بررسـي و مطالعـه منـابع     ) 2(در جدول 
نظران هاي صاحباي، آرشيوهاي خبري و مصاحبهكتابخانه

ل بـين محـيط دانشـگاهي و محـيط اجرايـي و      در مورد تعامـ 
در . رقابتي ورزش به صـورت زيـر دسـته بنـدي شـده اسـت      

اي نظـرات كارشناسـان   جمع بندي منابع آرشـيو و كتابخانـه  
دانشــگاهي و علمــي، كارشناســي بخــش اجرايــي و رقــابتي  

اي نشـان داد كـه نظـرات    ورزش و مطالب و مقاالت رسـانه 
. واني بيشتري با هم داشـت اي همخگروه دانشگاهي و رسانه

ها بيشتر خطاب به بخـش  هاي صورت گرفته در رسانهنقدي
  .ورزش بوده است

  
  
  
  
  
      

  )اي مصاحبه، مقاله رسانه ي،مطالب علم( يورشمنابع آ يموضوع يدسته بند. 2جدول 
 ايديدگاه رسانه ديدگاه دانشگاهي ديدگاه اجرايي عوامل/ موضوعات 

 باال بسيار باال نسبتا باال ميزان توليد علم توسط دانشگاه

 ضعيف ضعيف متوسط گذاري علم بين دو طرفبه اشتراك

 ضعيف ضعيف  متوسط عملكرد نيروي انساني مشترك

 ضعيف متوسط ضعيف كاربردي بودن مطالعات ورزشي

 غير منطف در دو طرف غير منعطف در بخش ورزش غير منعطف در دو طرف ساختار تعاملي دو طرف

 بيشتر دانشگاه بيشتر دانشگاه ورزش نوع مالكيت معنوي دانش توليد شده

 بيشتر دانشگاه بيشتر دانشگاه  بيشتر ورزش تمايل به تعامل دو طرفه

 دولتي بودن دو  نهاد بيشتر ساختاري بيشتر خدمات محدوديت در همكاري و تعامل

 باال باال باال ميزان نياز به همكاري با هم

 ضعيف )كم(بيشتر سمينار و نمادين  مناسب سرمايه گذاري مشترك

 تعامل ضعيف تعامل ضعيف تعامل نسبتا ضعيف وضعيت فعلي تعامل جمع بندي

نوع مقايس كيفي . پنج مصاحبه از موارد تحليلي توسط محقق انجام شده است. ترين مقياس كيفي استفاده شده استتر از متناسبجهت تحليل روشندر اين توزيع * 
  اي و علمي است بكار گرفته شده براساس نوع بيان خود اسناد و منابع آرشيو رسانه
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هاي بخش اجرايي ورزش ابتـدا  براي سازمان) 3(در جدول 
ميزان توجه به تعامـل بـا محـيط دانشـگاهي در آئـين نامـه و       

ها مشخص شده، سـپس واحـد سـازماني    اهداف اين سازمان

تعريف شده در چارت سازماني با اهداف تطبيق داده شده و 
ها، نوع و ميزان عملكرد سازماندر نهايت بر اساس گزارش 

  .نسبي فعاليت مشترك با دانشگاه بررسي شده است
  

  ييدر اسناد و ساختار بخش اجرا يكآكادم محيط با ملبر تعا يدتاك يتوضع يبررس .3جدول 
 )هاي تعاملزمينه(گزارش عملكرد  چارت آئين نامه سازمان

 )سابق(بدني سازمان تربيت 

عدم برنامه يا اهداف مدون جهت ارتبـاط بـا-
  ه دانشگا

تاكيــد بــر تحقيــق و مطالعــات در مالكيــت و  -
 راستاي اهداف سازمان

بخــش پــژوهش و تحقيقــات در 
زيــر شــاخه معاونــت ارتباطــات، 

 آموزش و امور فرهنگي

... ، نشر، نيروي انساني مشترك، هاي تحقيقاتيطرح
 )محدود و نامطلوب(

 وزارت ورزش
 تاكيد بر همكاري علمي با نهادهاي ديگر 

 )11بند (
-مركز مطالعات و پژوهش

 هاي راهبري

  هاي وزارت خانه هاي حول سياستبيشتر پژوهش -
  ... هاي با ماليك و نظارت سازمان، طرح -

 )محود و نامطلوب(

 كميته ملي المپيك
ايجاد ارتباط با ساير سازمانها در جهت

 )20بند(پيشبرد اهداف 
 تحقيقاتبخش 

   ...نشر، فصلنامه، سمينار، 
 )متوسط و مطلوب(

ها ادارات تربيت بدني استان
 )سابق(

 بخش تحقيقات تعريف وظايف پژوهشي كم است
  ... طرح تحقيقاتي، كارگاه، 

 )محدود و نامطلوب(

 بخش تحقيقات كارشناس تحقيقات وجود دارد هااستانن اداره ورزش و جوانا
  ... ، طرح تحقيقاتي، كارگاه

 )محدود و نامطلوب(

 بخش آموزش و مطالعات ...در زمينه مسابقات، وسايل ورزشي،  هاشهرداري
  ... طرح تحقيقاتي، نشر، اماكن، 

 )محدود و نامطلوب(

 بخش تخصصي ندارد عدم تاكيد مناسب هاباشگاه
  ... هاي نمادين، ها، فعاليتباشگاه مسائل

 )محدود و نامطلوب(

 واحدهاي نه چندان مشخص تاكيد كم بر تعامل با محيط آكادميك جمع بندي
  هاي تحقيقاتي و نشر بيشتر طرح

 )محدود و نامطلوب(
  

 ينكـه از تـدو   دهد ينشان م يجنتا) 3(براساس جدول 
ــا عملكــرد ســازمان  ــ هــاي اهــداف ت ــدتاك يورزش و  يقــو ي

شـده در چـارت    يفبر تعامل نبوده است، واحد تعر يمشخص
 هـاي  يـت تعامل ندارد و حجم فعال يبرا ييباال يتقابل يسازمان

داشـتن و خـدمات بـه اشـتراك گذاشـته شـده بـا         يـا مشترك 

براساس گزارش  ينهمچن. باشد ينم يمطلوب حدانشگاه در سط
 بـوده  ها در سطح خرد سازمان يشترب ها يعملكرد نوع همكار

 .است

 ييبر تعامل با بخش اجرا يدتاك يتوضع) 4(جدول  در
  شده است يبررس يكآكادم يطدر اسناد و ساختار مح

  
  

 ...يرانو صنعت ورزش ايكآكادميطمحينتعامل بيبررس
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  يكآكادم يطدر اسناد و ساختار مح ييبر تعامل با بخش اجرا يدتاك يتوضع يبررس .4جدول 
 )هاي تعاملزمينه(گزارش عملكرد سازمان  چارت آئين نامه سازمان

  پژوهشگاه
 بدنيتربيت 

  بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي متناسب با نيازهاي جامعه
 توسعه و گسترش پژوهش در زمينه علوم ورزشي

دفتر ارتباط با صنعت 
 هاو فدراسيون

  كاري با چند سازمانقرارداد هم
  بيشتر همكاري با زمينه فرهنگي  

 )متوسط و مطلوب(

دانشكده هاي 
 تربيت بدني

 واحد مشخصي ندارد اقدام فعاالنه در جهت علمي كردن ورزش كشور
   ...طرح هاي تحقيقاتي، سمينار و 

 )محدود و نامطلوب(

 فدراسيون ورزش
 دانشجويي

 اشاره به تعامل با سازمان
پژوهش و واحد

 تحقيقات

   عملكرد ضعيف
 )محدود و نامطلوب(

اداره كل تربيت 
 بدني وزارت علوم

 واحد  مشخصي ندارد به ضوح اشاره نشده
  ... طرح تحقيقاتي، كارورزي، 

 )محدود و نامطلوب(

 تاكيد بر تحقيقات كاربردي  جمع بندي
ساختار غير مناسب 

 براي تعامل

  هاي آموزشيبيشتر كارگاه
 )محدود و نامطلوب( 

  

و  يـك آكادم يطمحـ  يمراكز علم يبرا) 4(براساس جدول 
در  يـي توجه به تعامـل بـا بخـش اجرا    يزانابتدا م  يدانشگاه

مراكز مشخص شـده، سـپس واحـد     يننامه و اهداف ا ينآئ
 يـق بـا اهـداف تطب   يشده در چارت سازمان يفتعر يسازمان

مراكز،  ينبر اساس گزارش عملكرد ا يتداده شده و در نها
ورزش  يـي مشترك با بخش اجرا يتفعال يزان نسبينوع و م
اهداف  ينكه از تدو دهد ينشان م يجنتا. شده است يبررس

بر تعامل بـا بخـش    يو مشخص يقو يدتا عملكرد مراكز تاك
 يشده در چـارت سـازمان   يفورزش نبوده است، واحد تعر

 هــاي يــتتعامــل نــدارد و حجــم فعال يبــرا ييبــاال يــتقابل
بـه اشـتراك گذاشـته شـده بـا       ماتداشتن و خد يامشترك 

ــيبخــش اجرا ــوب ي ــطح مطل ــ يدر س ــد ينم ــ. باش  ينهمچن
در سـطح   يشـتر ب ها يبراساس گزارش عملكرد نوع همكار

 .است بوده ها خرد سازمان

 10 يهمكــار يتگــزارش وضــع  يــلتحل) 5(جــدول  در
كشـور   هـاي  برتـر دانشـگاه   يبـدن  يـت دانشكده و اداره ترب

 سال از ها، از آن يافتيدر هاي ليست و ها براساس گزارش
براسـاس  . آورده شـده اسـت   زير صورت به 1391 تا 1386

در  يسـازمان ورزشـ   تـرين  فعـال  يورزشـ  هاي ياته يجنتا
در ارتبـاط بـا    يآمـار قابـل بحثـ   . ندارتباط بـا دانشـگاه هسـت   

 .نشد يافتهدر ينيكارآفر يا يرزكارو

  
  

 1391تا  1386هاي كشور از سال دانشكده و اداره تربيت بدني دانشگاه 10تحليل گزارش عملكرد . 5جدول 

 ميانگين در سال زمينه همكاري
به ازاي هر
 دانشگاه

 ترين سازمانفعال مجموع

 هاي ورزشيهيات 2/73 6/36 366 كالس مربيگري

 ادرات تربيت بدني 45 5/22 225 طرح تحقيقاتي

 كميته ملي المپيك 3 5/1 15 سمينار و همايش

 هاي ورزشيهيات 1/12 121 تقريبا ثابت مربي شاغل در هر دو بخش
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سمينارها، حامي بودن به عنوان تعامل محسوب نشده در ارتباط با . اندداده اين جدول براساس حجم اطالعاتي است كه واحدهاي مورد نظر در اختيار محقق قرار داده* 
  .باشداست بلكه همكاري مشترك در تشكيالت اجرايي مدنظر مي

  

اي وضعيت براساس نتايج پژوهش و مطالعه كتابخانه
ساختار فعلي محيط آكادميك و اجرايي ورزش كشور به 

علي براساس الگوي ف. صورت زير مشخص شده است
. رسدهاي پيشرفته ورزش مطلوب به نظر نميمقايسه با نظام

در اين الگوي سه مسير مشخص شده كه جريان تعامل را 
در اين مسير كميته ملي المپيك و ): 1(مسير . شودشامل مي

در اين . هاش كه با دانشگاه در ارتباط هستندزير مجموعه
در جهت بايستي تعامل علمي و كاربردي مسير مي

استعداديابي، نخبه پروري و اهداف متقابل كميته ملي 
در وضعيت . باشدالمپيك و بخش محيط آكادميك مي

فعلي براساس نتايج باال اين در اين مسير تعامل سطح 
در اين مسير تعامل بدنه اصلي ): 2(مسير . مطلوبي ندارد

با محيط آكادميك صورت ) دولت(ورزش و وزارتخانه 
هاي كالن ر اين مسير بايد در راستاي سياستد. گيردمي

هاي توسعه ملي و استاني، تعامل بين توسعه كشور و شاخص
هاش محيط اكادميك و وزارت ورزش و زير مجموعه

هاي اسنادي پژوهش وضعيت براساس يافته. صورت بگيرد
در مسير سوم ): 3(مسير . باشدفعلي اثربخش و كارآمد نمي

توليدي، (ا بخش صنعت ورزش تعامل بخش آكادميك ب
و بخش خصوصي كه بيشتر با ...) ها، خدمات، شركت

. ها صورت ميگيرداهداف تبليغات و بازاريابي  اين بخش
مسير . به لحاظ نشر و آموزش تعامل بيشتري دارد) 1(مسير 

هاي تحقيقاتي بيشتر فعال به لحاظ حوزه عملي و طرح) 2(
. خدمات را داشته استبيشتر جنيه ) 3(مسير . بوده است

دهد كه به لحاظ ساختار عالوه براين اين الگو نشان مي
ها از لحاظ سلسله مراتب در نظام سازماني و چينش سازمان

 .ورزش كشور مطابق با الگوهاي خارجي نيست
  

  
 اجرايي ورزشالگوي ساختاري كالن فعلي تعامل محيط آكادميك و  بخش . 1شكل 

 ها ورزشيهيات 2/12 92 تقريبا ثابت  هيات علمي شاغل در هر دو بخش

 ادارات تربيت بدني نامشخص نامشخص  )دانشجويان(كارآفريني  -كارورزي

 كميته ملي المپيك 2/114 1/27 271 )نسخه(حوزه نشر 

 ادارات تربيت بدني 6/46 3/23 233 كارگاه آموزشي

 - - - - ساير
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الگوي ساختاري مطلوب براي تعامل ) 2(در شكل 
هاي از بين محيط آكادميك و غير آكادميك براساس نمونه

كشورهاي پيشرفته بر حسب تطبيق نظري با شرايط نظام 
 . ورزش كشور ارائه شده است

  

  
 الگوي ساختاري كالن مطلوب تعامل دانشگاه و ورزش. 2شكل 

  
در الگوي پيشنهادي مطلوب، كميته ملي المپيك با 

هاش و هاش، وزارت ورزش با زير مجموعزير مجموعه
هاش مستقل از هم در نظر بخش خصوصي با زير مجموعه

ساختار كشورهاي  شوند عالوه براين براساسگرفته مي
پيشرفته يك دانشگاه مادر و اصلي براي ورزش در نظر 

همچنين عمدتا وزارت ورزش بيشتر با . شودگرفته مي
تعامل . شودهايي مانند توريسم و تفريحات ادغام ميسازمان

تعامل ) 1(در اين الگو به اين صورت است كه در مسير 
اين . شودهاي دولتي مطرح ميمحيط آكادميك با سازمان

مسير تعاملي با هدف تامين نيازهاي علمي و فناوري 
هاي ورزشي  و نيازهاي مالي بخش آكادميك و سازمان

اين . باشدكاهش وابستگي دو طرف به خارج از كشور مي
هاي ها و پژوهشريزيمسير از طرح هاي تحقيقاتي تا برنامه
 تعامل) 2(در مسير . شودكالن توسعه ورزش را شامل مي

در . شودمحيط آكادميك با كميته ملي المپيك بررسي مي
اين مسير تعامل دو بخش با فرض استقالل دو نهاد از دولت 

نهضت (و در راستاي اهداف و رسالت كميته ملي المپيك 
اين . گيردصورت مي) جهاد علمي(و دانشگاه ) المپيك

هاي تحقيقاتي، مشاركت دانشگاه تواند طرحمسير بيشتر مي
امور اجرايي كميته و آكادمي ملي المپيك و ارائه  در

سمينارهاي مشترك و به اشتراك گذاري دستاوردهاي دو 
تعامل محيط آكادميك با بخش ) 3(در مسير . طرف باشد

هاي ورزشي اين مسير بين باشگاه. شودخصوصي عنوان مي
هاي اي، صنعت ورزش شامل شركتداراي ساختار حرفه
و به طور كلي بخش خصوصي با ... توليدي، خدماتي و 

هدف تحقيقات كاربردي و توليدي و ارائه خدمات 
 . گيردمشترك صورت مي

 بحث و نتيجه گيري

پژوهش حاضر به بررسي وضعيت تعامل براساس 
اسناد مربوط به تعامل و همكاري بين محيط آكادميك و 

هاي اجرايي و رقابتي ورزش كشور صورت گرفته بخش
ها هميشه تاكيد ها و رسانهها، سياستمهدر برنا. است
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ها بايد آزادي عمل داشته باشند و نظام شود كه دانشگاه مي
اين درحالي . آموزش عالي بايد از دانشگاه حمايت كند

است كه اعمال كنترل بيش از حد از طرف دولت شايد مهم 
ترين تاثير را بر ارتباط بين بخش آكادميك و دانشگاهي با 

تحليل اسناد و ). 1387باقرنژاد، (ي مي گذارد بخش اجراي
اي بندي نظرات كارشناسان اجرايي، دانشگاهي و رسانهجمع

ها و نظام ورزش نشان داد كه بطور كلي ساختار دانشگاه
كشور به نحوي است براي تعامل چندان مناسب و منعطف 

همچنين وضعيت . باشد و اين ارتباط بيشتر نظري استنمي
هاي گيريق در ورزش كشور نياز به جهتكنوني تحقي

ها و همكاري ها مشخص و موثر دارد و ضرورت پژوهش
. بايد به سمت تقاضا محوري و مشتري محوري پيش برود

) دانشگاه(ترين اولويت در همكاري محيط آكادميك مهم
ورزش در حال حاضر دستيابي به ) صنعت(و بخش اجرايي 

ف است در حالي كه اهداف خدماتي هر كدام از دو طر
بايد اولويت همكاري بر تربيت افراد متخصص براي در 

  . اختيار گرفتن حرفه ورزش باشد
بررسي موضوعات و عوامل موثر در تعامل محيط 

اي و اكادميك و غير آكادميك براساس اسناد كتابخانه
نشان داد كه بطور ) كارشناسان سه حوزه(آرشيوهاي رسانه 

با ديدگاه كارشناسان دانشگاهي و  هاكلي ديدگاه رسانه
تواند از داليل اين مساله مي. اسناد علمي بيشتر نزديك است

اين باشد كه تحقيق و نقد، مباحثه و خبر هدف و ماهيت 
اي و اساتيد دانشگاهي در مشابه دارند، كارشناسان رسانه

بخش ورزش عمدتا مطالبات نزديك به هم دارند بنابراين 
بت به مسائل ورزش نسبت به مديران و ها نسديدگاه آن

عالوه . تر استكارشناسان بخش اجرايي به هم نزديك
براين ميزان توليد دانش ورزش در كشور از ديدگاه هر سه 

كه تحليل اسناد و آمارهاي ساالنه . بخش باال ارزيابي شد
به اشتراك گذاشتن دانش بين . كنداين ديدگاه را تاييد مي

اين نشان دهنده اين است كه . ابي شددونهاد ضعيف ارزي

مجاري ارتباط و مسيرهاي خدماتي بين اين دو نهاد يا بسيار 
البته ديدگاه مصاحبه . كم هستند و يا كارايي پاييني دارند

ترين دليل براي شوندگان عدم تمايل قوي دوطرف را مهم
براساس نتايج عملكرد نيروي . دادچنين رويكردي نشان مي

رك بين دوبخش از بخش اجرايي، در كل نسبتا انساني مشت
توانند در اين اعضا نقش كليدي مي. مطلوب ارزيابي شد

توانند زمينه به روز بودن تعامل دو طرف داشته باشند و مي
هايي بخش اجرايي ورزش و كاربردي بودن دانش برنامه

هاي تربيت بدني و نشريات را ايجاد توليده شده در دانشكده
 مل نيروي انساني در اجرا و مطالعات در پژوهشعا. كنند

بررسي ساختار . كندها را تاييد مياين يافته) 2012(صيادي 
نشان داد در ...) بالروس، اسپانيا و (چند كشور خارجي 

شود سطوح كالن مديريت اين رويكرد بيشتر مشاهده مي
هاي مهم اين از نتايج و گويه). 2002ايريش اسپورت، (

يزان كاربردي بودن دانش ورزشي توليده دانشگاه تحليل م
در ) 1388(نيا با نتايج هاشم. بود كه مطلوب ارزيابي نشد

هاي پژوهشي دانشگاه و نيازهاي  تبيين تضاد بين اولويت
هاي اصلي تعامل بين اين دو  صنعت به عنوان يكي از چالش

د اساتي با اين وجود مصاحبه. خواني دارد نهاد، و همچنين هم
تر از كاربردي دانشگاهي حاكي از اين بود كه نكته مهم

نبودن بسيار از مطالعات، عدم تخصص استفاده از نتايج 
) 1383(آراسته . باشدمطالعات در بين مديران دانشگاهي مي

انجام تحقيقات كاربردي را در براي حقيق يافتن ارتباط 
ه نظر دانشگاه و صنعت اصل اوليه قرار مي دهند بنابراين ب

هاي فراواني بيشتر از ساير صنايع براي تعامل رسد چالشمي
از . با بخش آكادميك پيش روي صنعت ورزش قرار دارد

مباحثي در عين اهميت باال كمتر مورد توجه قرار گرفته 
است ساختار دو نهاد دانشگاه و ورزش جهت تعامل با هم 

. ادنتايج عدم انعطاف مناسب جهت تعامل را نشان د. است
، فراهاني )1388(، علم )الف: 2012(بررسي نتايج صيادي 

نشان داد ) 1386(و فروغي پور ) 1388(، باقرنژاد )1388(
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ترين عوامل محدود كننده در كه انعطاف كم را از مهم
بندي جمع. باشدمحورهاي ارتباط اين دو محيط مي

هاي سه حوزه، مالكيت معنوي دانش و خدمات را ديدگاه
مالكيت معنوي دانش . كندمتوجه دانشگاه قلمداد ميبيشتر 

و خدمات يكي از عوامل محدودكننده ارتباط دانشگاه و 
كند كه حق امتياز و عنوان مي) 1383(آراسته . صنعت است

مالكيت معنوي تبيين شود تا تعامل مناسبي بين دانشگاه و 
مطالعات زياد در بخش صنعت امتياز . صنعت صورت بگيرد

معنوي دانش توليدي و خدمات ارائه شده را به  مالكيت
  . داندهاي مشترك بين اين دو ميصورت پروژه

گذاري مشترك بين سه در ارتباط با مولفه سرمايه 
اما نظرات دانشگاه و بخش . حوزه اختالف نظر وجود دارد
توان كم به همين دليل مي. رسانه بيشتر بهم نزديك است
تر براي بخش ورزش در نظر كاري و عدم تمايل رو بيش

مطالعات بخش صنعت تشريك مساعي و به . گرفت
گذاري  اشتراك گذاشتن مطلوب را منوط به سرمايه

هاي  ديدگاه. دانند مي مشترك تحقيقاتي هاي طرح بر مشترك
بخش ورزش و دانشگاه هر دو ميزان تمايل را بيشتر متوجه 

دانشگاه را دانند اما بخش رسانه نظرات بخش نهاد خود مي
رسد مواردي مانند وضعيت به نظر مي. كندبيشتر تاييد مي

تخصص گرايي در بخش ورزش براي ورود كارشناسان 
شود كه در عين تمايل دانشگاهي يك چالش عنوان مي

هاي مانع از اقدام جهت تحقق اين تمايل وجود چنين چالش
هاي تعامل را بيشتر به بخش ورزش محدوديت. شودمي
دانند عدم خدمات مناسب از طرف بخش دانشگاه مي دليل

و كارشناسان دانشگاهي مشكالت ساختاري مانع تعامل 
از طرف ديگر جمع بندي آرشيوهاي رسانه . كنندعنوان مي

دولتي بودن ) ورزش(در ارتباط با تعامل دانشگاه و صنعت 
در تفسير اين . كندترين عوامل معرفي ميدو نهاد را مهم

يد گفت كه تمامي اين موارد جزو موانع اصلي مساله با
تعامل دانشگاه و ورزش هستند اما هر بخش از ديدگاه خود 

صيادي و همكاران . داندتر مينقش بعضي مولفه ها برجسته

دولتي بودن و ) 1387(و باقري ) 1383(، آراسته )2012(
اند كه ترين موانع تعامل بر شمردهمشكالت ساختاري مهم

در مجموع . خش ورزش كمتر به آن توجه داردديدگاه ب
بندي اين تعامل اي در جمعها، اسناد علمي و رسانهمصاحبه

اند و ريشه بسياري از مشكالت را ضعيف عنوان كرده
  . كنندورزش كشور و توسعه آن را در اين مساله بيان مي

دهد كه تاكيد مناسبي بر نتايج نشان مي) 3(جدول 
ها و اهداف ي و آكادميك در آئين نامهتعامل با محيط علم

اين . پايه ريزي شده سازماني ورزشي دولتي وجود ندارد
در عامل عوامل سازماني و ) 1388(مساله با نتايج علم 

عالوه . در عامل ساختار هم سويي دارد) 2012(صيادي 
براين در چارت سازماني واحد مناسبي براساس آنچه 

عالوه بر اين . ه استتعريف شده نيز طرح ريزي نشد
ها در ارتباط با همكاري با بخش گزارش عملكرد سازمان

هاي خدماتي آكادميك عمدتا محدود تعدادي از فعاليت
توان عنوان كرد كه از تدوين بنابراين مي. علمي بوده است

اهداف تا گزارش عملكرد، هدفمندي مناسبي وجود نداشته 
ورزش كشور در  آز آنجا كه تغييرات ساختاري در. است
هاي مختلف و بدون ديدگاه استراتژيك صورت دوره
ها خواني از تدوين تا اجرا در روند برنامهگيرد عدم هم مي

ها بايد براساس اسناد آئين نامه. رسدطبيعي به نظر مي
-هاي كالن توسعه صورت بگيرد، چارتباالدستي و برنامه

سب با آئين نامه هاي سازماني و طراحي ساختار نيز بايد متنا
باشد تا عملكرد واحدهاي مختلف تحقق اهداف از پيش 

شود بازبيني و ايجاد بنابراين پيشنهاد مي. تعيين شده باشد
هاي ورزشي هماهنگي در اين سه محور از كار اجرايي نهاد

  .صورت بگيرد
نيز بررسي اهداف، چارت سازماني و ) 4(در جدول 

و علمي ورزش  هاي دانشگاهيگزارش عملكرد بخش
ها، دهد ميزان تاكيد بر همكاري با فدراسيونكشور نشان مي

ها و انجام تحقيقات كاربردي هاي ورزشي و باشگاهسازمان
و مشترك تاكيد مناسب و روشني نشده است، عالوه براين 
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از لحاظ ساختاري واحدهاي اجرايي مناسب و كارايي 
و فراخوان  تعريف نشده است تنها پژوهشكده تربيت بدني

هاي به صورت برجسته اين همكاري را شكل خود سازمان
، فراهاني )1386(هاي فروغي پور در پژوهش. اندداده

نيز اين مساله مورد ) 2012(و صيادي ) 1388(، علم )1388(
تاكيد بوده است و تاكيد بر تدوين قوانين مبني بر همكاري 

ني چنين بنابراين در بازبي. انددر بخش آكادميك شده
از آنجا كه . مواردي بايد به اين مساله بيشتر تاكيد شود

بخش اصلي در سه حوزه اصلي توليد، نشر و خدمات بر 
رسد آئين نامه هاي باشد به نظر ميعهده دانشگاه مي

دانشگاهي و تدوين اهداف و در راستاي آن چارت و 
عملكرد بايد به صورت تخصصي تر و براساس ساختار 

هاي برخالف كالج. زش دانشگاهي باشدعلمي و ور
هاي تربيت بدني داخلي ورزشي خارجي، در دانشكده

واحدهاي با عملكرد بازاريابي و تجاري سازي علم و دانش 
شود جهت ايجاد تعامل توليد شده ندارند كه پيشنهاد مي

  . بهتر بين دانشگاه و ورزش ايجاد شود
 دانشكده برتر 10هاي حجم همكاري همكاري

از ) 5(تربيت بدني كشور با بخش اجرايي با توجه به جدول 
هاي ثبت شده از همكاري هاي گزارش 1391تا  1381سال 

هاي  هاي و باشگاهبا سازمان بدني تربيت هايدانشكده مختلف
از لحاظ كمي، حجم تعامل . ورزشي جمع بندي شده است

هاي تربيت با توجه به رسالت تعيين شده براي دانشكده
بدني در برنامه جامع توسعه ورزش كشور مناسب نظر نمي 

هاي در حيطه نشر، طرح تحقيقاتي با بيشتر همكاري. رسد
نتايج . باشدهاي و مالكيت يكطرفه ميفراخوان سازمان

در موانع كارآفريني ) 1388(و فراهاني ) 1386(فروغي پور 
 و نتايج عوامل و مزايا ارتباط دانشگاه و صنعت در توليد

هاي از آنجا كه دانشكده. تواند تاييد اين امر باشدورزش مي
تربيت بدني كانون اصلي ارتباط دانشگاه و ورزش هستند 
بنابراين بايد تمركز بيشتري روي اين مراكز علمي باشد تا 

.  دانش ورزشي در كشور به طور مطلوبي توليد و نشر شود
حقيقاتي مربيگري، طرح ت هاي كالسحجم تعامل در زمينه

سمينار و همايش، هيات علمي و مربي شاغل در هر دو 
با . باشدبخش، حوزه نشر و كارگاه آموزشي نسبتا باال مي

هاي موجود توجه به اينكه براساس اسناد، شواهد و ديدگاه
تعامل بخش آكادميك و بخش اجرايي ضعيت به نظر 

 هاهاي صورت گرفته در اين زمينهرسد احتماال همكاري مي
كيفيت مناسبي ندارند، و يا به صورت همكاري و تشريك 

باشد بلكه بيشتر جنبه مراجعه به دليل مرجع مساعي نمي
هاي در هر يك از محورهاي همكاري بودن سازمان

شناسي مناسبي در شود آسيببنابراين پيشنهاد مي. باشد مي
  .  اين زمينه صورت بگيرد

حيط الگوي مفهومي و شماتيك فعلي تعامل م
آكادميك و اجرايي ورزش كشور، ساختاري ناكار آمد و 

ساختار با انعطاف كم دو طرف . دهدغير منعطف نشان مي
هاي مي براي تعامل بيشتر به دليل دولتي بودن تمام بخش

رسد تغيير ساختار در كه به نظر مي) 1387باقري، (باشد 
اي سازي و خصوصي سازي ورزش كشور و جهت حرفه

ها بخش آموزش عالي به صورت ختار دانشگاهتغيير سا
تواند اين الگو را به پژوهش محور و كاربردي بودن مي

در حال حاضر كميته . تغيير دهد) 2(سمت الگوي شكل 
ملي المپيك استقالل كمي از وزارت ورزش دارد در حالي 

ها، خصوصي، دولتي، باشگاه در كشورهاي پيشرفته بخش
يته المپيك داراي استقالل از صنعت توليدي ورزش و كم

تري جت تعامل با هم هستند و بنابراين ساختار منعطف
در اين الگوي نيز به . هاي علمي و اكادميكي دارندبخش

. صورت نظري چنين رويكردي در نظر گرفته شده است
براساس الگوهاي خارجي در خصوص ساختار ) 2(شكل 

عالي بخش اجرايي، دولتي و خصوصي با بخش آموزش 
) 2012(هاي شناسايي شده صيادي درعامل.  ارائه شده است

تواند بخش صنعت ورزش و خصوصي به خوبي مي
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عامل سازماني و . وضعيت اين الگوي شماتيك را تبيين كند
، تحليل باقر نژاد )1383(، الگوي آراسته )1388(ادراي علم 

و ) 1381(، موانع شناسايي شده توسط قراخانلو )1387(
) 1(تواند روند تعاملي شماتيك شكل نيز مي) 1377(ي مناف

ها شكل را توجيه كند و راهكارهاي ارائه شده از سوي آن
 .   كندرا معرفي مي) 2(

به طور كلي براساس نتايج مي توان گفت توازن بين 
مسائل (هاي بيشتر مسئله محور آموزش و پژوهش همكاري

و ارتباط منطقي، بوده تا اينكه پروژه محور باشد ) ورزش
و ) محيط آكادميك ورزش(قوي و روشني بين دانشگاه 

وجود ندارد و با ) محيط غير آكادميك ورزش(ورزش 
توجه به تاثير فراوان اين مسأله بر همه ابعاد ورزش كشور، 
مي توان گفت ضعف اين ارتباط بالقوه مهم ترين مشكل 

بنابراين پژوهش هاي . ورزش كشور محسوب مي شود
شگاه بايد به سمت كاربردي بودن براي ورزش، ايجاد دان

ساختار مناسب جهت همكاري، برگزاري سميتارهاي 
مشترك علمي مي تواند اين ارتباط را بسيار تقويت و 

گرايي گرايي به جاي كميتتوجه به كيفيت. اثربخش كند
در توليدات علمي دانشگاه، داشتن و دنبال كردن يك 

ميق، و اينكه از آن جا كه حيطه پژوهشي به صورت ع
كنند خود به خود نشريات هر نوع موضوعي چاپ نمي

گيري پژوهشگران پژوهشگران به سمت موضوعاتي جهت
از جمله سازمان . است كه احتمال چاپ آنها باال باشد

هاي مختلف هاي ورزشي و ارگانتربيت بدني، فدراسيون
ها شورزش كشور داشته باشيم تا نتايج موضوعات پژوه
اين .  مستقيما مورد استفاده مديران و مسووالن قرار گيرد

ها با شناخت يك مسير دو سويه است، از سويي دانشگاه
نيازهاي جامعه  ورزش كشور سعي در حل و حتي شناخت 

ها داشته باشند و از سوي ديگر، الزم است و تعريف راه حل
 هاي اجرايي ورزش كشور بامديران و كارشناسان حوزه

آغوش باز و تفكر سيستمي در پذيرش نتايج اين پژوهش ها 
اعتقاد و اعتماد مديران نسبت به يافته هاي . كوشا باشند

علمي در سكان ورزشي كشور، نقش انكارناپذير و قابل 
توجهي خواهد داشت و هزينه هايي را كه در اين مسير از 
سوي اين ارگان ها مي شود نيز در ايجاد انگيزه و توسعه 
روز افزون توليد علمي در حوزه هاي تخصصي تربيت بدني 

عالوه براين عواملي مانند . و ورزش بدون شك موثراست
هاي پردرآمد به جاي پژوهش به گرايش استادان به فعاليت

اجتماعي، فراهم -علت تنگناهاي اقتصادي، از عوامل فردي
نساختن تسهيالت الزم براي شركت استادان تربيت بدني 

هاي علمي بين المللي و تاكيد شركت در همايشبراي 
بيشتر نظام دانشگاهي به آموزش تربيت بدني نسبت به 

تخصصي، توجه كمتر به _ايپژوهش از عوامل حرفه
موضوع پژوهش از سوي مديران تربيت بدني به علت عدم 
بهره گيري از متخصصان تربيت بدني در مديريت ورزشي 

ن دانشگاههاي كشور و كشور و نبود ارتباط نزديك بي
مراكز پژوهشي بين المللي علوم ورزشي، از عوامل 

اداري، كمبود تعداد مراكز پژوهشي اختصاصي -سازماني
تجهيزاتي و _تربيت بدني در كشور، از عوامل امكاناتي

پايين بودن سهم پژوهش در بودجه ورزش كشور، از عوامل 
ر در اقتصادي بعنوان عوامل بازدارنده خيلي موث_مالي

پيشبرد پژوهش در تربيت بدني و علوم ورزشي شناسايي 
بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده . شدند

است به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهش و فناوري 
گذاري  درصد توليد ناخالص داخلي را به سرمايه 2حداقل 

ميان عوامل . در امر پژوهش و فناوري تخصيص دهد
 دانشگاه، حمايت از همكاري اعتماد حمايت ورزش از

ها برنامه ريزي، تدوين قوانين سازي، تغيير ساختار دانشگاه
بايد .. مبتني بر همكاري، و به طور كلي تحقيق و توسعه

ها بايد از كيفيت و توان مناسب دانشگاه. صورت بگيرد
  .براي حمايت از ورزش برخوردار باشند

تعامل بين محيط  در نهايت براي بهبود هر چه بيشتر
آكادميك با بخش اجرايي و رقابتي ورزش موارد زير 

  شود؛ پيشنهاد مي
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Abstract 
The purpose of this study was to analyze the interaction and coordination between academic circumstance and 
executive sections of country sport based on analysis documents related to the coordination these two structure. 
This investigation is a retrospectively analysis of document studies. Of investigation is purposeful and available 
for documents and functional reported of sport organizations and academic and scientific structure, regulation 
and organization chart, interviews and archival materials on the topic of the relation between university and 
sport and collaboration between two structure. The results are analyzed in three parts: the sight of experts in 
archive source, consistent with the bylaws, and organization chart and reporting the function of organizations in 
order to interaction and the report of 5-year the faculties of physical education about cooperation with other 
sport organizations. In addition, structural model for the interaction of these two environments was presented .
The results showed the media pundits view, teachers and administrators in sports science center compared with 
executive managers is more convergence. These findings were consistent with the objectives set out in the 
regulations unit, an organizational chart in front of the interaction with the environment have not been designed 
and reported good compliance practices with organizational tasks posts were centers. The reported of the 
physical education department functions in relation to the collaboration with the department of sport shown to 
coaching classes, research project, seminars and conferences, workshops, educators and academics working in 
the two sectors internship - entrepreneurship and publishing as the most important areas of cooperation 
between the two environments have relatively high volume but probably not good their quality. Generally 
results indicate a lack of appropriate between academic circumstance and executive sections of country sport 
have many reasons structural and program. It seems with personalize of university and sport sections, codified 
legislation base on Cooperation between institutions, Joint research projects and seminars and training field for 
more cooperation between the two institutions will be provided. 
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