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  كارآفرين دانشگاه سوي به گامي؛ دانشگاه و صنعت ارتباط اثرگذار بر يهامؤلفهتبيين 

 ،*2، ترانه عنايتي1خديجه بريماني

   ساري، ايران، اسالميدانشگاه آزاد واحد ساري، ي، گروه مديريت آموزش عالي، دانشجوي دكتر1
  ، ساري، ايران (عهده دار مكاتبات)واحد ساري، دانشگاه آزاد اسالميدانشيار، گروه مديريت آموزشي، 2

 1400 اسفند: پذيرش ، 1400 بهمن: اصالحيه ،1400 شهريور: دريافت تاريخ

  چكيده
 سال بابل در نوشيرواني صنعتي دانشگاه در در جهت ايجاد دانشگاه كارآفرين دانشگاه و صنعت هاي اثرگذار بر ارتباطمؤلفه شناسايي منظور به پژوهش اين

 دهندمي تشكيل نوشيرواني صنعتي دانشگاه علميهيئت اعضاي مديران، را آماري جامعه. باشدمي پيمايشي - توصيفي نوع از حاضر مقاله. شد انجام 1398
 براساس سوال 52 با ساختهمحقق يپرسشنامه از هاداده آوريجمع جهت. درنظرگرفته شد نفر 133 تعداد نمونه به حجم كه باشندمي نفر 2 تعداد به كه

 و ابعاد تمامي در. شد انجام 21SPSS افزارنرم از گيريبهره با ويلكاكسون آزمون با هاداده تحليل تجزيه. شد بعد استفاده دوازده با ليكرت مقياس
 صنعتي، عوامل مالي، عوامل به شكاف كمترين تا بيشترين از ترتيب به عوامل .دارد وجود دانشگاه شكاف و صنعت ارتباط كنندهتقويت عوامل هايگويه

 عوامل ساختاري، عوامل اقتصادي، عوامل محوري،دانشگاه سياسي، عوامل انساني، منابع ارتباطي، عوامل فرهنگي، عوامل پژوهشي،  -  آموزشي عوامل
 نوشيرواني صنعتي دانشگاه خبرگان نظر از دانشگاه و صنعت ارتباط كنندهتقويت عوامل موجود وضعيت. است بوده مربوط الملليبين عوامل اجتماعي،
 صنعت خارج و داخل محيط از دقيق و جامع تحليل و تجزيه يك طريق از كه است راهبردي تفكر مستلزم پايدار ارتباط .باشدنمي انتظارات كنندهبرآورده

  .سازدمي ممكن را هاآن بين پايدار همكاري جامعه، امكان بر حاكم هايارزش و اصول بر تأكيد با و دانشگاه و
  دانشگاه كارآفريندانشگاه،  و صنعت ارتباط هاي اثرگذار،مؤلفه :مات كليديكل

  مقدمه - 1

 مثبت بسيار پيامدهاي و اثرات دليل به دانشگاه و صنعت ارتباط توسعه
 توجه مورد ديرباز از اجتماعي و اقتصادي فناورانه، تحوالت ايجاد در آن

 هايتالش و داشته قرار صنعت و دانش ريزانبرنامه و گذارانسياست
 گرفته صورت دانشگاه و صنعت بين اثربخش پيوندي ايجاد براي فراواني
 موجب تواندمي صنعت و دانشگاه مؤثر و صحيح ارتباط .]1[است

 تعامل صورت در تنها و گردد تكنولوژي و دانش انتقال و نوآوري افزايش
 و اقتصادي توسعه آن متعاقب و صنعتي توسعه نهاد، دو اين بين پايدار

 صنعت و دانشگاه يدوجانبه تعامل. داشت انتظار توانمي را اجتماعي
 يك هاآن گراييهم و است ضروري توسعه،درحال كشورهاي در ويژهبه

 ارتباط اين. داشت خواهد كشور يجانبههمه يتوسعه در كليدي نقش
 نيز دانشگاه و باشد دانش متقاضي صنعت، كه شودمي حاصل زماني
 از صنعت و دانشگاه بين ارتباط .]2[كند توليد را صنايع موردنياز دانش

 رشد و از نوآوري بااليي درجه و است جامعه هر مناسبات ترينضروري
 توانمي ارتباط را اين. ]3[آوردمي به ارمغان كشورها براي را اقتصادي

   استفاده و جامعه هايشاهرگ در هادانشگاه علم شدنجاري معنايبه

 اليه عنوانبه بايد صنعت و دانشگاه ارتباط .]4[دانست از دانش عملي
 و علم زمينه كاربردي، تحقيقات تقويت با و شود ديده توسعه بيروني
 به توجه عمده داليل از بنابراين. شود فراهم فناوري و علم نزديكي
 كه است اين دانشگاه و صنعت ميان هايهمكاري و هاتعامل

 ايجاد هاسازمان اين ميان را دانش جريان دانشگاهي هايپژوهش
  .]5[باشد محلي سطح در نوآوري محرك تواندمي خود كه كنندمي

دار نقش كليدي آموزش و توليد دانش جديد در جوامع ها، عهدهدانشگاه
خود و دستيابي به  هستند و صنايع براي حل مشكالت بنيادي

ها دنبال ارتباط با دانشگاهبنيان، بيش از پيش بههاي دانشفناوري
گذاران پژوهشي سعي در براين اساس، بسياري از سياست .]6[باشندمي

ها، از طريق تقويت پيوند ميان دانشگاه "مأموريت سوم"توسعه 
  .]7[ها و كاربران دانش از جمله صنايع دارنددانشگاه

 اقتصادي كليد توسعه كارآفريني، و فناوري دانش، توسعه سوم، هزاره در
 كسب خواهان هادولت اگر شود.محسوب مي جوامع اجتماعي رفاه و

 هستند، فناوري و علم بر مبتني توسعه رويكرد اخير اين از منافع
  و از  گيرند پيش در را هدفمندي و منسجم هايبايست سياستمي

tenayati@yahoo.com*  



  كارآفرين دانشگاه سوي به ؛ گاميدانشگاه و صنعت ارتباط اثرگذار بر يهامؤلفهخديجه بريماني و همكار / تبيين 

62 

 فرايند و تسريع تسهيل در موجود، هايمحدوديت و موانع رفع طريق
 و علم فزاينده تأثير گام بردارند. فناوري و دانش بر مبتني توسعه
 بر عالوه ها،دولت از بسياري كه است موجب شده اقتصاد، و فناوري

 به فناوري، و علم توسعه از حمايت زمينه در اقدامات معمول
 نظير كارهاييوساز آورند، روي نيز ترياثربخش و ترجديد وكارهايساز

 هايدانش به توجه و و صنعت دانشگاه نهادهاي ميان سازيشبكه
 و تحقيقاتي و علمي مراكز بين هايتقويت همكاري اي،رشتهميان
و  دانشگاه بين انديشمندان جابجايي و تحرك هاي صنعتي،بخش

 كريدورها ايجاد فناوري، برتر مراكزو  سازيتجاري مراكز ايجاد صنعت،
 و بنياندانش هايشركت ايجاد فناوري، و علم مراكز رشد و هاپارك و

 اين موفقيت تمامي كه پژوهشي نهادهاي و هااز دانشگاه برخاسته
 و اثربخش تعامل و نضج ارتباط و پيدايش به منوط ها،اقدام و هابرنامه

 .]8[بود خواهد صنعت و دانشگاه ميان نهادهاي متقابل هايهمكاري
 و ادارات از بيشتر حمايت به نياز هادانشگاه در نوآوري و پايداري موانع

 و گذارانسياست رهبران، تمايل خاص طوربه دارند، هادانشگاه مديريت
 اغلب هادانشگاه داخل در پايدار آينده بينيپيش براي گيرندگانتصميم
 دانشگاه، در ارشد مديريت حمايت بدون حال،بااين. است رفتهازدست
 نظربه پايين، پايدار ريزيبرنامه اداري، پشتيباني و گذاريسرمايه كمبود

 هايچالش شدهبينيپيش مزاياي آوردندستبه براي كه رسدمي
 از هادانشگاه رهايي براي .]9[شوند گرفته جدي بايد ذكرشده
 فراواني هايتالش عالي آموزش متخصصان فرارو، و موجود هايچالش
 آن بتوانند دانشگاهي هاينظام و فرايندها ساختار، در تغيير تا اندكرده

 كه است اين انتظار. كنند افزاهم و منطبق جديد متغير شرايط با را
 محيط با بتوانند جديد اصول كارگيريبه و يادگيري با هادانشگاه
 .]10[كنند عملي را خود هايرسالت و شده سازگار چالشي پيرامون
 به نبايد اقتصادي -اجتماعي هاينظام ساير و صنعت با دانشگاه تعامل
 در تعامالت اين است الزم بلكه باشد، تكليفي رفع و صوري شكل

 و رسالت درسي، هايبرنامه كه شوند عملياتي و طراحي سطحي
 علمي،هيئت توسعه دانشجويان، توسعه و يادگيري دانشگاه، مأموريت
 فيزيكي و كالبدي امكانات از برداريبهره و تجهيز و مديريت ارتقاي

 تأثير تحت را ايرشتهميان رويكرد ترويج و علم سازيهمگاني دانشگاه،
 كيفيت از سطحي از بايد صنعت و دانشگاه تعامالت چنين،هم. دهد قرار

 در تعامل، و مداخله هدف و دانشگاه رسالت با همسو كه باشد برخوردار
 يا جنبه بر محيطيزيست و سياسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، ابعاد
  .]11[افتد مؤثر پيرامون، محيط از هاييجنبه

  نظري ادبيات - 2

  ارتباط صنعت و دانشگاه 2-1

 و علم سريع هايپيشرفت به توجه با صنعت و دانشگاه تعامل ضرورت
 يا دانشگاه هايصادره چراكه. است بديهي و روشن امري تكنولوژي

 چنينهم و گوناگون هايزمينه در ماهر و متخصص انساني نيروي
 بخش دانش، و علم دامنة گسترش و علمي نوآوري و اكتشاف و اختراع
 بدنه پيوستن همبه با. است صنعت بخش هايوارده از مهمي بسيار

 همكاري سطح ارتقا با بود خواهند قادر هادانشگاه صنعت، و دانشگاه
 تحقيقاتي و صنعتي پژوهشي، هايچالش و مشكالت حل به دوجانبه،

 مسير در دانشگاه مؤثر و سريع پيشرفت براي را راه و كنند كمك كشور
 دو اين ارتباط بنابراين. نمايند هموار كشور فناوري و علمي جامع نقشه
 رابطه .]12دانشگاه[برون خدمات با مگر بود نخواهد پذيرامكان نهاد

 باربه بخش دو هر براي را متقابلي منافع صنعت، و دانشگاه دوسويه
 هايچالش حل در توانمندي كسب ضمن دانشگاه سو،يك از. آوردمي

 از و آوردمي دستبه را جامعه نيازهاي به گوييپاسخ توان خود، فراروي
 نيروي به خود تخصصي نيازهاي تواندمي نيز صنعت ديگر، سوي

 و دانشگاه همكاري. نمايدمي برطرف را غيره و علمي اطالعات انساني،
 از تقاضا براي مولد وكاركسب و باال بامهارت التحصيالنيفارغ صنعت،
 و داخل در كار بازار و دانش بر مبتني اقتصاد شدن،جهاني صنعت،
 در محوري نقش بايد دانشگاه. ]13[آوردمي وجود به كشور از خارج

 و اجتماعي مشكالت به رسيدگي براي نوآوري و تحقيق از استفاده
 مشاركت توسط اقتصادي رشد براي نوآوري ترويج و اقتصادي

 ]14[كند بازي نوآوري ملي سيستم و اقتصاد مولد بخش با استراتژيك
 دانشگاهي جوامع و صنعتي كارآفرينان با مشترك كار از بايد هادولت و

 بشريت منافع براي نامتقارن طوربه كه هايآوريفن به تا كنند حمايت
   .]15[كند كمك است، مطلوب آينده و بزرگ هاينسل در
  پيشينه تحقيق 1-2
 اين در زيادي خارجي و داخلي مطالعات موضوع، اهميت به توجه با

  .خواهيم پرداخت هاآن به ادامه در كه شده ارائه زمينه
 همكاري در باز نوآوري تأثير " عنوان با) 1397( كياكجوري و مدهوشي
 نوآوري كه دادند نشان "PLS تكنيك از استفاده با صنعت و دانشگاه

 همكاري كهطوريبه دارد، تأثير صنعت و دانشگاه همكاري بر باز
 ارتباط و دارمعني و مثبت تأثير صنعت و دانشگاه همكاري بر تحقيقاتي

 تحقيقاتي، خدمات همچون متغيرها بقيه و باشدمي متوسط هاآن بين
 فكري، مالكيت سازيتجاري دانشگاهي، كارآفريني انساني، منابع انتقال
 تأثير صنعت و دانشگاه همكاري بر علمي نشريات و رسميغير تعامل
 ضعيف ارتباط اين آماري يجامعه در اما دارد داريمعني و مثبت
  .]16[باشدمي

 براي الگويي ارائه" عنوان با پژوهشي در) 1396( و ديگران پوررحيم
 اساس بر. پرداختند "دانشگاه و صنعت تحقيقاتي هايهمكاري مديريت

 مديريت براي اعمال كارآمدترين از مورد هفت آمده،دستبه هايداده
 در داريمعني طوربه و شوندمي گرفته كار به باهم كه زماني هاهمكاري
 اعمال اين. اندشدهتعريف دارند، مشاركت همكاري درازمدت موفقيت
 شركت توسعه و تحقيق كه همكاري هايپروژه انتخاب )1: از اندعبارت

 و اهداف كه دانشگاه محققان انتخاب )2. رسانندمي سرانجام به را
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 پروژه مديران انتخاب )3. كنندمي درك را صنعت ويژه اعمال
 همكاري انيزم هايدوره ارتقاي )4. قوي كراني پوشاني هايباقابليت
 )6. پروژه مديريت براي مناسب داخلي حمايت ساختن ميسر) 5. بيشتر
 )7. دانشگاه و صنعت محققان بين شركت در منظم هايمالقات تدارك
  .]17[شركت در دانشگاه پروژه از آگاهي ايجاد
: آن هايچالش و صنعت با دانشگاه رابطه" بررسي در) 1394( شيري

 نتايج اين به "تهران دانشگاه دانشجويان بين در كيفي پژوهشي
 و منسجم رابطه اساساً صنعت، دانشگاه رابطه در كه يافتدست

 با ارتباط در دانشگاه جديد هويت از اثري و نداشته وجود هدفمندي
 مدل نوع از حالت بهترين در رابطه اين. شودنمي ديده صنعت

 احساس عدم" يعني دوسويه متقابل نيازهاي فقدان. است سوسياليستي
 در انگيزه فقدان" چنينهم و "دانشگاه با ارتباط براي صنعت در نياز

 دكتري دانشجويان كه است ديدگاهي "صنعت با ارتباط براي دانشگاه
  .]18[دارند نهاد دو اين بين مناسب ارتباط گيريشكل عدم مورد در

 عوامل تأثير بررسي" عنوان با تحقيقي در) 1393( سوري و فيض
 داخلي عوامل ميان ارتباط تحليل به "صنعت با رابطه بر دانشگاه دروني

 نتايج. پرداختند كارآفريني و فناوري و دانش بازار فرابازار، بر دانشگاه
 بازار و كارآفريني بر دانشگاه زيرساخت و انساني منابع داد نشان پژوهش
 بر نيز دانشگاه زيرساخت و فناوري همچنين. دارد مثبت اثر فناوري
  .]19[است تأثيرگذار فرابازار

 عوامل" عنوان تحت خود تحقيق در) 1393(و ديگران  يارمحمدزاده
 و ساختارها دريافتند، " صنعت و دانشگاه ارتباط برقراري در مؤثر

 هايپروژه و هارشته مقررات، و قوانين ريزي،برنامه ها،زيرساخت
 ارتباط برقراري در مؤثر عوامل ها،همكاري از دولت حمايت و دانشگاهي
 دو اين تعامل تقويت براي كه معنا اين به. هستند صنعت و دانشگاه

 فرهنگي هايزيرساخت ازجمله هازيرساخت در بايد ابتدا نهاد
 و دانشگاه آگاهي سطح( اطالعاتي هايزيرساخت و) سازيفرهنگ(

 اين تحقق براي. گيرد صورت بازنگري) يكديگر هايتوانايي از صنعت
 و دانشگاهيان آشنايي و شناسايي در را ميانجي نقش تواندمي دولت امر

 با چنينهم. باشد داشته يكديگر هايتوانايي و نيازها از گرانصنعت
 كارآمد و مناسب قانوني بستر ساختن فراهم خصوص در ريزيبرنامه
 دانشگاه در گرانصنعت و صنعت در دانشگاهيان فعال حضور براي
 – علمي هايرشته هادانشگاه در درنتيجه. گردد فراهم آنان رشد زمينه

  .]20[يابد گسترش صنعتي مراكز نيازهاي با متناسب كاربردي
 توسعهدرحال هايچالش" عنوان با خود تحقيق در )2019( 1سينگ
 در عالي آموزش مؤسسات از كمي مدارك دانشگاه؛ و صنعت رابطه
 سازماني مديريت سازوكارهاي نقش كه داد نشان  "عربي متحده امارات

 و نوآوري اعتماد، افزايش براي دانشگاه  و صنعتي هايهمكاري در
  .]21[است مهم مشترك حكومت

                                                            
1  Singh 

 فكري سرمايه" عنوان با خود پژوهش در )2018( همكاران و 2كريچلي
 عمومي هايدانشگا از مداركي: نوظهور كشورهاي در دانشگاه عملكرد و

 هادانشگاه در فكري هايسرمايه مناسب دهيجهت اهميت به "كلمبيا
 هايطرح درست تعريف با كه رسيدند نتيجه اين به و بردند پي

 نيازهاي سمت به دانشگاه پژوهشي رويكردهاي دهيسوق و پژوهشي
 دانشگاه، پژوهشي رويكردهاي اثربخشي افزايش ضمن توانمي صنعت،
 تعامالت و هادانشگاه فكري هايسرمايه توسعه و افزاييهم موجب
 صنعت مشكالت حل ضمن تا شد صنعت با هاآن تراثربخش و ترمناسب

 مندبهره نيز صنعتي كارشناسان و متخصصان تجربه و دانش از
  .]22[شد

 شناسايي" عنوان با خود پژوهش در) 2018( 3دومي و بيسوگنو
 اهميت بر تأكيد ضمن "دانشگاه در IC تحقيقات براي آينده مسيرهاي
 يا تحقيقاتي مراكز تأسيس ها،دانشگاه در پژوهشي هايسياست

 مشترك تحقيقات هايطرح اجراي و صنايع با مشترك هايپژوهشكده
 .]23[اندكرده پيشنهاد ارتباطات، گونهاين اثربخشي براي را، صنعت با

 ايمنطقه نوآوري شبكه بررسي" در )2017( و همكاران 4ليو
 در تحقيقاتي موسسه و دانشگاه صنعت، بين همكاري توسعه،درحال
 با بودن محورتك از شبكه دادند نشان ،"چين در فناوري مركز اولين
 بر مبتني ترمتنوع سيستم يك به محوردولت ارتباطات بر تأكيد
 هايشبكه از ايمجموعه و است يافتهتوسعه بازار و دولت هايمشوق
  .]24[اندشده آميختهدرهم محور كوچك و متوسط بزرگ،
 عملكرد توانمي چگونه"با عنوان  تحقيقي در) 2016( 5چن و هانگ

 تايوان ، در دانشگاه"داد افزايش را صنعت و دانشگاه مشاركت در نوآوري
صنعت،  و مشاركت دانشگاه حمايت تحت هايدانشگاه كه دريافتند
 بهبود و صنعت و مشاركت دانشگاه محيط توسعه براي بيشتري مزاياي
 همكاري رسمي مديريت يك مكانيزم و دارند دانشگاهي نوآوري عملكرد
 ضروري را دانشگاهي نوآوري افزايش عملكرد براي صنعت و دانشگاه
  .]25[دانستند
 براي صنعت و دانشگاه همكاري" عنوان با) 2015( همكاران و 6ساروار
 "بنگالدش در مولد وكاركسب و باال بامهارت آموختگاندانش توسعه
 بازار در هافرصت ايجاد روند در صنايع و هادانشگاه كه كردند اشاره

 و هادانشگاه بنابراين. هستند وابسته هم به متقابل منافع براي رقابتي
 ساخت به نياز يكديگر با پايدار همكاري و متقابل منافع براي صنايع
 نهاد دو اين بين همكاري طورهمين. داشت خواهند استراتژيك اتحادي
 براي شودمي سبب كه هست منابع و زمان در گذاريسرمايه نوعي
 بين تعامل كشور ذينفعان ساير و دانشجويان اساتيد، متقابل منافع

  .يابد بهبود تدريجبه صنعت و دانشگاه

                                                            
2  Cricelli 
3  Bisogno, Dumay 
4  Lyu  
5  Huang , Chen 
6  Sarwar Uddin 
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 از تمركز توسعه جهت مختلف هايدانشگاه انگيزه اخير هايسال در
 دنياي به ورود و كاربردي علوم توسعه سمت به محض توسعه و تحقيق
 به اقدام بزرگ هايدانشگاه از بسياري. است يافتهافزايش وكاركسب
 مراكز توسعه آن، نتيجه كه اندنموده فناوري انتقال هايبرنامه توسعه
 پيشرفت. است بوده فناوري هايپارك با نزديك ارتباط و فناوري رشد
 و هادانشگاه ميان ترينزديك ارتباط تا است شده موجب هابرنامه اين

 نقش بتوانند هادانشگاه ترتيب بدين تا شود برقرار مختلف صنايع
 نيروى تربيت محل دانشگاه .كنند ايفا كشورها اقتصاد در تريفعال

 بتواند متخصص انسانى نيروى اين اگر و است ماهر و متخصص انسانى
 موجب ببرد، كار به صنعت و توليد عرصه در را خود مهارت و دانش

 كشوري هر در دانشگاه و صنعت ارتباط بنابراين. شد خواهد پيشرفت
 امروزه. باشد داشته آنجا اقتصادي رشد در كنندهتعيين تأثيرى تواندمي

 بخش نيازهاي با كشور علمي هايپتانسيل بين توجهيقابل فاصله
 مراكز و صنايع بيشتر تعامل با موجود شكاف بايد كه دارد وجود صنعت
 مقاله، اين اهداف تحقق منظور به .شود پر دانشگاهي و علمي

  :گرددمي مطرح زير هايپرسش
ارتباط  هاي اثرگذار برمؤلفهميزان انتظارات خبرگان از  - 1

 چگونه است؟ صنعت و دانشگاه
ارتباط صنعت هاي اثرگذار بر مؤلفه از ميزان ادراك خبرگان - 2

 است؟ چگونه و دانشگاه
هاي مؤلفه ين ميزان انتظارات و ادراك خبرگان ازآيا ب - 3

تفاوت معناداري وجود  ارتباط صنعت و دانشگاهاثرگذار بر 
 دارد؟

 پژوهشروش - 3

 از هاداده گردآوري نظر از و است كاربردي هدف نظر از حاضر تحقيق
ي آماري خبرگان دانشگاه جامعه .باشدمي پيمايشي -  توصيفي نوع

 علميهيئت اعضاي و مديرانباشد كه شامل صنعتي نوشيرواني بابل مي
صورت گيري بهروش نمونهدهند. مي تشكيل نوشيرواني صنعتي دانشگاه

اي بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران با توجه تصادفي طبقه
 مقالهگرفته شد. در اين  نفر درنظر 133نفري، تعداد  203به جامعه 

اساتيد دانشگاه صنعتي نوشيرواني است  علمي منظور از طبقات، مرتبه
نظر (مرتبه علمي) نمونه مورد هر طبقه كه به نسبت حجم جامعه

 1398كه اين فرايند در سال  اي انتخاب شدندصورت تصادفي طبقهبه
 جدول در طبقه هر نمونه و جامعه به مربوط اطالعات .انجام شده است

   .است آمده )1(
  
  
  
  
  

تعيين حجم نمونه برمبناي مرتبه علمي و سمت مديران دانشگاه  :)1(جدول 
  صنعتي نوشيرواني

  درصد  تعداد نمونه  تعداد جامعه  مرتبه علمي
  %69  9  13  مربي
  %65  71  109  استاديار
  %66  30  45  دانشيار
  %63  12  19  استاد
  %64  11  17  علميغيرهيئت

  

(وضعيت موجود  ساختهها از پرسشنامه محققداده آوريمنظور جمعبه 
كننده ارتباط صنعت و دانشگاه) استفاده شده و مطلوب عوامل تقويت

ترين اي و تازهاست. براي طراحي پرسشنامه، ابتدا با مطالعات كتابخانه
استخراج گرديد و در  هامطالب مرتبط با موضوع تحقيق، ابعاد و گويه

آوري شد و در نهايت، ابزار مشتمل دي، نظرات خبرگان نيز جمعگام بع
 كامالً(اي ليكرتسوال متناظر كه بر اساس مقياس پنج درجه 52بر 

شده و طراحي )موافقم كامالً و موافقم ندارم، نظري مخالفم، مخالفم،
 المللي،بين اقتصادي، اجتماعي، ساختاري، ارتباطي،(داراي دوازده بعد

 صنعتي، مالي، انساني، منابع فرهنگي، پژوهشي، و آموزشي سياسي،
 محتوايي و صوري روايي است، طراحي گرديد. )محوري دانشگاه

 عاملي بار با ها،آن سازه روايي و شد تأييد خبرگان توسط پرسشنامه
 محاسبه 7/0 باالي هاآن تركيبيپايايي و كرونباخ آلفاي و 4/0 از بيش
 آزمون با هاهداد تحليل و تجزيه. )2(جدول قرارگرفت تأييد مورد كه شد

  .گرفت انجام 21SPSS افزارنرم از گيريبهره با ويلكاكسون
  

  هاپايايي ابزارهاي گردآوري داده )2(جدول

پايايي 
  تركيبي

لفاي آمقدار 
 كرونباخ

  رديف  نامه و ابعاد آنپرسش

كننده ارتباط تقويت نامه عواملپرسش  911/0  925/0
  صنعت و دانشگاه

1  

  2  پژوهشي -عوامل آموزشي 794/0  855/0
  3  عوامل اجتماعي  701/0  869/0
  4  عوامل ارتباطي  823/0  876/0
  5   عوامل اقتصادي 792/0  906/0
  6  المللي عوامل بين 763/0  852/0
  7  دانشگاه محوري  729/0  814/0
  8  عوامل ساختاري 792/0  858/0
  9  عوامل سياسي  762/0  846/0
  10  عوامل صنعتي  904/0  929/0
  11  عوامل فرهنگي  70/0  814/0
  12  يعوامل مال  70/0  840/0
  13  منابع انساني  70/0  823/0
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  هايافته - 4

  هاي توصيفييافته 4-1
درصد از كل پاسخگويان مرد،  78نفر از پاسخگويان معادل  94تعداد 
   .درصد از پاسخگويان زن بودند 22 نفر معادل 26تعداد 

درصد از كل  5/7نفر از پاسخگويان معادل  9تعداد همچنين 
نفر از پاسخگويان  28پاسخگويان داراي مرتبه علمي استاد، تعداد 

درصد از كل پاسخگويان داراي مرتبه علمي دانشيار، تعداد  3/23معادل
پاسخگويان داراي درصد از كل  3/53نفر از پاسخگويان معادل  64

درصد از  66/6نفر از پاسخگويان معادل  8مرتبه علمي استاديار، تعداد 
نفر از  11كل پاسخگويان داراي مرتبه علمي مربي و نيز تعداد 

 علمييئته يردرصد از كل پاسخگويان غ 16/9پاسخگويان معادل 
  بودند.

ت و كننده ارتباط صنعتقويت عواملنامه پرسش توصيفي جهت بررسي
ترين مقدار، ميانگين، ترين مقدار، بيشكم )3(در جدول  دانشگاه

  .سؤال ارائه شد انحراف معيار براي هر

  كننده ارتباط صنعت و دانشگاهتقويت عواملبررسي توصيفي  :)3(جدول

ترين كم ابعاد
  مقدار

ترين بيش
  مقدار

 ميانگين
انحراف 
  معيار

  85/0 51/2  4  1 عوامل ارتباطي
  76/0 08/3  60/4  1 ساختاريعوامل 

  72/0 01/3  4  1 عوامل اجتماعي
 74/0  67/2  4  1 عوامل اقتصادي

  88/0 18/3  5  1 الملليعوامل بين
  75/0 66/2  50/4  1 عوامل سياسي
  77/0  47/2  17/4  1  پژوهشي -عوامل آموزشي
  80/0  56/2  33/4  1  عوامل فرهنگي

  77/0  70/2  4  1  منابع انساني
  57/0  37/2  4  1  يعوامل مال

  79/0  42/2  4  1  عوامل صنعتي
  62/0  08/3  29/4  57/1  دانشگاه محوري

  

 كننده ارتباط صنعت و دانشگاهتقويت عوامل دهندهنشان 3نتايج جدول 
با  الملليعوامل بينبه ترتيب بيشترين به كمترين ميانگين شامل: بعد 

و كمينه نمرات  5و بيشينه نمرات  88/0و انحراف معيار  18/3ميانگين 
و  76/0و انحراف معيار  08/3با ميانگين  عوامل ساختاري، بعد 1

با ميانگين  محوريدانشگاه، بعد 1و كمينه نمرات  60/4بيشينه نمرات 
و كمينه نمرات  29/4و بيشينه نمرات  62/0و انحراف معيار  08/3
و  72/0و انحراف معيار  01/3با ميانگين  عوامل اجتماعي، بعد 57/1

 70/2با ميانگين  منابع انساني، بعد 1و كمينه نمرات  4بيشينه نمرات 
عوامل ، بعد 1و كمينه نمرات  4و بيشينه نمرات  77/0و انحراف معيار 

و  4و بيشينه نمرات  74/0و انحراف معيار  67/2با ميانگين  اقتصادي

و انحراف معيار  66/2با ميانگين  عوامل سياسيبعد  1كمينه نمرات 
بعد عوامل فرهنگي ، 1و كمينه نمرات  50/4و بيشينه نمرات  75/0
، 1و كمينه نمرات  33/4و بيشينه نمرات  80/0و انحراف معيار  56/2
و بيشينه  85/0و انحراف معيار  51/2با ميانگين  عوامل ارتباطيعد ب

با ميانگين  پژوهشي - عوامل آموزشي ، بعد 1و كمينه نمرات  4نمرات 
، 1و كمينه نمرات  17/4و بيشينه نمرات  77/0و انحراف معيار  47/2

و بيشينه  79/0و انحراف معيار  42/2با ميانگين عوامل صنعتي بعد 
و انحراف معيار  37/2بعد عوامل مالي ، 1و كمينه نمرات  4نمرات 

  است. 1و كمينه نمرات  4و بيشينه نمرات  57/0

  هاي استنباطييافته 4-2
 - ها از آزمون كولموگروف توزيع داده بودننرمالجهت بررسي و آزمون 

 است. شدهارائه )4(شده كه نتايج آن در جدول اسميرنوف استفاده
  0Hكنند: ها از توزيع نرمال پيروي ميداده
  1Hكنند: ها از توزيع نرمال پيروي نميداده

  بودن نرمالاسميرنوف براي بررسي - آزمون كولموگروف :)4(جدول

  سطح معناداري آماره آزمون  متغيرهاي پژوهش و ابعاد  رديف

  00/0  171/0  عوامل ارتباطي  1
  00/0  170/0  عوامل ساختاري  2
  00/0  154/0  عوامل اجتماعي  3
  00/0  173/0  عوامل اقتصادي  4
  00/0  149/0  الملليعوامل بين  5
  00/0  102/0  عوامل سياسي  6

  00/0  183/0  پژوهشي -عوامل آموزشي  7
  00/0  190/0  عوامل فرهنگي  8
  00/0  122/0  منابع انساني  9
  00/0  150/0  يعوامل مال  10
  00/0  143/0  عوامل صنعتي  11
  00/0  150/0  دانشگاه محوري  12

  

گيري و خطاي اندازه %95چون در سطح اطمينان  ،4مطابق جدول 
5%= 05/0، سطح معناداري براي همه متغيرها<pvalue 

كنند و پيروي مي غيرنرمالها از توزيع است، لذا داده شدهمحاسبه
 ناپارامتريكهاي آماري ها، استفاده از آزمونداده تحليل و جهت تجزيه
 كنندهتقويت عوامل مطلوب و موجود وضعيتبراي بررسي  .مجاز است

كننده ارتباط عوامل تقويتنامه از پرسش، دانشگاه و صنعت ارتباط
جفت پرسش متناظر كه در آن وضع  52مشتمل بر صنعت و دانشگاه 

است، از آزمون ويلكاكسون آزمون  شدهمشخصموجود و وضع مطلوب 
Z ها با شده است. دادهجهت مقايسه وضعيت موجود و مطلوب استفاده

در  05/0طح معناداري تحليل و نتايج در س SPSSافزار استفاده از نرم
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 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5هاي شماره جدول
  است. شدهارائه

  

  
  

  ارتباطي عوامل بعد هايگويه شكاف مطلوب، و موجود وضعيت ايمقايسه بررسي :)5( جدول

  
 گويه

  شكاف  وضع مطلوب  وضع موجود
نتايج آزمون 

  Zويلكاكسون آزمون 
  معناداري

 توسعه منظوربه صنعت و دانشگاه موجود فرايندهاي و ساختارها، قوانين
  000/0 - 40/7 - 71/1 18/4±69/0  47/2±/. 93  ها كارآمد هستند.همكاري و تعامالت

 جهتصنعت باهم، هم و دانشگاه هايبرنامه و هاها، استراتژيمأموريت
  هستند.

01/1 ± 36/2  60/0±32/4 96/1 - 03/8 - 000/0  

صنعت،  و دانشگاه بنيادين ارتباطات توسعه در علمي هايانجمن
  پتانسيل مناسبي دارند.

05/1 ± 87/2  62/0±4 13/1 - 10/7 - 000/0  

 و سازيتصميم و افزاييهم باهدف صنعت و دانشگاه در سازيشبكه
  گيرد.مشترك صورت مي و اثربخش هايگيريتصميم

65/1 ± 52/2 72/0±10/4 58/1 - 93/6 - 000/0  

 منظوربه مراكزي و محصول تا ايده زنجيره در اتصال هايحلقه
  دانشگاهي وجود دارد. نتايج تحقيقات سازيتجاري

10/1 ± 54/2 84/0±14/4 6/1- 49/7 - 000/0  

  000/0 - 17/8 - 64/1 14/4±53/0 50/2±84/0 كل
  

 دانشگاه مديران و علميهيئت اعضاي ديدگاه از 5 شماره جدول مطابق
 به بيشترين از ارتباطي عوامل بعد هايگويه شكاف نوشيرواني، صنعتي
 هايبرنامه و هااستراتژي ها،مأموريت گويه، به مربوط ترتيب به كمترين
 و قوانين ساختارها، ،)- 96/1( هستند جهتهم باهم، صنعت و دانشگاه

 و تعامالت توسعه منظوربه صنعت و دانشگاه موجود فرايندهاي
 تا ايده زنجيره در اتصال هايحلقه ،)- 71/1( هستند كارآمد هاهمكاري
 دانشگاهي تحقيقات نتايج سازيتجاري منظوربه مراكزي و محصول

 و افزاييهم باهدف صنعت و دانشگاه در سازيشبكه ،)-6/1( دارد وجود
 گيردمي صورت مشترك و اثربخش هايگيريتصميم و سازيتصميم

 و دانشگاه بنيادين ارتباطات توسعه در علمي هايانجمن ،)- 58/1(
 هاييافته براساس. است بوده) - 13/1( دارند مناسبي پتانسيل صنعت،
 در ارتباطي عوامل بعد هايگويه تمامي Z آزمون نتايج 5 شماره جدول
 تمامي در كه است معنا بدان اين. است معنادار %99 اطمينان سطح
 و) شدهادراك( موجود وضعيت بين ارتباطي عوامل بعد هايگويه

  .دارد وجود معناداري تفاوت) انتظار مورد( مطلوب
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  ساختاري عوامل بعد هايگويه شكاف مطلوب، و موجود وضعيت ايمقايسه بررسي :)6( جدول

  شكاف  وضع مطلوب  وضع موجود گويه
نتايج آزمون 

ويلكاكسون آزمون 
Z  

  معناداري

 به محور پژوهش و محور آموزش دانشگاه از تغيير راستاي در دانشگاه
 كند.كارآفرين حركت مي و نوآور دانشگاه

1± 76/2 90/0±15/4 39/1 - 16/7 - 000/0  

علم، پژوهش،  توسعه كالن دولت، بر هايبرنامه و باالدستي اسناد در
  شود.تأكيد مي نوآوري و فناوري

08/1 ±36/3 80/0±23/4 87/0 - 80/5 - 000/0  

تحقيق و توسعه در جهت تقويت و گسترش علم، گسترش و تعميق 
  يابد.مي

11/1 ±32/3  71/0±02/4  7/0-  60/4 -  000/0  

 و آتي هايسال براي صنعت و دانشگاه موردنظر هايهمكاري نوع
  شود.و تبيين مي راستا تعريف در اين نهاد دو اين از هريك وظايف

19/1± 76/2 58/0±13/4 37/1 - 41/7 - 000/0  

 و فناوري و علم هايپاركو  تحقيقاتي ، مراكزدانشگاه توسعه و ايجاد در
  شده وجود دارد.تعريف هايمأموريت و اهداف رشد، همسويي با مراكز

0/88 ± 18/3  63/0±19/4  01/1 -  82/6 -  000/0  

  000/0  - 73/7  - 07/1  14/4±47/0  07/3±76/0 كل

  
 دانشگاه مديران و علميهيئت اعضاي ديدگاه از 6 شماره جدول مطابق
 به بيشترين از ساختاري عوامل بعد هايگويه شكاف نوشيرواني، صنعتي
 دانشگاه از تغيير راستاي در دانشگاه گويه، به مربوط ترتيب به كمترين
 حركت كارآفرين و نوآور دانشگاه به محورپژوهش و محورآموزش

 براي صنعت و دانشگاه موردنظر هايهمكاري نوع ،)-39/1( كندمي
 و تعريف راستا اين در نهاد دو اين از هريك وظايف و آتي هايسال

 و تحقيقاتي مراكز ،دانشگاه توسعه و ايجاد در ،)-37/1( شودمي تبيين
 و اهداف با همسويي رشد، مراكز و فناوري و علم هايپارك

 و باالدستي اسناد در ،)-01/1. (دارد وجود شدهتعريف هايمأموريت
 تأكيد نوآوري و فناوري پژوهش، علم، توسعه بر دولت، كالن هايبرنامه
 علم، گسترش و تقويت جهت در توسعه و تحقيق و) - 87/0( شودمي

 جدول هاييافته براساس. است بوده) -07/1( يابدمي تعميق و گسترش
 در ساختاري، عوامل بعد هايگويه تمامي Z آزمون نتايج 6 شماره
 تمامي در كه است معنا بدان اين. است معنادار %99 اطمينان سطح
 و) شدهادراك( موجود وضعيت بين ساختاري عوامل بعد  هايگويه

  .دارد وجود معناداري تفاوت) انتظار مورد( مطلوب
  

  اجتماعي عوامل بعد هايگويه شكاف مطلوب، و موجود وضعيت ايمقايسه بررسي :)7( جدول

  معناداري
نتايج آزمون ويلكاكسون 

 Zآزمون 
  گويه وضع موجود وضع مطلوب شكاف

000/0  24/6 - 22/1 - 97/0±15/4 13/1 ±93/2 
كنندگان و توليد محصوالت صنايع به نيازهاي مصرف

  تقاضامحور توجه دارند. 

000/0  53/5 - 84/0 - 89/0±83/3 81/0 ±99/2 
پراكندگي كنندگان تغيير كرده و صنايع به ترجيحات مصرف

  هاي مشتريان توجه دارند.درخواست

000/0  94/4 -  69/0 -  80/0±81/3  99/0 ± 12/3  
سمت توليد را به  گرايي در جامعه، صنعتفرهنگ مصرف

  دهد.جديدسوق ميمحصوالت 
  كل  71/0±01/3 71/0±93/3  - 92/0  - 79/6  000/0

  
 و علميهيئت اعضاي ديدگاه از ديدگاه زا 7 شماره جدول مطابق
 عوامل بعد هايگويه شكاف نوشيرواني صنعتي دانشگاه مديران

 به صنايع گويه، به مربوط ترتيب به كمترين به بيشترين از اجتماعي

 دارند توجه تقاضامحور محصوالت توليد و كنندگانمصرف نيازهاي
 پراكندگي به صنايع و كرده تغيير كنندگانمصرف ترجيحات ،)- 22/1(

 در گراييمصرف فرهنگ ،)- 84/0( دارند توجه مشتريان هايدرخواست
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) 69/0( دهدمي سوق جديد محصوالت توليد سمت به را صنعت جامعه،
 تمامي Z آزمون نتايج 7 شماره جدول هاييافته براساس. است بوده
 اين. معناداراست %99 اطمينان سطح در اجتماعي، عوامل بعد هايگويه

 بين اجتماعي، عوامل بعد هايگويه تمامي در كه است معنا بدان
 معناداري تفاوت) انتظار مورد( مطلوب و) شدهادراك( موجود وضعيت
  .دارد وجود

  

  اقتصادي عوامل بعد هايگويه شكاف مطلوب، و موجود وضعيت ايمقايسه بررسي :)8(جدول

  معناداري
نتايج آزمون 

ويلكاكسون آزمون 
Z 

  گويه وضع موجود وضع مطلوب شكاف

000/0  15/6 - 2/1- 27/1±68/3 1 ± 48/2 
عليرغم وجود نوسانات بازار و مشكالت اقتصادي و تورم در جامعه، 

  گيرد.گذاران داخلي در بخش صنعت و دانشگاه صورت ميجذب سرمايه

000/0  73/7 - 62/1 - 69/0±23/4 14/1 ±61/2 
 در جهت خصوصي بخش مشاركت و جلب غيردولتي اقتصاد به توجه
  گيرد.صنعت صورت مي و دانشگاه هايهمكاري توسعه

000/0  33/5 - 76/0 - 87/0±67/3 96/0 ±91/2 
هاي مالياتي براي صنايع در جهت حمايت از صنايع در حال رشد، معافيت
  شده است.وضع

  كل 74/0±67/2 77/0±86/3  - 17/1  - 35/7  000/0
 دانشگاه مديران و علميهيئت اعضاي ديدگاه از 8 شماره جدول مطابق
 به بيشترين از اقتصادي عوامل بعد  هايگويه شكاف نوشيرواني صنعتي
 جلب و غيردولتي اقتصاد به توجه گويه، به مربوط ترتيب به كمترين
 و دانشگاه هايهمكاري توسعه جهت در خصوصي بخش مشاركت
 و بازار نوسانات وجود رغمعلي ،)- 62/1( گيردمي صورت صنعت

 در داخلي گذارانسرمايه جذب جامعه، در تورم و اقتصادي مشكالت
 مالياتي هايمعافيت ،)- 2/1( گيردمي صورت دانشگاه و صنعت بخش
 است شدهوضع رشد، حال در صنايع از حمايت جهت در صنايع براي

 Z آزمون نتايج 8 شماره جدول هاييافته براساس. است بوده) -76/0(
 معنادار %99 اطمينان سطح در اقتصادي، عوامل بعد هايگويه تمامي
 اقتصادي، عوامل بعد  هايگويه تمامي در كه است معنا بدان اين. است
 تفاوت) انتظار مورد( مطلوب و) شدهادراك( موجود وضعيت بين

  .دارد وجود معناداري
  
  

  الملليبين عوامل بعد هايگويه شكاف مطلوب، و موجود وضعيت ايمقايسه بررسي :)9( جدول

  معناداري
نتايج آزمون 

 Zويلكاكسون آزمون 
  گويه وضع موجود وضع مطلوب شكاف

000/0  14/7 - 19/1 - 92/0±86/3 17/1 ± 67/2 
 دانش به توجه وارداتي باعث هايتكنولوژي به صنايع وابستگيعدم 
  توسعه محصول شده است. و طراحي، ساخت زمينه در داخلي

000/0  55/4 - 63/0 - 80/0±97/3 17/1 ± 34/3 
كشور بر ارتباط صنعت و دانشگاه موردتوجه  اقتصادي تحريم شرايط
  گيرد.قرار مي

000/0  28/4 - 58/0 - 72/0±11/4 99/0 ± 53/3 
المللي، نگاه صنايع به توليدات داخلي بينبه دليل ناپايداري روابط 

  است.
  كل 88/0±18/3 66/0±98/3 -8/0 - 70/6  000/0

  
 دانشگاه مديران و علميهيئت اعضاي ديدگاه از 9 شماره جدول مطابق
 به بيشترين الملليبين عوامل  هايگويه شكاف نوشيرواني صنعتي
 به صنايع وابستگي عدم گويه، به مربوط ترتيب به كمترين

 طراحي، زمينه در داخلي دانش به توجه باعث وارداتي هايتكنولوژي

 اقتصادي تحريم شرايط ،)- 19/1( است شده محصول توسعه و ساخت
 به ،)- 63/0( گيردمي قرار موردتوجه دانشگاه و صنعت ارتباط بر كشور
 است داخلي توليدات به صنايع نگاه المللي،بين روابط ناپايداري دليل

 Z آزمون نتايج 9 شماره جدول هاييافته براساس. است داشته) - 58/0(
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 معنادار %99 اطمينان سطح در المللي،بين عوامل بعد  هايگويه تمامي
 المللي،بين عوامل بعد هايگويه تمامي در كه است معنا بدان اين. است

 تفاوت) انتظار مورد( مطلوب و) شدهادراك( موجود وضعيت بين
  .دارد وجود معناداري

  سياسي عوامل بعد هايگويه شكاف مطلوب، و موجود وضعيت ايمقايسه بررسي :)10( جدول

  معناداري
نتايج آزمون ويلكاكسون 

 Zآزمون 
  گويه وضع موجود وضع مطلوب شكاف

000/0 07/7 - 53/1 - 89/0±20/4 05/1±67/2 
 هايصنعت، حمايت و دانشگاه هايهمكاري توسعه جهت در دولت

  و مالي دارد. سياستي، قانوني

000/0 39/7 - 5/1- 82/0±13/4 92/0±63/2 
 در فناوري و علوم، تحقيقات توسعه زمينه در جامع گذاريسياست

  شود.كشور انجام مي

000/0 58/7 - 45/1 - 54/0±07/4 94/0±62/2 
كشور باعث تعامل بيشتر صنعت و  كاركرد مناسب نقش مديريتي

  شود.دانشگاه با يكديگر مي

000/0 30/7 - 42/1 - 76/0±12/4 02/1±70/2 
 و تحقيق مراكز ايجاد و و كارآفرينان محققان از در جهت حمايت

  يافته است.توسعه تشويقي هايتوسعه، سياست
  كل 74/0±65/2 60/0±13/4  - 48/1  - 97/7  000/0

 مديران و علميهيئت اعضاي ديدگاه از 10 شماره جدول مطابق
 از سياسي عوامل بعد در هاگويه شكاف نوشيرواني صنعتي دانشگاه
 توسعه جهت در دولت گويه، به مربوط ترتيب به كمترين به بيشترين
 مالي و قانوني سياستي، هايحمايت صنعت، و دانشگاه هايهمكاري

 و تحقيقات علوم، توسعه زمينه در جامع گذاريسياست ،)- 53/1( دارد
 مديريتي نقش مناسب كاركرد ،)- 5/1( شودمي انجام كشور در فناوري
 ،)-45/1( شودمي يكديگر با دانشگاه و صنعت بيشتر تعامل باعث كشور

 و تحقيق مراكز ايجاد و كارآفرينان و محققان از حمايت جهت در

. است بوده) -42/1( است يافتهتوسعه تشويقي هايسياست توسعه،
 هايگويه تمامي Z آزمون نتايج 10 شماره جدول هاييافته براساس

 معنا بدان اين. است معنادار %99 اطمينان سطح در سياسي، عوامل بعد
 موجود وضعيت بين سياسي، عوامل بعد هايگويه تمامي در كه است

  .دارد وجود معناداري تفاوت) انتظار مورد( مطلوب و) شدهادراك(
  
  

  پژوهشي -آموزشي عوامل بعد  هايگويه شكاف مطلوب، و موجود وضعيت ايمقايسه بررسي :)11( جدول

  معناداري
نتايج آزمون ويلكاكسون 

 Zآزمون 
  گويه وضع موجود وضع مطلوب شكاف

000/0 89/5 - 1/1- 74/0±4 24/1±90/2 
 گرايش درنتيجه و غلبه دارد دانشگاه آموزش در وجه پژوهش بر وجه

  هاي تحقيقاتي است.به سمت فعاليت

000/0 75/7 - 28/2 - 92/0±40/4 10/1±12/2 
 دانشجويي هاينامهپايان و هارساله ويژهبه دانشگاهي تحقيقات غالب

  منطبق است.  واقعي صنعت نيازهاي راستاي در
  پذيري وجود دارد.در برنامه درسي و نظام آموزشي دانشگاه، انعطاف 06/1±47/2 77/0±16/4 - 69/1 - 44/7 000/0

000/0 71/7 - 83/1 - 04/1±97/3 09/1±14/2 
 نيازهاي با دانشگاه هاي آموزشيدوره محتواي و ها، دروسرشته

  صنعت منطبق است.

000/0 60/7 - 44/1 - 72/0±38/4 11/1±94/2  
 كارورزي و كارآموزي هايدوره و اساتيد مطالعاتي هايفرصت

  يابد.صنعت توسعه مي بخش در دانشجويان

000/0 74/7 - 85/1 - 93/0±08/4 97/0±23/2  
 و فناوري توسعه رويكرد با علميهيئت اعضاي ارتقاي نامهآيين

  گردد.صنعت بازنگري مي و دانشگاه ارتباط تقويت و كارآفريني
  كل  77/0±48/2 65/0±16/4 - 68/1 - 01/8 000/0
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 مديران و علميهيئت اعضاي ديدگاه از 11 شماره جدول مطابق
 -آموزشي عوامل بعد در هاگويه شكاف نوشيرواني صنعتي دانشگاه
 غالب گويه، به مربوط ترتيب به كمترين به بيشترين از پژوهشي
 در دانشجويي هاينامهپايان و هارساله ويژهبه دانشگاهي تحقيقات
 ارتقاي نامهآيين ،)28/2( است منطبق صنعت واقعي نيازهاي راستاي
 تقويت و كارآفريني و فناوري توسعه رويكرد با علميهيئت اعضاي
 و دروس ها،رشته ،)- 85/1( گرددمي بازنگري صنعت و دانشگاه ارتباط

 است منطبق صنعت نيازهاي با دانشگاه آموزشي هايدوره محتواي
 وجود پذيريانعطاف دانشگاه، آموزشي نظام و درسي برنامه در ،)- 83/1(

 و كارآموزي هايدوره و اساتيد مطالعاتي هايفرصت ،)-69/1( دارد

 وجه ،)- 44/1. (يابدمي توسعه صنعت بخش در دانشجويان كارورزي
 به گرايش درنتيجه و دارد غلبه دانشگاه در آموزش وجه بر پژوهش

 هاييافته براساس. است بوده) -1/1( است تحقيقاتي هايفعاليت تسم
 - آموزشي عوامل بعد  هايگويه تمامي Z آزمون نتايج 11 شماره جدول

 كه است معنا بدان اين. است معنادار %99 اطمينان سطح در پژوهشي،
 موجود وضعيت بين پژوهشي، - آموزشي عوامل بعد هايگويه تمامي در
  .دارد وجود معناداري تفاوت) انتظار مورد( مطلوب و) شدهادراك(

  

  فرهنگي عوامل بعد هايگويه شكاف مطلوب، و موجود وضعيت ايمقايسه بررسي :)12( جدول

  معناداري
نتايج آزمون ويلكاكسون 

 Zآزمون 
  گويه وضع موجود وضع مطلوب شكاف

000/0 84/7 - 63/1 - 71/0±32/4 07/1±69/2 

 و صنعت و دانشگاه در كارآفريني و پژوهشگري، نوآوري فرهنگ
جامعه، اشاعه  كارآفرينان در و پژوهشگران، نوآوران جايگاه ارتقاي

  يابد.مي

000/0 17/7 - 41/1 - 76/0±18/4 16/1±77/2 
محور استقبال سازي دانش و محصوالت دانشمديران از تجاري

  كنند.مي

000/0 61/7 - 89/1 - 97/0±10/4 89/0±21/2 
نگاه به توليد داخلي و حمايت از كاالي ايراني در زندگي مديران و 

  گذاران وجود دارد.سياست
  كل 80/0±55/2 67/0±20/4 - 65/1 - 06/8 000/0

  

 مديران و علميهيئت اعضاي ديدگاه از 12 شماره جدول مطابق
 از فرهنگي عوامل بعد در هاگويه شكاف نوشيرواني صنعتي دانشگاه
 و داخلي توليد به نگاه گويه، به مربوط ترتيب به كمترين به بيشترين
 دارد وجود گذارانسياست و مديران زندگي در ايراني كاالي از حمايت

 صنعت و دانشگاه در كارآفريني و نوآوري پژوهشگري، فرهنگ ،)- 89/1(
 اشاعه جامعه، در كارآفرينان و نوآوران پژوهشگران، جايگاه ارتقاي و

 محوردانش محصوالت و دانش سازيتجاري از مديران ،)- 63/1( يابدمي
 شماره جدول هاييافته براساس. است بوده) - 41/1( كنندمي استقبال

 سطح در فرهنگي، عوامل بعد هايگويه تمامي Z آزمون نتايج 12
  هايگويه تمامي در كه است معنا بدان اين. است معنادار %99 اطمينان

 مورد( مطلوب و) شدهادراك( موجود وضعيت بين فرهنگي، عوامل بعد
  .دارد وجود معناداري تفاوت) انتظار

  انساني منابع عوامل بعد هايگويه شكاف مطلوب، و موجود وضعيت ايمقايسه بررسي :)13( جدول

  معناداري
نتايج آزمون 

 Zويلكاكسون آزمون 
  گويه وضع موجود وضع مطلوب شكاف

000/0 27/7 - 3/1- 69/0±39/4 16/1±09/3 
 صنعت و دانشگاه نهاد دو در توانمند و متعهد، متخصص انساني منابع

  وجود دارد.

000/0 28/7 - 46/1 - 77/0±99/3 85/0±53/2 
ارتباط مؤثر  صنعت جهتانساني در دانشگاه و  هايسرمايه هايتوانمندي

  يابد.جامعه، توسعه مي با

000/0 76/7 - 73/1 - 70/0±21/4 94/0±48/2 
جامعه، موردتوجه قرار  موردنياز متخصص انساني نيروي تقاضاي و عرضه

  گيرد.مي
  كل 76/0±70/2 58/0±19/4 - 49/1 - 78/7 000/0
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 مديران و علميهيئت اعضاي ديدگاه از 13 شماره جدول مطابق
 از انساني منابع عوامل بعد در هاگويه شكاف نوشيرواني صنعتي دانشگاه
 نيروي تقاضاي و عرضه گويه، به مربوط ترتيب به كمترين به بيشترين
 ،)- 73/1( گيردمي قرار موردتوجه جامعه موردنياز متخصص انساني

 ارتباط جهت صنعت و دانشگاه در انساني هايسرمايه هايتوانمندي
 متخصص متعهد، انساني منابع و) - 46/1( يابدمي توسعه جامعه، با مؤثر

. است بوده) -3/1( دارد وجود صنعت و دانشگاه نهاد دو در توانمند و

 هايگويه تمامي Z آزمون نتايج 13 شماره جدول هاييافته براساس
 بدان اين. است معنادار %99 اطمينان سطح در انساني، منابع عوامل بعد
 وضعيت بين انساني، منابع عوامل بعد هايگويه تمامي در كه است معنا

 وجود معناداري تفاوت) انتظار مورد( مطلوب و) شدهادراك( موجود
  .دارد

  

  

  مالي عوامل بعد  هايگويه شكاف مطلوب، و موجود وضعيت ايمقايسه بررسي :)14( جدول

  معناداري
نتايج آزمون 

 Zويلكاكسون آزمون 
  گويه وضع موجود وضع مطلوب شكاف

  منابع اعتباري كافي براي دانشگاه در خارج از دانشگاه وجود دارد. 01/1±16/2 71/0±29/4 - 13/2 - 19/8 000/0

000/0 78/7 - 96/1 - 96/0±06/4 76/0±10/2 
 مراكز ميان آن يافته و تخصيصافزايش كشور پژوهشي هايبودجه

  گيرد.صورت مي تحقيقاتي، بهينه

000/0 91/7 - 91/1 - 97/0±20/4 89/0±29/2 
هاي مالي ايجاد براي اساتيد و دانشجويان جهت همكاري با صنايع، مشوق

  شود.مي

000/0  86/6 - 05/1 - 86/0±98/3 92/0±93/2  
 هاي تحقيقاتي، شفافيتالزحمه اساتيد براي انجام پروژهدر پرداخت حق

  وجود دارد.
  كل 57/0±37/2 72/0±13/4 - 76/1 - 19/8 000/0

  
 مديران و علميهيئت اعضاي ديدگاه از 14 شماره جدول مطابق
 از مالي عوامل بعد در هاگويه شكاف نوشيرواني صنعتي دانشگاه
 كافي اعتباري منابع گويه، به مربوط ترتيب به كمترين به بيشترين

 هايبودجه ،)-13/2( دارد وجود دانشگاه از خارج در دانشگاه براي
 بهينه تحقيقاتي، مراكز ميان آن تخصيص و يافتهافزايش كشور پژوهشي
 با همكاري جهت دانشجويان و اساتيد براي ،)- 96/1( گيردمي صورت
 الزحمهحق پرداخت در ،)-91/1( شودمي ايجاد مالي هايمشوق صنايع،

) - 05/1( دارد وجود شفافيت تحقيقاتي، هايپروژه انجام رايب اساتيد
 تمامي Z آزمون نتايج 14 شماره جدول هاييافته براساس. است بوده
 اين. است معنادار %99 اطمينان سطح در مالي، عوامل بعد هايگويه
 وضعيت بين مالي، عوامل بعد  هايگويه تمامي در كه است معنا بدان

 وجود معناداري تفاوت) انتظار مورد( مطلوب و) شدهادراك( موجود
  .دارد

  صنعتي عوامل بعد هايگويه شكاف مطلوب، و موجود وضعيت ايمقايسه بررسي :)15( جدول

  معناداري
نتايج آزمون 

ويلكاكسون آزمون 
Z 

  گويه وضع موجود وضع مطلوب شكاف

000/0 90/7 - 95/1 - 72/0±27/4 99/0±32/2 
 هايتوانمندي و هاآگاهي از ظرفيت جهت اطالعاتي در صنعت جامع بانك

  وجود دارد. دانشگاه

000/0 84/7 - 77/1 - 68/0±17/4 88/0±40/2 
 و استفاده از خدمات خود بازآموزي كاركنان هايصنايع جهت برگزاري دوره

  شود.دانشگاه مي اي وارد تعامل بامشاوره

000/0 82/7 - 63/1 - 73/0±10/4 94/0±47/2 
 ها استفادهوكارهاي نوين از دانشگاهمندي از كسبدر راستاي بهرهصنعت 

  نمايد.مي
صنعت جهت پاسخگويي به نيازهاي مشتريان و بازار، با دانشگاه و مراكز   07/1±39/2 71/0±17/4 - 78/1 - 91/7  000/0
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  كند.تحقيقاتي ارتباط برقرار مي

000/0 59/7 - 68/1 - 81/0±16/4 94/0±48/2  
نيازهاي بخش صنعت، به دانشگاه هاي ناب دانشگاهي، جهت استفاده از ايده

  شود.انعكاس داده مي

000/0  34/7 - 47/1 - 70/0±95/3 99/0±48/2  
روز كنندگان بههاي رقابت در بازار تغيير كرده و صنايع با نيازهاي مصرفروش

  شود.و همگام مي
  كل 79/0±42/2 61/0±13/4 - 71/1 - 00/8 000/0

  
 مديران و علميهيئت اعضاي ديدگاه از 15 شماره جدول مطابق
 از صنعتي عوامل بعد در هاگويه شكاف نوشيرواني صنعتي دانشگاه
 در اطالعاتي جامع بانك گويه، به مربوط ترتيب به كمترين به بيشترين
 دارد وجود دانشگاه هايتوانمندي و هاظرفيت از آگاهي جهت صنعت

 با بازار، و مشتريان نيازهاي به پاسخگويي جهت صنعت ،)- 95/1(
 جهت صنايع ،)- 78/1( كندمي برقرار ارتباط تحقيقاتي مراكز و دانشگاه
 خدمات از استفاده و خود كاركنان بازآموزي هايدوره برگزاري
 از استفاده جهت ،)- 77/1( شودمي دانشگاه با تعامل وارد ايمشاوره

 داده انعكاس دانشگاه به صنعت، بخش نيازهاي دانشگاهي، ناب هايايده

 نوين وكارهايكسب از منديبهره راستاي در صنعت ،)- 68/1( شودمي
 تغيير بازار در رقابت هايروش ،)- 63/1( نمايدمي استفاده هادانشگاه از

 شودمي همگام و روزبه كنندگانمصرف نيازهاي با صنايع و كرده
 Z آزمون نتايج 15 شماره جدول هاييافته براساس. است بوده) - 47/1(

 معنادار %99 اطمينان سطح در صنعتي، عوامل بعد هايگويه تمامي
 صنعتي، عوامل بعد هايگويه تمامي در كه است معنا بدان اين. است
 تفاوت) انتظار مورد( مطلوب و) شدهادراك( موجود وضعيت بين

  .دارد وجود معناداري

  محوري دانشگاه بعد هايگويه شكاف مطلوب، و موجود وضعيت ايمقايسه بررسي :)16( جدول

  معناداري
نتايج آزمون 

 Zويلكاكسون آزمون 
  گويه وضع موجود وضع مطلوب شكاف

000/0 41/7 - 56/1 - 01/1±06/4 95/0±50/2 
 و آموزشي، آزمايشگاهي كافي در مراكز اعتبارات و تجهيزاتامكانات، 
  وجود دارد. دانشگاه تحقيقاتي

000/0 95/6 - 37/1 - 77/0±29/4 25/1±92/2 
 دانشگاهيان ميان پژوهش فرهنگ و كارآفريني و خالقيت، نوآوري روحيه

  وجود دارد.
  گرفته است.دانشگاه شكل در و فناوري علم هايپارك و رشد مراكز 92/0±70/3 61/0±44/4 - 74/0 - 90/6 000/0

000/0  61/7 - 19/0 - 69/0±23/4 16/1±73/2  
صنعت  بخش توسعه و تحقيق هايكميته و مراكز در دانشگاه اساتيد

  حضور فعال دارند.
  وجود دارد. دانشگاه در صنعت با ارتباط دفاتر  55/0±14/4 82/0±33/4 - 19/0 - 98/2 000/0

000/0  37/6 - 1 - 62/0±24/4 07/1±24/3  
 و صنعت ميان مشترك تحقيقات فكري مالكيت زمينه در شفاف قوانين

  دانشگاه وجود دارد.

000/0  56/7 - 1/2- 67/0±43/4 10/1±33/2  
سازي از دانش خود، التحصيالن براي ورود به صنعت و تجاريفارغ

  آمادگي الزم را دارند.
  كل 62/0±08/3 56/0±29/4 - 21/1 - 08/8 000/0

  
 مديران و علميهيئت اعضاي ديدگاه از 16 شماره جدول مطابق
 از محوريدانشگاه بعد در هاگويه شكاف نوشيرواني صنعتي دانشگاه
 براي التحصيالنفارغ گويه، به مربوط ترتيب به كمترين به بيشترين

 دارند را الزم آمادگي خود، دانش از سازيتجاري و صنعت به ورود
 آموزشي، مراكز در كافي اعتبارات و تجهيزات امكانات، ،)- 1/2(

 خالقيت، روحيه ،)- 56/1( دارد وجود دانشگاه تحقيقاتي و آزمايشگاهي

 دارد وجود دانشگاهيان ميان پژوهش فرهنگ و كارآفريني و نوآوري
 مشترك تحقيقات فكري مالكيت زمينه در شفاف قوانين ،)- 37/1(

 و علم هايپارك و رشد مراكز ،)- 1( دارد وجود دانشگاه و صنعت ميان
 مراكز در دانشگاه اساتيد ،)-76/0( است گرفتهشكل دانشگاه در فناوري

 ،)- 19/0( دارند فعال حضور صنعت بخش توسعه و تحقيق هايكميته و
. است بوده) -19/0( دارد وجود دانشگاه در صنعت با ارتباط دفاتر
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  هايگويه تمامي Z آزمون نتايج 16 شماره جدول هاييافته براساس
 بدان اين. است معنادار %99 اطمينان سطح در محوري، دانشگاه بعد
 وضعيت بين محوري،دانشگاه بعد هايگويه تمامي در كه است معنا

 وجود معناداري تفاوت) انتظار مورد( مطلوب و) شدهادراك( موجود
  .دارد

  

  
 يدانشگاهخبرگان از ديدگاه كننده ارتباط صنعت و دانشگاه تقويت عواملاي وضعيت موجود و مطلوب، شكاف بررسي مقايسه :)1(شماره  شكل

  
 عوامل از يك هر در مطلوب وضع و موجود وضع امتيازهاي ميانگين
 ديدگاه از شكاف، براساس هاگويه و دانشگاه و صنعت ارتباط كنندهتقويت
 شماره جدول در نوشيرواني صنعتي دانشگاه مديران و علميهيئت اعضاي

 )1و نمودار شماره ( )16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5( يها
 صنعتي دانشگاه مديران و علميهيئت اعضاي كه نمراتي .است شدهارائه

 52يهمه در و گانهدوازده ابعاد يهمه در موجود وضعيت به نوشيرواني
 موجب كه است بوده مطلوب وضع نمرات از كمتر اند،داده گويه
 و صنعت ارتباط كنندهتقويت عوامل تمامي در شكاف نمره شدنمنفي

 ارتباط كنندهتقويت عوامل يهمه در درمجموع. است گشته دانشگاه
 كمترين تا بيشترين از ترتيب به و داشت وجود شكاف دانشگاه و صنعت
-71/1( صنعتي عوامل ،)-76/1( مالي عوامل؛ به است بوده مربوط شكاف

 عوامل ،)-65/1( فرهنگي عوامل ،)-68/1(پژوهشي - آموزشي عوامل ،)
 ،)-48/1( سياسي عوامل ،)-49/1( انساني منابع ،)-64/1( ارتباطي
 ساختاري عوامل ،)-17/1( اقتصادي عوامل ،)- 21/1( محوريدانشگاه

 ميان از). - 8/0( الملليبين عوامل ،)-92/0( اجتماعي عوامل ،)-07/1(
 در دانشگاه براي كافي اعتباري منابع" به مربوط شكاف بيشترين ها،گويه
 توسعه و ايجاد در" گويه و) - 13/2( "دارد وجود دانشگاه از خارج

 رشد، مراكز و فناوري و علم هايپارك و تحقيقاتي مراكز ،دانشگاه
 داراي) -01/1( "دارد وجود شدهتعريف هايمأموريت و اهداف با همسويي
 بين تفاوت ويلكاكسون، آزمون معناداربودن با. است بوده شكاف كمترين

 در دانشگاه و صنعت ارتباط كنندهتقويت عوامل مطلوب و موجود وضعيت
  گيرد.مي قرار تأييد مورد %99 اطمينان سطح

  گيرينتيجه - 5

دانشگاه شكاف وجود داشت  و صنعت ارتباط كنندهدر همه عوامل تقويت
عوامل و به ترتيب از بيشترين تا كمترين شكاف مربوط بوده است به 

عوامل ، عوامل فرهنگي، پژوهشي -عوامل آموزشي  ،عوامل صنعتي، مالي
محوري، عوامل اقتصادي، عوامل سياسي، دانشگاه ،منابع انساني، ارتباطي

ها، از ميان گويه .الملليعوامل ساختاري، عوامل اجتماعي، عوامل بين
منابع اعتباري كافي براي دانشگاه در خارج از "بيشترين شكاف مربوط به 

 تحقيقاتي ، مراكزدانشگاه توسعه و ايجاد در"و گويه  "دانشگاه وجود دارد
 هايمأموريت و اهداف رشد، همسويي با مراكز و فناوري و علم هايو پارك
  كمترين شكاف بوده است. داراي  "شده وجود داردتعريف
كننده ارتباط ها حاكي از اين است كه وضعيت موجود عوامل تقويتيافته

كننده صنعت و دانشگاه از نظر خبرگان دانشگاه صنعتي نوشيرواني برآورده
باشد. از ديدگاه خبرگان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بين رات نميانتظا

وضعيت موجود و مطلوب عوامل مالي نسبت به بقيه عوامل شكاف 
 داد نشان فريدمن بنديرتبه آزمون نتايج چنينهم بيشتري وجود دارد.

 صنعتي دانشگاه در دانشگاه و صنعت ارتباط كنندهتقويت عوامل بين كه
 به كنندهتقويت عوامل رتبه و دارد؛ وجود معناداري تفاوت نوشيرواني

 عوامل المللي،بين عوامل محوري،دانشگاه ساختاري، عوامل ترتيب،
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 فرهنگي، عوامل اقتصادي، عوامل سياسي، عوامل انساني، منابع اجتماعي،
 مالي عوامل پژوهشي، - آموزشي عوامل ارتباطي، عوامل صنعتي، عوامل
 ساختاري عوامل كه داد نشان عوامل بنديرتبه از حاصل هاييافته. است

  .  است گرفته قرار بااليي درجه در نوشيرواني دانشگاه در محوريدانشگاه و
 ميزان كنوني وضعيت از متأثر عواملي است كه عوامل ماليجايي كه از آن

 پژوهشي هايدر فعاليت آن مديريت و تخصيص ينحوه بودجه،

 تعامل اين كه مزايايي و دانشگاه و صنعت ارتباط در بررسي .]26[است
 بر هادانشگاه درون در كه عواملي داشته باشد، تواندمي طرف دو هر براي
 تكنولوژي انتقال تعبيري ديگر، به يا تكنولوژي سازيتجاري موفقيت روي

 زاييدرآمد چون ميزانهم عواملي هستند، گذارتاثير صنعت، دانشگاه به از
دانشگاه  در دسترس در مالي منابع و شدهداده اختصاص بودجه دانشگاه،

 تأمين تريمتنوع منابع از كارآفرين هايمالي دانشگاه . منابع]27[باشدمي
 تواند دارايمي غيردولتي مالي تأمين براي هادانشگاه هايفعاليت .شودمي
 فناوري، توسعه، انتقال و تحقيق آموزش، مشاوره، نظير مختلفي انواع

 هايشركت و فناوري علم و هايپارك رشد، مراكز در مشاركت يا مالكيت
  .]28[باشد منابع صنعت ويژهبه هاآن نظاير و دانشگاهي

سازي ترين موانعي كه توسط محققان در فراگرد تجاريبرخي از عمده
عدم  هاي دولتي،دانش شناسايي شده است، وابستگي دانشگاه به بودجه

برداري از دانش براي بهره هاي مالي دانشگاه از پژوهشگرانحمايت
شده براي انتقال افع ناكافي اختصاص دادهها، منشده توسط آنتوليد

بودن سهم استادان (پژوهشگران) از فناوري توسط دانشگاه، ناكافي
 خود پژوهش در شيري. ]29[باشدميسازي درآمدهاي حاصل از تجاري

 و منسجم رابطه اساسأ صنعت، و دانشگاه رابطه در كه رسيد يجهنت اين به
 با ارتباط در دانشگاه جديد هويت از اثري و نداشته وجود هدفمندي

 عدم" يعني دوسويه متقابل نيازهاي فقدان. شودنمي ديده صنعت
 انگيزه فقدان" چنينهم و "دانشگاه با ارتباط براي صنعت در نياز احساس

 دكتري دانشجويان كه است ديدگاهي "صنعت با ارتباط براي دانشگاه در
  .دارند نهاد دو اين بين مناسب ارتباط گيريشكل عدم مورد در

 و علم سريع هايپيشرفت به توجه با صنعت و دانشگاه تعامل ضرورت
 نيروي يا دانشگاه هايصادره زيرا بوده بديهي و روشن امري تكنولوژي

 و اختراع چنينهم و گوناگون هايزمينه در ماهر و متخصص انساني
 بسيار بخش دانش، و علم يدامنه گسترش و علمي نوآوري و اكتشاف
 پژوهش نتايج كه چنانهم. است صنعت بخش هايوارده از مهمي

 نوآوري كه اندداده نشان امر اين با همسو) 1397( كياكجوري و مدهوشي
 همكاري كه طوريبه دارد، تأثير صنعت و دانشگاه همكاري بر باز

 ارتباط و دارمعني و مثبت تأثير صنعت و دانشگاه همكاري بر تحقيقاتي
 تحقيقاتي، خدمات چونمه متغيرها بقيه و باشدمي متوسط هاآن بين

 فكري، مالكيت سازيتجاري دانشگاهي، كارآفريني انساني، منابع انتقال
 تأثير صنعت و دانشگاه همكاري بر علمي نشريات و رسميغير تعامل
دارد، هرچند كه اين روابط در جامعه آماري ضعيف  داريمعني و مثبت

 و دانشگاه در فكري هايسرمايه دهيجهت اهميت چنينهم مي باشد.

 افزايي هم باعث صنعت نيازهاي سمت به پژوهشي رويكردهاي دادنسوق
 صنعت با ترمناسب تعامالت و هادانشگاه فكري هايسرمايه توسعه و

) 2019سينگ ( و )2018كريچلي و همكاران ( پژوهش با كه شودمي
  دارد. همخواني

 به نبايد اقتصادي -اجتماعي هايساير نظام و صنعت با دانشگاه تعامل

 سطحي در تعامالت اين است بلكه الزم تكليفي باشد، رفع و صوري شكل

 دانشگاه، مأموريت و رسالت درسي، هايبرنامه كه عملياتي شوند و طراحي

و  مديريت ارتقاي علمي، هيأت توسعه دانشجويان، توسعه يادگيري و
 سازيدانشگاه، همگاني فيزيكي و كالبدي امكانات از برداريبهره و تجهيز

 چنين،هم .دهد تأثير قرار تحت را ايرشتهميان رويكرد ترويج و علم

 كه باشد برخوردار كيفيتاز  سطحي از بايد صنعت و دانشگاه تعامالت

 اقتصادي، ابعاد در تعامل، و هدف مداخله و دانشگاه رسالت با همسو

 از هاييجنبه يا جنبه بر و زيست محيطي سياسي فرهنگي، اجتماعي،

  .افتد مؤثر پيرامون، محيط
 تواندنمي يا نتوانسته كه دارد هاييضعف كشور عالي آموزشي نظام اصوال
 تحقيقات نبود يا شديد كاستي. كند تربيت باال هايقابليت با انساني نيروي

 داخلي، صنايع نياز مورد موضوعات نبودنمطرح و هادانشگاه در كاربردي
 روحيه از دور به شده،داده هايآموزش شودمي موجب غيرمستقيم طوربه

 و شوندمي تربيت كه دانشجوياني بنابراين باشد، دانشگاه با صنعت ارتباط
 در كه نيروهايي. هستند ناآشنا صنعت با گذارند،مي صنعت عرصه به پا

 هستند صنعتي مسائل از دور به تحصيل حين در شوند،مي تربيت دانشگاه
 تجربه كسب بدون هاآن مستعدترين نيز تحصيل از فراغت از پس و

شوند. از ديدگاه مي كار به مشغول هادانشگاه در تدريس براي صنعتي،
 ،دانشگاه توسعه و ايجاد در"نشگاه صنعتي نوشيرواني، گويه خبرگان دا

 با همسويي رشد، مراكز و فناوري و علم هايپارك و تحقيقاتي مراكز
 بوده شكاف كمترين داراي  "دارد وجود شدهتعريف هايمأموريت و اهداف

است. اقداماتي كه اخيراً در اين دانشگاه در جهت ارتباط با صنعت انجام 
 انتقال باشد. درواقع دفاتراست، ايجاد دفاتر ارتباط با صنعت ميشده 
 مؤسسات يا و فناوري رشد مراكز تأسيس اساسي هايالزمه از يكي فناوري

 و رشد مراكز موفقيت به نسبت توانمي زماني باشد.مي تحقيقاتي
 ايگونه به جديد هايفناوري كه بود اميدوار هادانشگاه فناوري هايپارك

 از بسياري در. يابند انتقال صنايع سطح به هاآزمايشگاه سطح از مناسب
 منظور بدين را ايواسطه نقشي  فناوري انتقال دفاتر يا مراكز ها،دانشگاه

كه بر اهميت  )2018( بيسوگنو و دومي هايكه با يافته كنندمي ايفا
 اجراي و صنايع با مشترك هايپژوهشكده يا تحقيقاتي مراكز تأسيس

ارتباطات  گونهاين اثربخشي براي را، صنعت با مشترك تحقيقات هايطرح
سازي تجاري اصلي وظيفه حقيقت، در  ، همخواني دارد.دنتأكيد دار

 بايد اين افراد و است دفاتر اين مسئولين عهده بر دانشگاهي هايفناوري
 صنايع با تحقيقاتي دانشگاه فرهنگ سازيهمسان جهت را الزم زمينه

   كنند. فراهم مختلف
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 به رسيدن هايراه ترينشدهشناخته از يكي صنعت، و دانشگاه پيوند
 به جوامع توسعه كه ايگونه به بوده اجتماعي و اقتصادي يتوسعه

 از يكي واقع، در .است شده وابسته نهاد دو اين ميان پيوند چندوچون
 دارد، اختيار در توسعه و پيشرفت براي جامعه كه منابعي ترينارزشپر

 اين در انساني نيروي تربيت واقعي بستر عنوان به دانشگاه. است دانشگاه
 توجه با صنعت و دانشگاه تعامل ضرورت. دارد انكار قابل غير نقشي رابطه

 زيرا بوده، بديهي و روشن امري تكنولوژي و علم سريع هايپيشرفت به
 هايزمينه در ماهر و متخصص انساني نيروي يا دانشگاه هايصادره

 يدامنه گسترش و علمي نوآوري و اكتشاف و اختراع چنينهم و گوناگون
 به توجه .است صنعت بخش هايوارده از مهمي بسيار بخش دانش، و علم
 به نگاه با و واقعي فضاي يك در بايستي هادانشگاه كه مهم مسئله اين

 ضرورت يك بروند، پيش كشور مشكالت و نياز و دنيا روز مسائل
 سازيكارآمد راستا، اين در. باشدمي امروز عالي آموزش در انكارناپذير
 اجتماعي، نيازهاي رفع و بنياندانش اقتصاد توسعه جهت هادردانشگاه

 و دمنحصربفر و جديد تخدما ارايه و تمحصوال توليد انتو افزايش ويژهبه
 نوآوري نظام سازيپياده راهبرد با امروزي پيچيده يهازاربا در قابتر قابل

 از نوآور و خالق كاركنان و مديران توسط هاآن اجراي و بكارگيري و
  شود:لذا پيشنهاد مي .است كشور عالي آموزش الزامات

 شكل به صنعت با را خود هايبرنامه فناوري و تحقيقات علوم، وزارت - 
 داده تعميم كشور هايدانشگاه به را برنامه اين و كند ارائه مستند و مدون

  .گيرد نظر در شفاف صورتبه هاآن براي را نظر مورد مالي هايحمايت و

 با دانشجويان درسي و آموزشي هايبرنامه مجدد تدوين و طراحي - 
 و نوآوري و خالقيت روحيه ارتقاي منظور به صنعت متخصصان مشاركت
  روز نيازهاي به توجه با دانشجويان فني توان افزايش

 پژوهشي هاييافته سازيتجاري براي الزم هايزيرساخت توسعه - 
 و هاشهرك فناوري، توسعه هايشركت توسعه و ايجاد با هادانشگاه
  رشد مراكز و فناوري و علم هايپارك

 به هادانشگاه در صنعت با ارتباط دفاتر در تخصصي هايكارگروه تشكيل - 
  اجرايي هايدستگاه و صنايع با ارتباط برقراري منظور

 ايرشتهميان و جديد هايرشته ايجاد در صنعت بخش مشاركت - 
  صنعت و كار بازار نياز اساس بر دانشگاهي

 انجام در هاآن مشاركت و دانشجويان هايتوانمندي از مناسب استفاده - 
 اولويت با دانشجويي هاينامهپايان هدايت و پژوهشي هايطرح يافتن

 علمي توان و انگيزه افزايش منظور به صنعت نيازهاي بر مبتني موضوعات
  دانشجويان

 و فناوري رشد مراكز در مستقر صنايع تحقيقاتي و آموزشي نيازسنجي - 
  توسعه كارهايراه و مشكالت و موانع رفع براي علم توليد

 و تجاري كاربردي، هايجنبه سمت به دانشگاهي تحقيقات دادنسوق - 
  كشور اقتصادي نيازهاي به گوييپاسخ

 حمايت و كارآفريني هايفعاليت ارتقاي براي نياز مورد مالي منابع تأمين - 
  بنياندانش و انشعابي هايشركت گيريشكل از
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