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  دانشگاه با ارتباط ایجاد از صنعت اکتسابی مزایاي خصوص در صنایع مدیران دیدگاه ايمقایسه ارزیابی

  )ایران ورزش صنعت تولیدي بخش: مورديي مطالعه(

 3، دکتر کورش قهرمان تبریزي2، دکتر اسماعیل شریفیان1عمادالدین صیادي

                                                                                                                                              چکیده:

هت جي دنیا به عنوان راهکارهایی هاهگاصنایع و دانشي اخیر در بسیاري از هاهدانشگاه موضوعی است که در ده و ارتباط صنعت مقدمه و هدف:

ي یابندي مزاکشور مطرح شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه ينهایت توسعه ها و صنایع و درهعلمی دانشگا افزایش درآمد، ارتقاي

  جغرافیایی ایران بود.  ياکتسابی بخش تولیدي صنعت ورزش از ایجاد ارتباط با دانشگاه در گستره

صنعت  ياز پرسشنامه هاهآوري داداست. جهت جمعتحلیلی به روش تحقیق از نوع توصیفی تحقیق حاضر از نوع کاربردي و با توجه روش شناسی:

 يکنندهي تولیدهاشرکتآماري تمامی  ي) محاسبه گردید. جامعهα=86/0( ر اساس روش آلفاي کرونباخاستفاده شد که ضریب پایایی آن ب 2008اشام 

ي پژوهش هاهوتحلیل یافتتحقیق را تشکیل دادند. جهت تجزیه يشرکت، نمونه 140) که تعداد N=220( محصوالت ورزشی سراسر ایران بوده است

  استفاده گردید.  Spssافزار سکال والیس) و با استفاده از نرمویتنی و کرو(آزمون فریدمن، یومن استنباطی(جداول و نمودارها) و آمار  از آمار توصیفی

ه ب بر اساس نتایج حاصل از آزمون فریدمن از میان عوامل مورد بررسی انواع مزایاي اکتسابی صنایع از ایجاد ارتباط با دانشگاه، عامل تولید یافته ها:

همچنین بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس اختالف معناداري بین دیدگاه مدیران در خصوص عوامل مورد  عامل شناسایی شد؛ ترینمهمعنوان 

  وجود داشت.  هاشرکتفعالیت  يکاري و گسترهي بررسی مزایاي اکتسابی صنعت از برقراري ارتباط با دانشگاه بر حسب سطح تحصیالت، سابقه

ا به صورت کسب منافع و مزای هاهعامل جهت ارتباط با دانشگا ترینمهمبراي صنایع تولیدي محصوالت ورزشی به طور کلی بحث و نتیجه گیري: 

  تولیدات شرکت بوده است. يمستقیم بوده که همانا این منافع و مزایا همان توسعه

  

  دانشگاه، بخش تولیدي، صنعت ورزش مزایاي ارتباط، صنعت و  ي کلیدي:هاهواژ
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                                                                                                                                            :مقدمه

 االهايک تولید. است شده تبدیل اقتصادي يهاهحوز پردرآمدترین از یکی به ورزش که طوري به ؛شودمی بیشتر روز هر اقتصاد براي ورزش اهمیت

 ياقتصاد هايبخش. شودمی ترگسترده هرروز آني دامنه و دهدمی تشکیل را گوناگون يهاهشاخ با صنعتی مهم يهاهحوز از یکی اکنون ورزشی

 رانجامس و هاهباشگا تبلیغات، فراغت، اوقات بازاریابی، صنعت ،ورزشی بزرگ هايهمایش برگزاري ورزشی، مراکز و هاشرکت ورزشی، جهانگردي چون

 از رحاض حال در گیريجهت این لواي زیر موفقیت کسب و بازار سوي به گیريجهت. ندورزش با مرتبط اقتصادي يهاهحوز ترینمهم از ورزش خود

 تا ستا شده سبب آمیزش این. است متنوع بسیار هايشکل به اقتصاد و ورزش بیشتر هرچه آمیزيدرهم روند این پیامد. است ورزش این مهم اهداف

 برخوردار خاصی اهمیت از توسعه در مهم و شاخص اصل یک عنوان به نوزدهم قرن پایان در ورزش )1(. کند پیدا بیشتري اهمیت ورزشی اقتصاد

 آدیداس، جمله از ورزشی کاالهاي تولید بزرگ يهاشرکت )3(. کندمی تجربه را ايتازه و جدید دوران ورزش جهان ،سوم يهزاره ابتداي در )2(. گردید

 )4(. کنندیم عمل هماهنگ و فتهیاسازمان طور به تجارت در موفقیت براي ند،هست دنیا در ورزشی محصوالت بزرگ تولیدکنندگان که ریبوك و نایک

 باالتر ورهاکش از برخی در آني رتبه گاه که درآید درآمدزا و مهم یصنعت صورت به جهاني پیشرفته کشورهاي در است توانسته ورزش که ايگونه به

 تبدیل دالريبیلیون410 صنعتی به امریکاي متحده تایاالبه طور مثال ورزش در  )5(. گیردمی قرار سابقه سال 50 از بیش با سازياتومبیل صنایع از

روزه بنا بر ام  )6(. دارد جهان در صنعت این سریع رشد از نشان این و است رسیده دالر بیلیون410 به بیلیون213 از اخیر سال 5 در یعنی؛ است شده

د و یی، ایجاد ثروت و رشکارآ، دو نهاد صنعت و دانشگاه جهت افزایش نوآوري، فناورانهابت جهانی و تغییرات سریع افزون رقدالیلی نظیر رشد روز

توانند د میکه دو نها یمزایایمندي از هاي الزم را جهت بهرهباشند و زمینهتعامل و همکاري علمی و عملی باید به صورتی فعال با یکدیگر در  يتوسعه

وکارهاي هوشمند زالبته در اینجا باید به این نکته توجه شود که مدیریت جامع ارتباط صنعت و دانشگاه مستلزم سا براي هم داشته باشند فراهم سازند؛

جه ، انسان با آن دست و پنبازهاي اقتصادي از جمله مسائلی است که از دیر. چالشاستوري هاي متنوع پیوندي و فضاي مناسب نوآ، سازوکارکارآو 

ي اقتصادي کشورهاي مختلف قرار دارد و نیل به آن مستلزم شناخت و بررسی ارزش هاهبرنام يهمواره در سرلوحه ،کند. افزایش تولید و درآمدنرم می

میالدي بحث ارتباط صنعت  1970 ياوایل دهه اما ؛رتباط دانشگاه و صنعت موضوع جدیدي نیستموضوع اهاي مختلف اقتصادي است. تولید بخش

و مراکز تحقیقاتی با واحدهاي  هاهارتباط بین دانشگا )7(. ستي کشورهاي دنیاصورت جدي مطرح شد و کماکان بحث جاري در همهه و دانشگاه ب

 ي تحقیقاتی و صنعتی کشور بوده است و در مراجعهاگذاران و مجریان بخشریزان، سیاستظر برنامهمورد ن هاسالاي است که صنعتی و اجرایی، مقوله

قات علمی یي اقتصادي آن کشور تا حد زیادي وابسته به تحقهامختلفی به آن پرداخته شده است. بروندر تحقیق خود در انگلستان نشان داد که موفقیت

م از لاعضاي هیئت علمی و تولید ع تأمین  مین سرمایه از طرف صنعت و تواند از طریق تأعت میدانشگاه و صني ها. همکاريو دانشگاهی بوده است

 تواند به برقراري ارتباط کمکي انگیزش میهاو اختراعات و فناوري گردد دولت نیز از طریق ایجاد ساختار هاپژوهش طرف دانشگاه منجر به ارتقاي

تجاري صورت ي هاشرکتي علمی و پژوهشی و هافعالیتي قراردادي است که در خصوص هاو صنعت از مصادیق توافق همکاري دانشگاه )8(. نماید

در آغاز قرن  )9(. پذیردصورت می هاهاي صنعت و استفاده از آنبی به توان علمی دانشگاه و تجربهبا هدف دستیا گیرد. این همکاري معموالًمی

ویژه ي جامعه، بههااین میان پاسخگویی به نیازو در  شودمیویکم دانش به عنوان منبعی راهبردي و حتی برتر از منابع طبیعی و اقتصادي قلمداد بیست

و دولت را شکل دهد و  هاه، دانشگاهاهروابط بین بنگا يساخت و شبکهکشوري که زیر )10(. اي برخوردار استجایگاه ویژه ي فناوري ازهاهعرصدر 

به  و مزیت رقابتی خواهد رسید. فناورانههاي علمی، ت، به پیشرفتتر اطالعات و دانش و گسترش محصوالاز طریق انتشار سریع ،سازماندهی نماید

ش و تولید و انتشار دان هاي عمده دراي به شدت و اثربخشی تعامل بین بخشطور فزایندهه بیان دیگر کارآیی سیستم نوآوري کشورها امروزه، ب

ها و صنایع وريفنا يه بر نقش حیاتی روابط تطبیقی دانشگاه و صنعت و عوامل اثرگذار پیرامونی در توسعهري از آن وابسته است. در این باربردابهره

امروزه به دالیلی  )11(. شودها تأکید میهاي تکنولوژیک و ایجاد نوآوريیفیت باال، کسب و انباشت تواناییجدید، در آموزش و جذب نیروي کار با ک

یی و ایجاد ثروت، ارآککنند تا به منظور افزایش نوآوري، ها سعی میالمللی و تغییرات سریع تکنولوژیکی، دولتنظیر رشد روزافزون رقابت در سطح بین

واند مزایاي تها و تعامالت بین سازمانی میو تعامالت بین سازمانی داشته باشند. اینگونه همکاري هاو صنعت همکاري هاهبه صورتی فعال با دانشگا

البته این نکته قابل ذکر است که  )12(. ... را به همراه داشته باشند تر و، دانش بیشتر و عمیقهاههاي تکنولوژیکی، کاهش هزینزیادي نظیر پیشرفت

 هاي مدیریتی(دولت و صنعت) اصوالً به تالش هاو سازمان هاهزیرا همکاري بین دانشگا ؛کننددر عمل تحقق پیدا نمی عمدتاً هاهدرآمدهاي دانشگا

ي همکاري میان هافعالیتدر کل اعتقاد بر این است که چنانچه  )13(شود. میسفانه در دنیاي واقعی کمتر بدان توجه خاصی متکی است که متأ

 چه دانش و آگاهی ما از اشکال مختلفحاصله نیز حداکثر خواهد بود. اگرمنافع  ،بخش مدیریت شونداي اثرگونهه درستی و بهبها و سازمان هاهدانشگا

چه اگر )14( .ها در دنیاي واقعی است، دلیلی بر توجه بیشتر بدان و مدیریت بر آنهاهاما پیدایش شبک ؛هاي بین سازمانی نسبتاً محدود استهمکاري

  هاهارتباط صنعت و دانشگاه در جهان بسیار بوده است، با این حال ارتباط صنایع تولیدي محصوالت ورزشی با دانشگا يانجام شده در حیطهمطالعات 

و  هاهگااي درگرو پیشرفت دانشاي به گونهبه این موضوع که پیشرفت هر جامعهموضوع جدیدي است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و با توجه 

تولیدي  اکتسابی بخش مزایايبندي ق حاضر را با هدف شناسایی و رتبهلذا محقق ضروري دانسته است که تحقی صنایع تولیدي آن کشور  است؛

  صنعت ورزش از ایجاد ارتباط با دانشگاه جهت توسعه و پیشرفت صنعت ورزش انجام دهد.

   



  27... اي دیدگاه مدیران صنایع در خصوص مزایاي اکتسابی صنعت از ایجاد ارتباط با دانشگاهارزیابی مقایسه

  امل مورد بررسی پژوهش در آن ارائه شده است.مدل مفهومی تحقیق حاضر را ارائه کرده است که عو 1شکل 

  

  تحقیقي پیشینه

 ایران داخل در شده انجام تحقیقات  

 )ایران در صنعت و دانشگاه متقابل روابطي توسعه راهکارهايي ارائه و موانع بررسی( عنوان تحت تحقیقی در 1384به سال  همکاران و جعفرنژاد

 تحقیق روش و وضوعم تبیین تحقیق،ي پیشینه بررسی به موانع این رفع براي راهکارهاییي ارائه و صنعت و دانشگاه متقابل ارتباط موانع بررسی ضمن

 بخش يراهبرد هايسیاست میان ارتباط عدم صنعتی، مراکز با دانشگاهی تحقیقات مراکز هماهنگی عدم پژوهش این نتایج حاصل اند.پرداخته نیز

 ناکافی ناختش پژوهشی، کالن هايسیاست بودن نامناسب صنعتی، مراکز رد مدیریت ثبات عدم دانشگاهی، تحقیقات راهبردي هايسیاست با صنعت

 مراکز اعتماد دمع باالخره و صنایع با دانشگاهی تحقیقات مراکز سازمانی فرهنگ تفاوت مراکزصنعتی، مشکالت و مسائل از دانشگاهی تحقیقات مراکز

  )15(. هستند ایران در صنعت و دانشگاه متقابل روابطي توسعه موانع ترینمهم از دانشگاهی تحقیقات بودن کاربردي به صنعتی

 بین ركمشت )انکوباتورها( رشد مراکز ایجاد طریق از و صنعت  دانشگاه ارتباطي توسعه مفهومی الگوي طراحی( عنوان تحت تحقیقی در فیض     

 اساس و پایه. است کرده ارائه صنعت و دانشگاه نهاد دو مؤثر تعامل جهت خاصی مفهومی مدل است گرفته انجام 1384 درسال که )صنعت و دانشگاه

 نقش گاه،دانش نقش آن در که دارد وجود اصلی بخش چهار مدل این در .است صنعت و دانشگاه بین مشترك رشد مراکز ایجاد بر مبتنی شده ارائه مدل

  )16(. است شده تشریح تعامل این از حاصل پیامدهاي و اشتراکی رشد مراکز نقش صنعت،

  )دولت و صنعت دانشگاه، میان سازمانی بین هايهمکاري ایجاد منظور به مدلیي ارائه( عنوان تحت تحقیقی در همکاران و آقاجانی 1385 سال در     

 و ابعاد عاریفت مختصر بیان ضمن آنگاه و است پرداخته دولت و صنعت دانشگاه، میان سازمانی بین هايهمکاري به مربوط موضوع ادبیات بررسی به

 بیشتر مطالعات و بررسی براي مبنایی عنوان به تا است داده ارائه هاآن میان سازمانی بین هايهمکاري ایجاد منظور به مدلی آن، با مرتبط موضوعات

  )17(. گیرد قرار استفاده مورد واقعی دنیاي در موضوع به مربوط

 اند،رسانده انجام همکاران و پورابراهیمی حسین 1385 درسال که )ایران آزاد يهاهدانشگا در صنعت با ارتباط وضعیت ارزیابی( عنوان تحت تحقیقی     

 ،هاهدانشگا درصد5/64 حدود در که است داده نشان تحقیق نتایج حاصل. است پرداخته صنعت با ایران آزاد يهاهدانشگاي رابطه ارزیابی بررسی به

 ؛اندبوده سازمانی ساختار فاقد دفاتر این موارددرصد 9/55 حدود در اند،کرده ایجاد هاهدانشگا داخل در صنعت با ارتباط دفتر مانند ايواسطه ساختارهاي

 منظم ايبازدیده کارآموزي، صنایع، و دانشگاه ارتباط نوع بیشترین و اندبوده علمی هیئتاعضاي  اندداشته فعالیت واحد این در که افراديي عمده

 هاياییتوان با صنعت بخش مسئولین ناآشنایی شامل صنعت با ارتباطي زمینه در آزاد يهاهدانشگاي عمده مشکالت. است بوده مشاوره و علمی

  )18(. است بوده صنعت بخش مشکالت با دانشگاه کارکنان ناآشنایی و دانشگاه

 کارآفرینی و کارآفرینی فرایند به نگاهی با )صنعت و دانشگاه ارتباط منظر از کارآفرین دانشگاه( عنوان تحت تحقیقی در )1386( فدایی و انصاري     

 و یآموزش یتمأمور بر عالوه اقتصاديي توسعه همان که هاهدانشگا سوم یتمأمور به کشور نیازهاي با انطباق سوي به راهی عنوان به دانشگاهی

 معرفی صنعت و علم پیوند عوامل ترینمهم از ،دانش بر مبتنی بنگاهي زاینده دانشگاه عنوان به کارآفرین دانشگاه و است شده اشاره است تحقیقاتی

  )19(. است گردیده

 1387 الس در همکاران و ابیلی خدایار دکتر که است تحقیقی عنوان )نفت صنعت در فناوريي توسعه در عالی آموزش مراکز و هاهدانشگا نقش(     

 ترشدنمؤثر و تقویت براي راهکارهاییي ارائه و نفت صنعت در فناوريي توسعه با ارتباط در هاهدانشگا نقش بررسی به تحقیق این در اند.داده انجام

 در فناوريي توسعه در را يمؤثر چندان نقش هاهدانشگا که است موضوع این بیانگر تحقیق يهاهیافت تحلیل و تجزیه. استشده  پرداخته نقش این

  )20(. کنندنمی ایفا نفت صنعت

ه انجام گرفت ک  )سمنان شهرستان مورديي مطالعه: صنعت و دانشگاه ارتباط موانع بندياولویت و ارزیابی( عنوان تحت 1389 سال در تحقیقی     

 رانجام رساندند.آن را به س سمنان شهرستان در مستقر صنایع و عالی آموزش مراکز در صنعت و دانشگاه ارتباط موانع شناسایی به منظور شهابی و فائض

. است بوده پرتچویسایکس افزارنرم از استفاده با و ایاچپی تکنیک با صنعت و دانشگاه ارتباط موانعي ارائه و شناسایی تحقیق این انجام از حاصل نتایج

 -5 صنایع نیاز با دانشگاهی يهاهرشت تناسب عدم -4 کارآموزيي دوره ییکارآ عدم -3 فرهنگی موانع -2 قانونی موانع -1:  شامل موانع این

  )21(. است بوده دانشگاهی يهاهپروژ نبودن تقاضامحور
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 ایران از خارج در شدهانجام تحقیقات  

 انجام 2005 الس در که ؟)هستند چه صنعت با ارتباطي کنندهنیتعی عوامل: انگلستان در صنعت-دانشگاه روابط( عنوان تحت تحقیقی در 1پاتل و است

 گلستانان در دانشگاهی محققان از بزرگ نظرسنجی یک اساس بر هاهداد آوريجمع روش. اندپرداخته صنعت-دانشگاه تعامالت انواع بررسی به اندداده

 :کنندمی استفاده زیري گسترده کانال 5 از ،اجراي آنو به منظور  صنعت با تعامل در دانشگاه محققان که دهدمی نشان تحقیق نتایج حاصل. است بوده

  )22(. هاکنفرانس و جلسات -5 مشترك هايپژوهش -4 آموزش -3 تحقیقاتی قرارداد و مشاوره -2 آزمایشگاهی امکانات و تسهیالت ایجاد -1

 هايرفتپیش ترینتازه بررسی به )انرژي وريبهره براي صنعت و دانشگاه تکنولوژیکی هايهمکاري( عنوان تحت تحقیقی در 2006 2مندس و پائوال

 شتركم اقدام آن در که موفقي تجربه یکي ارائه و صنعت و دانشگاه بین تکنولوژیکی يهاهمکاري همچنین و اتزکویتزي گانهسه مارپیچ مدل

 مطالعه ینا از آمدهدستهب نتایج. است پرداخته است شده منجر صنعت و دانشگاه طرف دو هر براي تکنولوژیکی دستاوردهاي به خصوصی اتمؤسس

 ؛است آمده تدسه ب مطالعه این در جدید مواضع شناسایی و همکاري درتعامالت موفقیت بلکه مشترك تحقیقات از وريبهره تنهانه که است داده نشان

  )23(. شودمی وريبهره افزایش باعث نهاد دو این بین همکاري بنابراین

 تسدر آن هانل و  کهاست  گرفته انجام 2006 درسال )کاناداي تولیدي هاشرکتي  به وسیله  صنعت-دانشگاههمکاري ( تحت عنوان تحقیقی     

 هاهدانشگا با اريهمک که دهدمی نشان تحقیق نتایج. اندپرداخته کانادا در هاهودانشگاي تولیدي هاشرکت بین همکاري تحلیل و تجزیه و بررسی به 3پیر

 شرکت خود صالتا و نوآوري اصالت بر مثبتی ثیرتأ دانشگاه با همکاري که دارد اشارهبه این مورد  همچنین. دارد وجود دانش بر مبتنی صنایع در بیشتر

. ندکنمی پیدا آوريدسو افزایش و جهانی بازار از خود سهام افزایش خود، سودي حاشیه حفظ قبیل از شرکت نوآوري از اقتصادي درك که چرا؛ دارد

)24(  

 روابط يهاویژگی بررسی به )پژوهشی کار دستور به نزدیک: باز نوآوري وصنعت  -روابط دانشگاه ( تحقیقی تحت عنوان در 2007 4والش و پرکمن     

 مراکز ترك،مش پژوهش نظیر روابطی که رسیدند نتیجه این به و اندپرداخته پژوهشی کار دستوري توسعه وو صنعت  دانشگاه بین مشترك روابط

 طوره ب نوآوري يهافعالیت همچنین و استو صنعت  دانشگاه میان روابط ترینمهم از علمیي مشاوره و پژوهش قرارداد ،صنعت-دانشگاه تحقیقاتی

  ) 25(. است معنوي مالکیت از بیش توجهی قابل

 بین رابطه تحلیل و تجزیه به گرفت انجام 5گولبراندسن يوسیلهبه  2007در سال  که )درنروژصنعت -روابط دانشگاه( تحقیقی تحت عنوان     

 و هاینظرسنج اختراع، ثبت و انتشار بودجه،تأمین  هايروش که دارد اشاره مطلب این به تحقیق از حاصلنتایج . است پرداخته صنعت-دانشگاه

 و تحقیقي بودجه سهم. است بوده نروژ در گذشته سال بیست طی درروابط دانشگاه و صنعت  در مداوم و آهسته افزایش از حاکی همه هاهمصاحب

 در کار یافتن براي 1990 سال در دکتري دانشجویان قوي رشد ،بودجه افزایش ایني نتیجه یافت، افزایش 1980 درسالصنعت -دانشگاهي توسعه

  ) 26(. شد دیدهها شرکت

 سیبرر به )ايمنطقه نوآوري سیستم یک در صنعت-دانشگاه يهاهمکاري گیرياندازه( تحقیقی تحت عنوان در 6فرناندز و راموس 2010 درسال     

 نتقالا فرایند از خاصی يهاویژگی خصوص در را طرحی تحقیق از حاصلنتایج . اندپرداخته ايمنطقه نوآوري سیستم در هاهدانشگا سوم یتمأمور

ي هنقش شامل که سازدمی چیزي ساختن به قادر را ما مطالعه این مجموع در .است کرده ارائه بیشتر بررسی و بحث براي همکاري پیوند و دانش

 ) 27(. است دانشگاه سوم یتمأمور يهافعالیت گیرياندازه همچنین و ايمنطقهي دامنه یک درها شرکت و هاهدانشگا بین تعامالت از ايپیچیده

  پژوهش هايفرضیه

 عیصنا رانیدم دگاهید اساس برانواع مزایاي اکتسابی صنعت تولیدي محصوالت ورزشی از ایجاد ارتباط با دانشگاه ي رتبه نیانگیم نیب -1

  تفاوت معناداري وجود ندارد. ،یورزش محصوالت يدیتول

در خصوص عوامل مورد بررسی مزایاي اکتسابی صنعت تولیدي محصوالت ورزشی از ایجاد ارتباط با دانشگاه  هاشرکتبین دیدگاه مدیران  -2

 تفاوت معناداري وجود ندارد. هاشرکتتحصیلی مدیران  يرشتهبر حسب 

در خصوص عوامل مورد بررسی مزایاي اکتسابی صنعت تولیدي محصوالت ورزشی از ایجاد ارتباط با دانشگاه  هاشرکتبین دیدگاه مدیران  -3

 تفاوت معناداري وجود ندارد. هاشرکتتحصیالت مدیران بر حسب 

ا دانشگاه اط بدر خصوص عوامل مورد بررسی مزایاي اکتسابی صنعت تولیدي محصوالت ورزشی از ایجاد ارتب هاشرکتبین دیدگاه مدیران  -4

 تفاوت معناداري وجود ندارد. هاشرکتکاري ي قهساببر حسب 

در خصوص عوامل مورد بررسی مزایاي اکتسابی صنعت تولیدي محصوالت ورزشی از ایجاد ارتباط با دانشگاه  هاشرکتبین دیدگاه مدیران  -5

 تفاوت معناداري وجود ندارد. هاشرکتنوع بر حسب 
 

1 . Est & patel 

2 . Paula & Mendes 

3 . Hanel & St-Pierre 

4 . Perkmann & Walsh 

5 . Gulbrandsen 

6 . Ramos & fernández 



  29... اي دیدگاه مدیران صنایع در خصوص مزایاي اکتسابی صنعت از ایجاد ارتباط با دانشگاهارزیابی مقایسه

در خصوص عوامل مورد بررسی مزایاي اکتسابی صنعت تولیدي محصوالت ورزشی از ایجاد ارتباط با دانشگاه  هاشرکتبین دیدگاه مدیران  -6

 تفاوت معناداري وجود ندارد. هاشرکتفعالیت  يگسترهبر حسب 

  شناسیروش

 ياکتسابی بخش تولیدي صنعت ورزش از ایجاد ارتباط با دانشگاه در گستره مزایايبندي ژوهش که به دنبال شناسایی و رتبهبا توجه به ماهیت این پ

شامل را قیق این تح ي آماريجامعه تحلیلی بوده است.وجه به روش تحقیق از نوع توصیفیجغرافیایی ایران بود، تحقیق حاضر از نوع کاربردي و با ت

از طریق سایت رسمی  هاشرکتاطالعات مربوط به این  ) =220N(. ایران تشکیل دادندمحصوالت ورزشی در سراسر ي تولیدکنندهي هاشرکت يکلیه

آماري با توجه به جدول مورگان و  يوري شد. نمونهآجمع 1390وزارت صنایع، سایت رسمی وزارت بازرگانی و بانک اطالعات ورزش ایران در سال 

استفاده  2008صنعت اشام  ياز پرسشنامه هاهوري دادآجمع اي بود. برايي تصادفی طبقهرگینمونه يید. شیوهشرکت برآورد گرد 136کرجسی به تعداد 

اي پرسشنامه ارسال شد تا اگر پرسشنامه هاشرکت) محاسبه گردید. براي تمامی α=86/0( شد که ضریب پایایی آن بر اساس روش آلفاي کرونباخ

قابل استناد بود و این تعداد  هاآن دادند که اطالعات شرکت، پرسشنامه را عودت 140مشکلی پیش نیاید که نهایتاً  ،مخدوش بود یا قابل استفاده نبود

در سطح معناداري  و  20SPSSافزارماري توصیفی و استنباطی و از نرمهاي آها از تکنیکدادند. براي تجزیه و تحلیل داده تحقیق ما را تشکیل ينمونه

05/0P< اده از آمار توصیفی استف ،وانیبندي نمرات خام و تنظیم جدول و نمودار توزیع فرار سامان دادن، خالصه کردن و طبقهه شد. به منظواستفاد

ی و من ویتني بین گروهی از آزمون یومقایسه ندي عوامل مورد بررسی پژوهش و برايبرتبه برايتنباطی از آزمون فریدمن د و در بخش آمار اسش

  والیس استفاده شد.کروسکال 

  هایافته

ول، دهد. با توجه به جدمحصوالت ورزشی را نشان می يکنندههاي تولیدشرکتي دموگرافیک مدیران و هاویژگیآمار توصیفی مربوط به  )1(جدول 

ي هاشرکت ي دموگرافیکهاویژگیاند. با توجه به بدنی و سطح تحصیالت لیسانس بوده تربیتي غیراکثریت مدیران داراي مدرك تحصیلی رشته

تر ي تولیدي بیشهاشرکتنوع  ؛اندهمالکیت خصوصی داشت هاشرکت تمامی ؛اندهسال بود 20تا  10 کاري يسابقهداراي  هاشرکتاکثریت مورد مطالعه: 

  . ملی بوده است ها،شرکتفعالیت اکثر  يسهامی خاص بود و گستره

  ي تولیدي محصوالت ورزشیهاشرکتي دموگرافیک مدیران و هاویژگیآمار توصیفی مربوط به  )1( جدول

ي دموگرافیک هاویژگی  

  هاشرکتمدیران 

  ي تولیديهاشرکتي دموگرافیک هاویژگی

  

  

  

  

  فعالیت  يگستره  نوع شرکت  مالکیت  سابقه کاري  تحصیالت   رشته 

ی
دن

ت ب
ربی

ت
  

یر
غ

ی
دن

ت ب
ربی

ت
و   

س 
سان

 لی
ق

فو

س
سان

لی
  

ق 
فو

لم
دیپ

  

لم
دیپ

  

5 
ن 

ایی
و پ

ل 
سا

5 
تا 

10 
ل

سا
  

10 
تا 

20 
ال

س
  

20 
ال

 با
به

ل 
سا

  

ی
ص

صو
خ

  

ی
ولت

د
ی  

من
ضا

ت
  

مس
با 

ئ
ت 

ولی

ص
خا

ی 
ام

سه
  

ام
 ع

ی
ام

سه
  

یر
سا

  

ن
بی

ملل
ال

ی
ود  
حد

 م
ی

 مل
فرا

  

ی
مل

ی  
تان

اس
  

f 

15
  12

5
  

8
  56
  

33
  

43
  

3
  28
  

70
  

39
  14

0
  

0
  

6
  38
  

91
  

2
  

3
  16
  

33
  

65
  

26
  

تولید پوشاك (منهاي تولید  يحوزهدر  هاشرکترا نشان می دهد که با توجه به آن بیشتر  هاشرکتهاي کاري توزیع فراوانی حیطه )1(نمودار      

  .اندهکفش) و تولید تجهیزات فعالیت داشت

  

 ي تولیدي محصوالت ورزشیهاشرکتي کاري هاتوزیع فراوانی حیطه )1(نمودار 

ح ملی در سط هاشرکتکنید فعالیت طور که مشاهده میهماني مورد مطالعه در این تحقیق را نشان داده است. هاشرکتفعالیت  يگستره )2(نمودار 

  المللی کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.به خود اختصاص داده و در سطح بینبیشترین سهم را 
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 هاشرکتفعالیت  يگسترهپراکندگی و  )2(نمودار 

  پردازیم:پژوهش می يهامفروضهدر این بخش به تجزیه و تحلیل 

  اول  يیهتجزیه و تحلیل فرض

بنابراین حاکی از وجود اختالف معنادار در  ؛است دهاین آزمون معنادار بو ارائه شده است، )2(یدمن که در جدول با توجه به نتایج حاصل از آزمون فر

از دیدگاه  .ش تولیدي صنعت ورزش ایران استانواع مزایاي اکتسابی صنعت از برقراري ارتباط با دانشگاه در بخ يبین میانگین رتبه >05/0Pسطح 

 ترینهممترین عامل شناسایی شد. پس عامل تولید به عنوان مطلوب ،مدیران صنایع تولیدي محصوالت ورزشی از میان عوامل مورد بررسی پژوهش

  توسعه و بهبود کمیت و کیفیت تولیدات بوده است.  هاهري ارتباط با دانشگااکتسابی صنایع از برقرا مزایاي

  

ي مربوط به نتایج آزمون فریدمنهاداده) 2(جدول   

 N  df X2 sig  میانگین رتبه  عوامل  رتبه

  19/3  دانش و آموزش  2
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  25/3  تولید  1 

  46/2  استخدام  3

  10/1  تحقیق و توسعه  4

دوم ي فرضیهتجزیه و تحلیل    

دهد که مقادیر یو در تمامی عوامل مورد بررسی معنادار نبوده بنابراین ارائه شده است نشان می )3(نتایج حاصل از آزمون یو من ویتنی که در جدول 

اط بررسی مزایاي اکتسابی صنعت از برقراري ارتبگردد و حاکی از آنست که بین دیدگاه مدیران در خصوص تمامی عوامل مورد دوم تایید میي فرضیه

  با دانشگاه در بخش تولیدي صنعت ورزش بر حسب رشته تحصیلی تفاوت معناداري وجود ندارد.

هاشرکتي مربوط به نتایج آزمون یو من ویتنی بر حسب رشته تحصیلی مدیران هاداده) 3(جدول   

    دانش و آموزش  تولید  استخدام  تحقیق و توسعه

837  803  723  689  U 

479/0  356/0  156/0  091/0  Sig  

  سوم ي فرضیهتجزیه و تحلیل 

درتمامی عوامل مورد بررسی معنادار بوده  >05/0Pدهد، مقادیر مربع کاي آزمون کروسکال والیس در سطح نشان می )4(طور که نتایج در جدول همان

راري مزایاي صنعت از برق ،که بین دیدگاه مدیران در خصوص تمامی عوامل مورد بررسی ستا گردد و حاکی از آنسوم رد میي فرضیهبنابراین است؛ 

  ارتباط با دانشگاه بر حسب سطح تحصیالت تفاوت معناداري وجود دارد.
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ي مربوط به نتایج آزمون کروسکال والیس بر حسب سطح تحصیالتهاداده )4(جدول   

    دانش و آموزش  تولید  استخدام  تحقیق و توسعه

951/11  445/10  213/11  782/11  
2X 

018/0  034/0  021/0  019/0  Sig  

3  df 

  چهارم  يیهتجزیه و تحلیل فرض

درتمامی عوامل مورد بررسی معنادار بوده  >05/0Pدهد، مقادیر مربع کاي آزمون کروسکال والیس در سطح نشان می )5(که نتایج در جدول  طورهمان

که بین دیدگاه مدیران در خصوص تمامی عوامل مورد بررسی مزایاي صنعت از برقراري  آن استد و حاکی از شورد میي چهارم فرضیهبنابراین است؛ 

  کاري تفاوت معناداري وجود دارد.  يارتباط با دانشگاه بر حسب سابقه

کاري يهاي مربوط به نتایج آزمون کروسکال والیس بر حسب سابقهداده )5(جدول   

    دانش و آموزش  تولید  استخدام  تحقیق و توسعه

198/11  701/10  124/9  271/10  2X 

021/0  028/0  044/0  032/0  Sig  

3  df 

  پنجم ي فرضیهتجزیه و تحلیل 

تمامی عوامل  در در عامل تولید، به جز >05/0Pدهد، مقادیر مربع کاي آزمون کروسکال والیس در سطح نشان می) 6(که نتایج در جدول  طورهمان

  بررسی معنادار نبوده است. مورد

هاشرکتي مربوط به نتایج آزمون کروسکال والیس بر حسب نوع هاداده )6(جدول   

    دانش و آموزش  تولید  استخدام  تحقیق و توسعه

930/2  663/5  991/10  167/7  
2X 

570/0  226/0  027/0  127/0  Sig  

4  df 

  ششم ي فرضیهتجزیه و تحلیل 

تمامی عوامل مورد بررسی معنادار  در >05/0Pدهد، مقادیر مربع کاي آزمون کروسکال والیس در سطح نشان می )7(که نتایج در جدول  طورهمان

که بین دیدگاه مدیران در خصوص تمامی عوامل مورد بررسی مزایاي صنعت از  آن استگردد و حاکی از ششم رد میي فرضیهبنابراین است؛ بوده 

  تفاوت معناداري وجود دارد. هاشرکتفعالیت  يگسترهبرقراري ارتباط با دانشگاه بر حسب 

 هاشرکتفعالیت  يگسترهي مربوط به نتایج آزمون کروسکال والیس بر حسب هاداده )7(جدول 

    دانش و آموزش  تولید  استخدام  تحقیق و توسعه

745/13  315/12  302/10  520/8  2X 

001/0  012/0  036/0  048/0  Sig  

3  df 

  گیرينتیجه بحث و

 دالر بیلیون 410 به بیلیون 213 سال اخیر از    5 درشده است؛ طوري که  تبدیلبیلیون دالري  410 در حال حاضر به صنعتی آمریکاصنعت ورزش 

 توانمی راحتیبه بنابراین) 29(. داشت میلیارددالر 152 بر بالغ رشدي 2000 تا 1990 يدهه در صنعت همین که است حالی در این ) 2(. است رسیده

 دیدش وابستگی. داد انجام کشور ورزشي توسعه و رشد جهت الزم هايریزيبرنامه مهم این به توجه با و بود شاهد جهان در را صنعت این سریع رشد

 در ايفهحري باتجربه مدیران وزمینه  این در متخصصان و محققان همکاري نیازمند کهاست  ساخته فراهم را شرایطی دولت به کشورصنعت ورزش 

 دیریتیم با آن، در شاغل افراد و مالی گردش عظیم حجم بخش، این کشور، ورزش بازار بر حاکم پیچیدگی تحلیل و مطالعه با تا است صنعت این
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 نشگاهیدا محققان ارتباط و همکاري گرو در بسیار جهاتی از کشورصنعت ورزش  موفقیت که گفت توانمی بنابراین ) 30( ؛شوند اداره صحیح و علمی

 موجب و یدهبخش بهبود راهاي مشترك میان این دو نهاد فعالیت و تعامالت دانشگاه، و صنعت مؤثر ارتباط برقراري. است صنایعي باتجربه مدیران با

 واقتصادي  بزرگ هايطرح بهاین دو نهاد  همکاري و مطلوب راهبردهاي ) 31(خواهد شد.  بالعکس و صنعت نیازهاي از دانشگاه شناخت افزایش

 گاههیچ واقع، در. اندبوده هم از جداي و وارداتی نهادهاي هموارهدانشگاه و صنعت  ایران، در اما ؛شد خواهد منجرصنعت ورزش  در هاآن موفقیت

 در تیصنع واحدهاي. است بوده نظري بیشتر هاآن میان ارتباط و نداشته وجود شود، منجر هاآن میان ارتباط تحکیم و برقراري به که سازوکارهایی

 دانست آن بودن نوپاتوان می را صنعت در موجود مشکالت علل ترینمهم ،از سوي دیگر. اندشده احداث یا وارد جامعه نیاز به توجه بدون کشور اقتصاد

 نیازهاي با آن يهافعالیت بیشتر هرچه هماهنگی به نیاز ایران، در عالی آموزش کنونی وضعیت. است مؤثر مناسب ارتباط برقراري عدم در امر این که

 و حوريتقاضام سمت به ما هايپژوهش و شده درك بیشترروز به روز دانشگاه و صنعت  ارتباط ضرورت. است ساخته نمایان پیش از بیش را کشور

 داشته وبیخ همکاري هاهدانشگا با تواندمی صنعت زمانی. باشدمی ملیي توسعهي برنامه نیاز مبناي بر ما هاياولویت و یابدمی سوق محوريمشتري

 مناسبی اختاروتوانس و کیفیت از نیز هاهدانشگا و کند گذاريسرمایهي توسعه و تحقیق در رود، پیش شدن صنعتی سوي به یا صنعتی، کشور که باشد

 ورکش داخل ویژههب و در خارج حیطه این در که اندکی بسیار مطالعات و موضوع این اهمیت به توجه با لذا) 32(؛ باشند برخوردار صنعت از حمایت براي

قرار  مورد بررسی هاهدانشگا با را ایران سراسر محصوالت ورزشیي تولیدي هاشرکت مزایاي ارتباط که داشت سعی حاضر تحقیق .شده است انجام

که  استوابستگی شدید صنعت ورزش به دولت شرایطی را فراهم ساخته  .را از ایجاد ارتباط با دانشگاه مشخص نماید هاآن نظر  دهد و منافع مد

است تا با مطالعه و تحلیل پیچیدگی حاکم بر بازار  اي در این صنعتحرفه يتجربهي محققان و متخصصان در این زمینه و مدیران بانیازمند همکار

 توان گفت که موفقیت صنعتبنابراین می مدیریتی علمی و صحیح اداره شوند؛ ورزش، این بخش، حجم عظیم گردش مالی و افراد شاغل در آن، با

ع با توجه به نتایج پژوهش، از دیدگاه مدیران صنای است.ورزش از جهاتی بسیار در گرو همکاري و ارتباط محققان دانشگاهی با مدیران باتجربه صنایع 

ترین طلوبمترین عامل و عامل تحقیق و توسعه به عنوان ناتولیدي محصوالت ورزشی از میان عوامل مورد بررسی تحقیق عامل تولید به عنوان مطلوب

، کسب هاهدلیل جهت ارتباط با دانشگا ترینمهمکه براي صنایع تولیدي محصوالت ورزشی  شودمیعامل شناسایی شد. از این نتایج چنین برداشت 

تحقیق حاضر  نتایج کمی و کیفی محصوالت شرکت است. منافع و مزایا به صورت مستقیم بوده است که همانا این منافع و مزایا همان توسعه و بهبود

تخدام شامل اس هاهاکتسابی صنایع از ایجاد ارتباط با دانشگا مزایاي ترینمهمر اساس تحقیق اشام تا حدودي همسو بود. ب 2008با نتایج تحقیق اشام 

به  2010دانشگاه بوده است. در تحقیق دیگر بارلونا  جدید و آموزش مداوم کارکنان از سوي و دانش هاهالتحصیالن ممتاز دانشگاهی، کسب ایدفارغ

ت ي جدید، منبع محصوالهاشرکتافت که مطابق آن روابط این دو نهاد براي جامعه فوایدي از قبیل ایجاد نتایجی مشابه با تحقیق حاضر دست ی

ي مشترك هافعالیتدانشگاه و صنعت، تعامالت و  مؤثربرقراري ارتباط ها و تکنیکهاي جدید خواهد داشت. به طور کلی فناوري يعرضه ، ارتقايجدید

ي هاهبخشیده که این امر منجر به افزایش شناخت دانشگاه از نیازهاي صنعت خواهد شد. از این طریق، کیفیت و تناسب دورمیان این دو نهاد را بهبود 

ر د آموزشی آکادمیک در دانشگاه با نیازهاي صنعت و به تبع آن قابلیتهاي علمی و عملی دانشجویان، افزایش یافته و بسترهاي نوآوري و پیشرفت

یابد. پژوهشگران با توجه به نتایج تحقیق لزوم توجه مدیران صنایع تولیدي را به دو مقوله استخدام و تحقیق و توسعه ارتقاء میها و جامعه سازمان

اط ن ارتببهتر و بیشتر از مزایا و منافعی که از ایهرچه کنند تا از این طریق صنایع بتوانند تاکید می هاهجهت بهبود و توسعه ارتباط صنایع با دانشگا

ایه ي تحقیق و توسعه را فراهم سازند. بنابراین اگر این ارتباط بر پهافعالیتاستفاده کرده و بستر الزم جهت اشتغال دانشجویان و نیز  شودمیعایدشان 

ر جهت ي خود دهاهستبین این دو نهاد مرتفع گردد، جامعه خواهد توانست به خوا مؤثرروابط درست شکل گیرد و موانع و مشکالت در برقراري ارتباط 

کسب  هاههاي مهم صنایع جهت ارتباط با دانشگاکه به آن اشاره شد اولویتطورهمانتوسعه و پیشرفت صنعت ورزش و نهایتاً ورزش دست پیدا کند. 

نها با استفاده کسب و کار خود را تکنند تا اطالعات و نیازمندیهاي مربوط به تالش می هاشرکتباشد. متاسفانه اکثر منافع و مزایا به صورت مستقیم می

ت دستیابی به حداکثر منافع مالی است. این در حالی اس هاهدر زمینه ارتباط با دانشگا هاشرکتاز معیارهاي صنعتی اداره کنند و نیز اهداف اصلی این 

ي تولیدي هاشرکتبه همراه داشته باشد. لذا اگر  هاشرکتمالی(در دراز مدت) به مراتب بیشتري براي غیرمالی ممکن است مزایاي مالی و غیرکه منافع 

با  در زمینه ارتباط هاشرکتبرخودار گردند، الزم است که مدیریت این  هاهمحصوالت ورزشی بخواهند از حداکثر مزایا، از برقراري ارتباط با دانشگا

 به این مهم است که تمامی کانالهاي سودآور هاشرکتنوبه خود نیازمند توجه  از تمام جهات بهبود یابد. بهبود مدیریت در این زمینه هم به هاهدانشگا

د کسب نبای هاشرکتگردد. بنابراین می هاشرکتبراي بخش صنعت هر کدام از جهاتی چند منجر به کسب مزایا براي  هاهاز ایجاد ارتباط با دانشگا

به منافع بلند مدت هم براي پیشرفت خود شرکت و هم براي پیشرفت ورزش و صنعت  مزایا به صورت مستقیم رو در اولویت قرار دهند بلکه توجه

ر در نظر خواهند گرفت باید ب هاهجهت کسب مزایا از ایجاد ارتباط با دانشگا هاشرکتورزش کشور در اولویت قرار گیرد. به طور کلی معیارهایی که 

 گردد. تأمین  تا بتوان از این طریق منافع دو طرف رابطه  مالی گزینش شودهاي برتر هم مالی و هم غیرشاخصهاساس 
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  تحقیق يهاهیافت بر مبتنی کاربردي پیشنهادات

 ارائه هاهانشگاد با ورزشی محصوالت تولیدي صنایع ارتباطي توسعه و بهبود به منظور ییپیشنهادها پژوهش، يهاهیافت اساس بر محقق بخش دراین

نیز  هاهجهت کسب مزایا و منافع از ایجاد ارتباط با دانشگا ورزشی محصوالتي تولیدي هاشرکت مدیرانمد نظر  پیشنهادها این اکثریت که دهدمی

  .بوده است

 است؛به نیاز اصلی صنایع که همانا توسعه و بهبود کمیت و کیفیت محصوالت  هاهاهمیت دادن دانشگا 

 ؛هاي تخصصی الزم به نیروي انسانی صنایعجهت انتقال دانش و آموزش هاهایجاد تمهیدات الزم از سوي دانشگا 

 ؛هاهاي آناستفاده از دانش و مهارت ایع برايبه صن هاهمعرفی نیروهاي متخصص و ماهر از سوي دانشگا  

 ؛طرف سازندها نیازهاي ضروري صنایع را برهاي تحقیقاتی صنایع که بتوانند از طریق آنبه اولویت هاهاهمیت دانشگا  

  ؛هاو کسب مزایا از آن هاهمحصوالت ورزشی جهت ایجاد ارتباط با دانشگاتولیدي  صنایعافزایش سطح تحصیالت مدیران 

 ؛ي تولیدي محصوالت ورزشیهاشرکت ياداره باالي کاري براي يسابقهداراي تجربه و استفاده از مدیرانی با 

 هاهکسب مزایاي بیشتر از دانشگا تولیدي محصوالت ورزشی از براي صنایعفعالیت  يچه بیشتر گسترهي هرتوسعه.   
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