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  مقدمه
 اجتمـاعي  و اقتصـادي ة توسع به رسيدن هايراه ترينشدهشناخته از يكي صنعت، و دانشگاه پيوند
 .اسـت  شده وابسته نهاد دو اين ميان پيوند وچونچند به سخت جوامع ةتوسع كه ايگونهبه است،

 ايجـاب  را هادانشگاه و صنعت بخش همبستگي به توجه ملي، ةتوسع به دستيابي ديگر، سخن به
 لــزوم و دوســويه نيازهــاي از برآمــده دانشــگاه، و صــنعت ميــان همبســتگي ضــرورت .كنــدمــي

 برقـراري  اهـدافي،  چنـين  به رسيدن براي ).1390 محسني،( است توسعه فرايند به بخشي سرعت
 .اسـت  يناپـذير  اجتنـاب  و طبيعـي مسـئلة   ،كشـور  صنعتي و علمي واحدهاي بين منسجم ارتباط
 انجـام  متخصـص،  نيروهـاي  تربيت از اعم ،هادانشگاه توسط ارائه قابل خدمات به شدت به صنعت
 اميرخاني،( دارد نياز تكنولوژي ةتوسع روند با ارتباط در مطالعه و آزمايشگاهي و تحقيقاتي خدمات

 كمبـود  هماننـد  مسـائلي  بـا  نيز ها دانشگاه و )1392؛ جعفرزاده، 1389 ازدست، و دنيوي كلجاهي،
 و نيازها رفع و مسئله حل در هادانشگاه توانايي به نفعانذي و مشتريان ناكافي اعتماد مالي، منابع
 و جاهـد ( اندمواجه ها سازمان موردنياز فرايندهاي و ابزار روش، دانش، عرضة و توليد در رقبا تعدد

 مؤثر، و هدفمند هايتالش و هاريزيبرنامه كمك به يافتهتوسعه كشورهاياغلب  ).1392 آراسته،
 اقتصادي، فناوري، علمي، هايپيشرفت با اكنونهم و اند داده شكل شيوه بهترين به را ارتباط اين

 ).1392 گلمحمـدزاده، ( برنـد  نفـع مـي   ،سـودمند  ارتباط اين مثبت نتايج از ،خود صنعتي و توليدي
 صنعت در وكاركسب فعاالن با دانشگاهي متخصصان و پژوهشگران مشاركت و همكاري بنابراين

 ايـن  چراكه است؛ ناپذير اجتناب صنعتگران و دانشگاهيان همكاري از ايشبكه گيريشكل والزم 
 باشـد  كشـور  يـك  دانشـي  و صـنعتي  پايـدار  ةتوسـع  ةكننـد تضمين تواندمي همكاري هاي شبكه

  .)1388، ، عمادزاده، صمدي و ساكتينيا هاشم(
 و دشـوار  مسـير  ايـن  در ايـران  كه است آن از حاكي زمينه، اين در شده انجام تحقيقات نتايج
 بـا  زمينـه  ايـن  در و نكـرده  كسب گذشته هايدهه طي را چشمگيري هايموفقيت ناپذير،اجتناب

 ةمطالع به شك، بدون كه است مواجه متعددي هايپيچيدگي و هاچالش ها،محدوديت مشكالت،
 هنگـام  به و مناسب اجرايي راهكارهاي و هااستراتژي الگوها، تبيين و عميق شناسيآسيب علمي،

  ).1392 موسوي، و شفيعي( داردنياز 
 ذخـاير  از برخـورداري  و فارس خليج استراتژيك ساحل در گرفتن قرار دليل به هرمزگان استان

 از منطقـه  ايـن  در صـنعتي  گذاريسرمايه و دارد اي ويژه اقتصادي و راهبردي اهميت ،گاز و نفت
 صنعتي، ةناحي 4 صنعتي، شهرك 13 دربردارندة هرمزگان استان .است پذيرتوجيه اقتصادي لحاظ

 اسـت  گـاز  و نفـت  ميـادين  و منـابع  ،صادراتي هاي اسكله ،آزاد ةمنطق 2 ،اقتصادي ةويژ ةمنطق 4
 گرفتن قرار به توجه با همچنين ).فارس خليج فلزي و معدني صنايع اقتصادي ةويژ ةمنطق سايت(

 :از انـد  عبـارت  استان اين در رايج صنايع ترينمهم ،فارس خليج و عمان درياي كنار در استان اين
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 و فـوالد  صـنايع  همچنـين  و سـازي  كشـتي  سـازي، قايق ،ماهي پودر ماهي، كنسرو هايكارخانه
 گـاز،  و نفت بر عالوه و بوده توانمند نيز معدني منابع نظر از هرمزگان استان .گاز و نفت پااليشگاه

 مزيـت  در بخـش صـنعت   اسـتان  اين اينكهبا  .است مشهور نيز آن سرخ خاك و كروميت معادن
 ،اجتمـاعي  و اقتصـادي  ةتوسـع  لحـاظ  بـه  ،است نفتي و معدني مواد از غني استاني و زيادي دارد

  .ندارد كشور هاياستان بين در مناسبي چندان وضعيت
 در توانـد مـي  تحقيـق  و آمـوزش  كنـار  در كارآمد و خالق انساني منابع از استفاده كه آنجا از
ـ  هرمزگـان  دانشـگاه  كند، ايفا توجهي شايان  نقش اجتماعي و اقتصادي صنعتي، ةتوسع  عنـوان  هب

 تحقيقاتي هاي پتانسيل و تخصصي علمي، هايظرفيت ةواسط هب است قادر استان در مادر دانشگاه
  .كند ايفا استان اين اجتماعي و اقتصادي صنعتي، ةتوسع در را بسزايي نقش ،خود

 ةدهنـد نشـان  دانشـگاه  و صـنعت  همكاري تحقيقاتي ةپيشين تفصيلي بررسي و مرور هچنين
را نشـان   امـروز  دنيـاي  در موضـوع  ايـن  فـراوان  اهميت كه است تحقيقات از زيادي بسيار شمار
 و صنعت سازماني بين هاي همكاري كمي بررسي با تحقيقي در )1394( نقشينه و حاتمي .دهد مي

 توليد رشد ميالدي 2014 تا 2010 هاي سال بين ةدور در كه اگرچه رسيدند نتيجه اين به دانشگاه
 همكاريدارد،  مطلوبي وضعيت )درصد 1/93( اسكوپوس استنادي پايگاه به توجه با ايران در علم
با  كه طوري هب ؛است ضعيف بسيار )درصد 4/1( ة ياد شدهدور طي ايران در صنعت و دانشگاه بين

 خـوبي به نتوانسته تاكنون يك هيچ ،زمينه اين در گرفته صورت تحقيقات و مطالعات فراوانيوجود 
رابطه، پـژوهش   اين در .كند برطرف و تحليل را دانشگاه و صنعت ارتباط فرايند در موجود شكاف

 دانشـگاه  و صـنعت  همكاري ةشبككارگيري رويكرد تحليل شبكة اجتماعي به ترسيم  حاضر با به
را  زمينـه  ايـن  در ارتبـاطي  هـاي  شـبكه  نقش وپرداخته  مطالعه مورد دانشگاه عنوانبه هرمزگان
 بر كه است هايي روش از يكي اجتماعية شبك تحليل رويكرد اينكه به توجه با .استكرده  تحليل
 ارتباطات بعد به پرداختن با كه است آن پي در پژوهش اين كند، تمركز مي كنشگران ميان روابط

  .باشد داشته دانشگاه و صنعت ارتباط ةحوز به يجديد نگاه ،تفصيلي صورتبه
 و ايشبكه هاي تئوري بر مشتمل كه اجتماعي ةشبك تحليل رويكرد از استفاده با پژوهش اين
  :است شده اجرا زير هايپرسش به پاسخ پي در هاست،گراف

 است؟ چگونه صنعت و هرمزگان دانشگاه ميان همكاريشبكة  .1
 است؟ چگونه صنعت و هرمزگان دانشگاه ميان اعتمادشبكة  .2

  پژوهش ةپيشين
 و هـا دانشـگاه  بـا  ثـروت،  ادايج و كارايي نوآوري، افزايش منظوربه كنندمي سعي هادولت روزهام

 اقـدام  و ريـزي برنامه آنها بين ارتباط ايجاد در يا باشند داشته اي فعاالنه تعامل و همكاري صنعت
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ـ  هاسازمان و هاگاهدانش ميان همكاري هايفعاليت چنانچه .كنند ـ  و درسـتي  هب ـ هب  اثـربخش  ةگون
 بيشـتر  در دهـد مي نشان تحقيقات جنتاي .بود خواهد حداكثر نيز از آن حاصل منافع ،شود مديريت
 و نريمـاني ( اسـت متمركـز   گاهدانشـ  و صـنعت  ةرابط نقش رب دولت هايگذاريسياست ،كشورها
 تأكيـد  در زيـادي  علمي هايگزارش و متعدد مقاالت اخير هايسال در ،رو اين از ).1393 الواني،

 در .تأييـد شـده اسـت    ارتبـاط  ايـن  تحكيم لزوم و شده منتشر صنعت و دانشگاه هايهمكاري بر
 شـده  ارائـه  1 جـدول  در نهـاد  دو اين تعامل ةزمين در شده انجام هايپژوهش از ايگزيده ،ادامه
  .است

  دانشگاه و صنعت همكاري ةزمين در شده بررسي مقاالت ةخالص .1 جدول
 نامحقق روش  شده بررسيةزمين

 افـزايش  در فنـاوري يـا دانش انتقال دفاتر نقشبررسي
 افـزايش  چگـونگي  و صـنعت  و دانشـگاه  هاي همكاري
 آنها وريبهره وكارايي

هـايپسـتدرافـرادباساختارمندنيمهةمصاحب
ــاتر كليــدي ــال دف ــاوري انتق  دانشــگاه 92 در فن
 انگليس

  2017 همكاران، و چاو

دانشـگاههمكاريالگويمورد12كيفيبررسي  صنعتـ  دانشگاه ةنوآوران همكاري الگوي بررسي
  2017 چن، و هوانگ مورديةمطالعاستراتژيباصنعتـ

 همكـاري  بـر  دانشـگاه  نـوآوري  عملكـرد  تـأثير بررسي
   صنعتـ  دانشگاه

درسـاختاريمعادالتروشباپرسشنامهتحليل
  2017 چن، و هوانگ تايواندانشگاه141بين

 سـازي تجـاري  پايـداري  بـر  مؤثر عامل هشت شناسايي
همكاران، و ايسمعيل  دانشگاهي نامحقق با مصاحبه  دانشگاهي تحقيقات

2015  
 ةدسـت چهـار   در فناوري انتقال بر مؤثر عوامل شناسايي

 نسـبي  اهميـت  تعيـين  و نهادي و انساني تجاري، مالي،
  آنها بندي اولويت و عواملاين

  2015 ،هسو و همكاران  ANP، ISM فازي، دلفي

هـاياستراتژيبهمربوطمداركواسنادبررسي  دانشگاه و صنعت همكاري نظر از اندونزي جايگاه تعيين
 موضوعاينبامرتبطهايلهامقوهاشگاهندا

وندرسيجده، و ديويد
2015  

 و دانشـگاه  همكـاري  مسـير  در موجـود  موانع استخراج
  2015 التبا، و آنكرا  2014 تا  1990 سال از ها همقال مرور  صنعت

 محصـوالت  سـازي تجـاري موفقيـت  عوامل بنديطبقه
  2013 لي، و كو  فازي AHP و دلفي   ثرترؤم عوامل تحليل و تجزيهوجديد

 در دانشــگاه و صــنعت همكــاري عملكــرد ارزيــابي
 هاييدستورالعمل و هاپيشنهاد ةارائ و متعدد هاي پژوهش

  نهاد دو اين تعامل بهبودبراي
 همكـاري  ةحوز به مربوطهاي  مقاله ةكلي بررسي
  دانشگاه و صنعت

 ـ روسي و واپي
  2013 المسترا،

هاي صـنعت و دانشـگاه در قالـب چـارچوب     انگيزهةارائ
هاي برآمده از تعامل نظري اليور و تعيين منافع و چالش

  صنعت و دانشگاه

ــژوهش ــامصــاحبههــاي مختلــف وبررســي پ ب
ها و سهامداران كليدي كارگزاران صنعت، واسطه

 و دانشگاهيان
آنكرا، بورجس، گريمشاو 

  2013و شاو، 

چارچوب مفهومي سـير تكـاملي ارتبـاط صـنعت و     ةارائ
دانشگاه و شناسايي عوامل كلي چون ارتباطات، اعتمـاد،  
ــگاه      ــنعت و دانش ــاط ص ــر ارتب ــه ب ــراد ك ادراك و اف

  .تأثيرگذارند

مصاحبه با تعدادي محقق و شـركاي صـنعتي در   
  2013پلووا و همكاران،   هلند /استراليا و آلمان
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 1 جدول ادامة

 محققان روش  شده زمينة بررسي
ــ ــارچوبيةارائ ــراي چ ــابي ب ــزانارزي ــت مي  موفقي

سنين،و خبيري راست،  آماري هايروش و پرسشنامه تكميل  مالزي دانشگاهدر دانشگاه و صنعت هاي همكاري
2012 

 همكـاري  گيـري انـدازه بـراي  هـايي شـاخص تعيين
 هايشاخص اهميت ميزان تعيين و دانشگاه و صنعت
  عملكرد مختلف

  2012 لس،لي و سپو  مرتبط مقاالت بررسي

 و صـنعت  همكـاري  ارزيـابي  براي سيستمي طراحي
  متوازنامتيازي كارت از استفاده با دانشگاه

درفعــالبريتانيــاييشــركت10بــامصــاحبه
 مختلفصنايع

دولسينووفلورس، الشباب،
 2011 مگيار، و

ــي ــوي طراح ــامع الگ ــاري ج ــازيتج ــات س  تحقيق
 تـرين مهم و هافعاليت مراحل، شناسايي و دانشگاهي

  سازيتجاري بر تأثيرگذار هايمؤلفه
 و اسفنجاني عباسي  دلفي روش و ايكتابخانه روش

  1394 دهكردي، فروزنده

 علــوم دانشــگاه درســازيتجــاري وضــعيت ارزيــابي
  بهشتي شهيد پزشكي

هـايروشوسالهدهمستنداتواسنادبررسي
  1394 امامي، و رادفر آماري

 سـازي تجـاري  درمـؤثر سـازماني برون عواملتعيين
  1392 آراسته، و جاهد  آميخته رويكرد  پژوهشينتايج

 در فنـاوري  سـازي تجـاري تبيـين  براي الگوييةارائ
  دولتي هايپژوهشگاه

پژوهشگاهششدرمورديةمطالع24بررسي
 ايراندولتي

همكاران، و گودرزي
1392 

 دانشـگاهي  تحقيقات سازيتجاري راهبردهايتعيين
ي،كالنتر و ميگون پوري  كدگذاري روش و خبرگان با مصاحبه )اومام مدل اساس بر( نانو فناوري

1392 
 هـاي مشـي خـط دردانشـگاه  و صنعت ارتباط تحليل
همكاران، و غالمرضايي  )سازيمدل( هاسيستم پويايي روش  پنجم ةبرنام عالي آموزش

1392 
 راهبردهــاي انتخــاب بــر اثرگــذار عوامــل شناســايي

 پتروشـيمي  صنعت دانشگاهي تحقيقات سازيتجاري
  )اومام مدل اساسبر(

 ،و احمدي پوري ميگون  آميخته رويكرد
1391  

 هـاي دانشكده دردانش سازيتجاري موانع شناسايي
  1390 ،پورعزت و حيدري  Q روش  تهران دانشگاه انسانيعلوم

 مهندسـي  ـ  فني هايدانشكده ارتباط وضعيت بررسي
 نظـام  چارچوب در صنعت با تهران شهر هايدانشگاه

  نوآوريملي
 همكاران، و اسماعيلي  آماري هايآزمون

1390  

 
تحقيقـات   ةدهنـد نشان ،دانشگاه و صنعت همكاري تحقيقاتي ةپيشين تفصيلي بررسي و مرور

 يكهيچ اما ،است امروز دنياي در موضوع اين فراوان اهميتو  )1 جدول(بسيار زياد در اين زمينه 
 را دانشـگاه  و صـنعت  ارتباط فرايند در موجود شكاف خوبيبه است نتوانسته تاكنونها  از پژوهش

 شناسـايي  به ،موضوع اين حولگرفته  انجام هايپژوهش اغلب كه آنجا از .كند برطرف و تحليل
 از اسـتفاده  بـا  هـا پـژوهش  اغلـب  و انـد پرداختـه  دانشـگاه  و صنعت تعامل ارزيابي و مؤثر عوامل
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 اين در ،است شدهاجرا  )دانشگاهطور عمده  به( گروه يك فقط گرفتن نظر در با و كمي هاي روش
 را روابـط  ساختار كه كيفي رويكرد عنوانبه اجتماعي ةشبك تحليل رويكرد كارگيري هب با پژوهش
 و صـنعت  ارتبـاط  ةحـوز  بـه  متفـاوت  رويكـرد  و جديد از دريچة است شده سعي، كندمي بررسي
 .شود نگاه دانشگاه

  پژوهش شناسيروش
 در آن اصلي خاستگاه كه است اجتماعي ساختارهاي ةمطالع براي رهيافتي اجتماعي ةشبك تحليل
 50 به اين روش قدمت .ستهاگراف ةنظري و شناسي مردم سياسي، علوم اجتماعي، علوم هايحوزه
روش  كلي ةقاعد .است شده آغاز ميالدي 70 ةده از آن هايفعاليت ةعمد اما رسد،مي پيش سال

 هايويژگي نهشود،  بررسي واحدها درون و ميان روابط هايويژگي بايد ابتدا كه است اينيادشده 
از آمار و  بيشتر و شده بنديطبقه هاگراف كاربردي تئوري تحت ايشبكه تحليل .واحدها خود

 و هاگراف تئوري شامل روش اين در رياضيات كاربرد .دارد سروكار رياضيات با ،هاي آماري تحليل
 براي و هاماتريس از اطالعات و هاداده ورود و ثبت براي كه صورت اين به هاست،ماتريس جبر

محمدي ( شودمي استفاده هاگراف از ارتباطي الگوهاي به مربوط هايداده و اطالعات نمايش
  ).1392 معيني، و سازحلي كنگراني، ديممح؛ 1390كنگراني، 

 از نيـز  )هـا گـروه  يـا  هـا سـازمان  افـراد، ( نقـاط  و روابـط  به مربوط هايداده آوريجمع منظور به
 ةمشـاهد  غيرسـاختارمند،  و سـاختارمند  ةمصـاحب  پرسشنامه، مانند اجتماعي علوم متداول هاي روش

 ريـزي  طرح توان مي ايشبكه تحليل كاربرد موارد از .شودمي استفاده مدارك و اسناد و غيرمشاركتي
 و پخـش  ارتباطي، هاي شبكه نقل، و حمل هايسيستم اجتماعي، هايشبكه ها،پروژه ريزيبرنامه و

 مطـرح  افزارهاي نرم ترين مهم .برد نام را وقايع تحليل و سازماني تئوري واگيردار، هايبيماري انتشار
 هـا، شـبكه  تحليـل  و ترسـيم  ،ترسـيم گرافيكـي   قابليـت  بـا  Visone :از نـد ا عبارت تكنيك اين در

UCINET و هاداده تحليل قابليت با Net Draw ورود كـه  هـا گـراف  و هـا شبكه ترسيم توانايي با 
 محمدي( كند ميپذير  امكانرا  آن هاي گراف ترسيم و افزارنرم اين به UCINET افزار نرم از هاداده

 ايـن  ،مـرتبط  مفـاهيم  ةمحاسب و پردازش منظور به همچنين .)1390زاده،حسين و شامخي كنگراني،
  :كرد اشاره زير موارد به توانمي مفاهيم اين ترينمهم از .شودمي گرفته كاربه روش

 و دهـد مـي  نشـان  را فـرد  هر به شده وارد ارتباطات تعداد مركزيت اين :دروني ةدرج مركزيت
 سـاير  بـا  بيشـتري  روابـط  كـه  ييكنشـگرها  .اسـت  فـرد  بيشتر نفوذة دهند نشان آن بودن بيشتر

 ارتباطـات  كنشـگرها  ايـن  كه آنجا از .باشند داشته بهتري هاي موقعيت توانند مي دارند، كنشگرها
 افـراد  ساير به بنابراين ،هستند خود نيازهاي مينأت براي مختلف هاي گزينه داراي دارند، متعددي
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 منابع بيشتر به يطوركل  به توانند مي ،روابط زيادشان دليل بهاين كنشگرها  .دارند كمتري وابستگي
 كنشگرها اين ،زياد ارتباطات برقرارية جيدرنت .كنند استفاده آنها از و باشند داشته دسترسي شبكه
 از تواننـد  مـي  و كننـد  مي نقش ايفاي ديگران بين تبادل در واسطه و ثالث شخص عنوان  به اغلب
 قـدرت  پتانسـيل  و مركزيـت  مدآكار اريبس يهامعيار از يكي بنابراين ببرند؛ سود بودن واسطه اين

  .)1393 محمدي كنگراني و محمدي،( آنهاستة درج كنشگرها،
 را شـبكه  كـل  انفـرادي،  هـاي گـره  توصيف جاي به بيشتر كه است شبكه سنجش روش :تراكم
 هـاي گـره  ميـان  كلـي  روابط انسجام و چگونگي توانمي تراكم، ةسنج كمك به .كندمي توصيف
 در كـه  اسـت  عـددي  شـبكه،  تـراكم  طوركليبه ).1394 مرداني، و مرداني( كرد بررسي را شبكه

 ةدهنـد  نشـان  باشـد؛  ترنزديك 1 به شبكه تراكم ةنمر هرچه .گيردمي قرار 1 و صفر بين محدودة
گي شـبكه را نشـان   گسسـت  و يسسـت  ،باشـد  نزديـك  صـفر  سمت به هرچه و است بيشتر تراكم
 شـبكه  هايگره ميان كلي روابط انسجام همچنين و چگونگي تراكم، ةسنج از استفاده با .دهد مي

پيوندهاي بيشـتري   هاگره باشد، زياد شبكه تراكم ميانگين هرچه كه؛ به اين معنا شودمي بررسي
 شـبكه،  يـك  در گروهي ميان پيوند بنابراين دارند؛ ديگريك با نزديكي ارتباطاتدر شبكه داشته و 

  ).1393 بابايي، و عصاره( دهدمي افزايش را شدت و تراكم
 تبـديل  غيرمتصـل  بخـش  دو بـه  شـبكه  سـاختار  ،آنهـا  حذف با كه هستند نقاطي :برشي ةنقط
 .اسـت  كليـدي  آفريناننقش و شبكه پذيرآسيب هايبخش تعيين براي نقاط اين اهميت .شود مي
هرچـه تعـداد آنهـا     اند و شبكه يك مختلف هايبخش ميان ارتباطي هايپل برشي، نقاط واقع در

 محمـدي ( اسـت  آن يكپارچگي كاهش و شبكه يك بيشتر يپذيربخشدهندة  بيشتر باشد، نشان
  ).1392 معيني، ساز،حلي كنگراني،
 دانشگاه در صنعت و دانشگاه اعتماد و همكاري ةشبك تحليل و بررسي طريق از پژوهش اين

هاي مديران بخش پژوهش صنايع و سازمان ،حاضر پژوهش ةجامع .است شدهانجام  هرمزگان
در نظر گرفته  )نفر 220( هرمزگان دانشگاه علمي هيئت اعضايكلية و  استان هرمزگان مختلف

ها افراد از لحاظ اجراي كارهاي پژوهشي و ارتباط با سازمان اينشايان ذكر است كه  .است شده
جزء افراد  ،شدة دفتر معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و صنايع مختلف، طبق اطالعات ثبت

 سپس ؛شد بررسي كامل طوربه تحقيق ةپيشين ابتدا پژوهش، ايناجراي  براي .شاخص بودند
 اعضاي همكاري وضعيت از اوليه اطالعات كسب همچنين و آماري ةجامع شناخت منظور به

با اعضاي هيئت  هاييمصاحبه، مختلف هايسازمان و صنايع با هرمزگان دانشگاه علمي هيئت
 نظر از و بود باال شرايط حائز مصاحبه، براي شدهانتخاب اول نفر .گرفت صورت علمي دانشگاه

 رو اين از .شد داده تشخيص فرد ترينمرتبط دانشگاه، در كار ةسابق و سازماني پست تخصص،
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 اين در گيرينمونه روش .شد مصاحبه افراد ترينشاخص با ترتيببه و گرديد آغاز مصاحبه روند
 ةنحو چون مسائلي حول بيشتر منتخبمصاحبه با افراد  .گرفت صورت هدفمند صورت هب مرحله
 و چگونگي داشتند، همكاري آنها با هاطرح انجام در كه افرادي معرفي صنعت، با همكاري شروع
 و صنايع يكسري بادائم  يا چندباره هايهمكاري دليل طرح، همكار عنوان به افراد انتخاب دليل

 ديگر كه رسيد نتيجه اين به محقق چهارم، نفر با مصاحبه از پس .بود غيره و خاص هايسازمان
 داراي افراد( شده بردهنام افراد تمام و آيدنمي دستبه جديدتري اطالعات بيشتر، هايمصاحبه با

 تعداد همين به هستند، از اين رو تكراري چهارم شخص توسط )دانشگاهي برون پژوهشي طرح
 يا نزديكي صورت در كه شد مشخص شده،انجام هايمصاحبه به توجه با .شد بسنده مصاحبه
 وجود هب بااليي اجتماعي ةسرماي ،علمي هيئت اعضاي اعتمادة شبك و همكاري ةشبك تطابق

پژوهشگران  بنابراين .است صنعت و دانشگاه روابط بهبود ،آن توجهشايان  نتايج از يكي كهآيد  مي
 دانشگاه بين اعتماد ةشبك همكاري، هاي شبكه بررسي بر عالوهدر اين پژوهش  نتيجه گرفتند كه

پرسشنامة  دسته دو ،هامصاحبه نتايج و شدهبررسي ةپيشين به توجه با .كنند بررسي نيز را صنعت و
 افراد نام ذكر صنعت، با همكاري ةنحو ةزمين در هايي ؤالس حاوي ،پژوهش موضوع با متناسب
به  تمايل يا هداشت چندباره همكاري با آنها كه افرادي نام ذكر شده، انجام هاي طرح در همكار

 استفاده با اول، ةپرسشنام تكميل منظور به .شد طراحي هايي از اين دست، سؤال و دارند همكاري
 انتخاب كساني هرمزگان، دانشگاه علمي هيئت اعضاي بين از برفية گلول گيري نمونه روش از

 66 رو اين از .داشتندسابقة همكاري  ،پژوهشي هايطرح قالب در صنايع و هاسازمان با كه شدند
 در .گرديدآوري  جمع تكميل ةپرسشنام 59 تعداد و شد توزيع علمي هيئت اعضاي بين پرسشنامه

 آنها با علمي هيئت اعضاي كه هرمزگان استان مختلف هايسازمان و صنايع بين از ادامه
 ةشبك بر Visone افزارنرم كمك به كه اياوليه ةشبك تحليل انجام از پس داشتند، همكاري
 شركت قشم، و سرخون گاز پااليشگاه( سازمان چهار ،شد انجام صنعت و دانشگاه همكاري
 هرمزگان، استان ايمنطقه برق سهامي شركت هرمزگان، استان برق نيروي توزيع مديريت
 هيئت اعضاي كه كليدي هايسازمان عنوان به )هرمزگان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان
 شده، شناسايي سازمان چهار بر عالوه .شدند شناسايي ،داشتند آنها با را همكاري بيشترين علمي

 زيست محيط حفاظت كل ةادار( ديگر سازمان سه ،شده گردآوري هايداده جامعيت منظور به
 آبخيزداري و طبيعي منابع كل ةادار هرمزگان، ايمنطقه آب سهامي شركت هرمزگان، استان

 و دريايي فنون و علوم هايدانشكده علمي هيئت اعضاي همكاري دليل به ،نيز )هرمزگان
  .شدند انتخاب هاسازمان اين با طبيعي منابع و كشاورزي مهندسي
ـ  نيز مرحله اين گيرينمونه  تكميـل  از پـس  نهايـت  در .گرفـت  صـورت  هدفمنـد  صـورت  هب
ـ  ؛شـد  Excel افـزار  نـرم  وارد مـاتريس،  قالب در شبكه هر هاي داده ،هاپرسشنامه  كـه  طـوري  هب
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 مـاتريس  هـاي سـتون  در شـده  بـرده نام )صنايع يا( افراد و ماتريس سطرهاي در هاشوندهپرسش
 در .شـد  مشـخص  يـك  و صـفر  كدهاي با نيز آن ارتباط عدم يا رابطه وجود و شدند گذاري جاي

 ةدرجـ  مركزيـت  چـون  هـايي  شـاخص  NetDraw و Visone افزارهـاي   نرم از استفاده با نهايت
  .شدند تحليل ها شبكه ودست آمد  به تراكم ميزان و برشي نقاط دروني،

  پژوهش هاييافته
 و دهنـده پاسـخ  اشـخاص  نام ذكر از اجتناب منظور به صنعت، و دانشگاه ارتباطي ةشبك بررسي در

 هيئـت  اعضـاي  كـه  طـوري  هب ؛شد استفاده آنها نام جايبه كدهايي از ،بررسي مورد هايسازمان
  .شدند مشخص I2 كد با هاسازمان و صنايع و FM1 كد با هرمزگان دانشگاه علمي

 اعتمـاد  ةشبك 2 شكل و است همكاري ةشبك دروني ةدرج مركزيت ايدايره نمايش 1 شكل
 1 شكل .دده نمايش مي را مختلف صنايع و هاسازمان به هرمزگان دانشگاه علمي هيئت اعضاي
 درصـد  80 بين اين در كه است مختلف سازمان 69 با علمي هيئت اعضاي همكاري ةدهندنشان

ـ  بوده است؛ استان درون سطح در گرفته صورت هايهمكاري  همكـاري  بيشـترين  كـه  طـوري  هب
 بـرق  سـهامي  شركت ؛هرمزگان استان تجارت و معدن صنعت، هايسازمان با هرمزگان دانشگاه
 بـرق  نيـروي  توزيـع  مـديريت  شركت قشم، و سرخون گاز پااليشگاه هرمزگان، استان ايمنطقه
 ريزيبرنامه و مديريت سازمان هرمزگان، استان زيست محيط حفاظت كل ةادار هرمزگان، استان
 اسـتان  شهرسـازي  و مسـكن  سازمان و هرمزگان ايمنطقه آب سهامي شركت هرمزگان، استان

   .است بوده هرمزگان
 بـا  همكـاري  بـه  هرمزگـان  دانشـگاه  علمـي  هيئـت  اعضـاي  تمايل و اعتماد ميزان 2 شكل
 با حاضرند كه كردند اظهار دهندگانپاسخ درصد 59. دهد مي نشان را مختلف صنايع و هاسازمان

 افراد باقي .باشند داشته همكاري ،است مربوط آنها تجربه و تخصص به كه صنعتي و سازمان هر
 در شـده  بردهنام هايسازمان درصد 68 .كردند مشخص نام ذكر با را خود مورد تأييد هايسازمان

به ايـن   علمي هيئت اعضاي نكردن اشاره .شوندمي محسوب شبكه اين ةايزول نقاط ،اعتماد ةشبك
 البتـه  .باشـد  هـا سـازمان  ايـن  بـا  همكاري به آنهاتمايل بودن  بي دهندة نشان تواندميها سازمان

 شـبكه  اين ةايزول نقاط ازدياد سازمان، نوع انتخاب براي افراد درصد 59 تمايز نشدن قائل دليل به
 است اهميت حائز بسيار شرايط اين در كليدي هايسازمان شناسايي ارزش بنابراين .است طبيعي

  .به آن توجه شود بايد و
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2. Industry 
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  همكاري اعضاي هيئت علمي با صنعت ةشبك يدرون ةدرج تيمركز ايرهيدا شينما. 1شكل 

  

  
  صنعت به علمي هيئت اعضاي اعتماد ةشبك يدرون ةدرج تيمركز ايرهيدا شينما .2 شكل

  

كل منـابع طبيعـي و آبخيـزداري هرمزگـان،      ةپااليشگاه گاز سرخون و قشم، ادار 2در شكل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان هرمزگـان، شـهرداري       ةسازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان، ادار

كـل دادگسـتري    ةاستان هرمزگان، شركت مديريت توزيع نيـروي بـرق اسـتان هرمزگـان و ادار    
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دارند و  آنهاهايي هستند كه اعضاي هيئت علمي تمايل بيشتري به همكاري با سازمان ،هرمزگان
ـ اين اعتماد مي هـاي پژوهشـي يـا تعهـد بـه      طـرح اجـراي  هـاي الزم در  همكـاري  ةتواند از ارائ

  .خوبي اعتماد دانشگاهيان را به خود جلب كندبه شده باشد كه توانسته قراردادهاي منعقد
 نيـز  صـنعت  بـه  علمـي  هيئـت  اعضـاي  اعتمـاد  و همكـاري  هايشبكه برشي نقاط ادامه در

 بـودن  حـداقل  ةدهنـد نشـان  نتايج .شود مشاهده مي 2 جدول در برشي نقاط درصد .شد مشخص
 تراكم مقدار همچنين .است صنعت و دانشگاه اعتماد و همكاري ةشبك بودن گسسته و يكپارچگي

 بـودن  حـداقل  دست آمده، گويـاي  به 009/0 و 064/0 ترتيب به كه اعتماد و همكاري هايشبكه
 واقـع  در و اسـت  شده ترسيم هايشبكهدر  موجود )هاسازمان يا افراد( هايگره ميان روابط تعداد

 همچنـين  .دهـد  را نشان مي هرمزگان دانشگاه در ارتباطات ضعف و هاشبكه تراكمي كم و سستي
 ةشـبك  از كمتـر  اعتماد ةشبك )روابط تعداد( تراكم دهدمي نشان اعتماد و همكاري ةشبك ةمقايس

بـه   بتواننـد  افـراد  اگـر  كـه  ؛ به اين معنادارد كمتري ايزوله نقاط اعتماد ةشبك ، امااست همكاري
  .داد خواهند ادامه را پايداري همكاري و ارتباط يكديگر اعتماد كنند،

  صنعت به علمي هيئت اعضاي اعتماد و همكاري هايشبكه برشي نقاط فراواني درصد. 2 جدول
  برشي نقاط درصد  

  26/78  همكاريشبكة 
  45/8  اعتماد ةشبك

  
 با بررسي مورد سازمان هفت همكاري ةشبك دروني ةدرج مركزيت ايدايره نمايش 3 شكل
 FM7، FM75 هايشاخص ،نمودار اين به توجه با .است هرمزگان دانشگاه علمي هيئت اعضاي

 در سال 15 از بيشتر افراد اين .اند كسب كرده شبكه اين در را مركزيت بيشترين FM31 و
 ارتباطات و دانشگاه در طوالني ةسابق دليل به گفت كه توانمي ، بنابرايندارندسابقة كار  دانشگاه

 ةدرج مركزيت نيز 4 شكل .دارندبرخور وكاركسب محيط با ارتباط برقراري در بااليي نفوذ از ،زياد
 را هرمزگان دانشگاه علمي هيئت اعضاي به بررسي مورد سازمان هفت اعتماد ةشبك دروني
 بررسي هايسازمان در را اعتماد بيشترين FM73 و FM7 ،4 شكل به توجه با .دهدمي نشان
 .اند خدمت كرده هرمزگان دانشگاه در سال 15 از بيشتر نيز نفر دو اين .اند دست آورده به شده

 كه است آنانزياد  بسيار نفوذ و ارتباط اعتبار، ةدهندنشان اعتماد، ةشبك در افراد اين شدن مركزي
 تخصص و تجربه حضور، از ،وكاركسب محيط با بيشتر تعامل برقراري راستاي در بايد دانشگاه

 افراد حداقل به پژوهش بخش مديران دهدمي نشان نمودار اين همچنين .ببرد بهره افراد اين
 آب سهامي شركت هايسازمان در اعتماديبي اين .ندا هكرد اشاره سازمانشان با همكاري براي
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 76 شبكه اين در .شودمي ديده بيشتر تجارت و معدن صنعت، سازمان و هرمزگان ايمنطقه
 و خوبيبه علمي هيئت اعضاي از گروه اين كهدهد  نشان مي نتيجه اين .اند ايزوله نقاط درصد

  .كنند جلب را نظر دم سازمان رضايت اند طور شايسته نتوانسته به
  

  
  دانشگاه علمي هيئت اعضاي با تعصن همكاري ةشبك دروني ةدرج مركزيت ايدايره نمايش .3 شكل

  

  
  دانشگاه علمي هيئت اعضاي به صنعت اعتماد ةشبك دروني ةدرج مركزيت ايدايره نمايش .4 شكل
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 علمي هيئت اعضاي به بررسي مورد سازمان هفت اعتماد و همكاري ةشبك برشي نقاط ادامه در
 نقاط بودن زياد .است شده ارائه 3 جدول در برشي نقاط درصد .شد تعيين نيز هرمزگان دانشگاه
 اعتماد و همكاري هايشبكه يانسجام بي و زياد گسستگي ةدهندنشان ،شبكه دو هر در برشي
 041/0 و 195/0 ترتيب به كه اعتماد و همكاري هايشبكه تراكم مقدار همچنين .است شده ترسيم

 هرچه كه آنجا از .دهدمي نشان را هاشبكه اين در حاكم روابط تعداد بودن حداقلاند،  دست آمده به
 كم بسيار مقدار ،دارند هم به ترينزديك و بيشتر ارتباطات هاگره باشد، بيشتر شبكه يك تراكم
 هايشبكهموجود در  هايگره بين پايين ارتباطات ةدهندنشان ،اعتماد و همكاري هايشبكه تراكم
 كه است اينگوياي  ،اعتماد و همكاري ةشبك تراكم زياد اختالف ،ديگر طرف از .است شده ترسيم

  .ايجاد كند را دانشگاه به اعتماد نتوانسته خوبيبه شده برقرار همكاري

  بررسي مورد سازمان هفت اعتماد و همكاري ةشبك برشي نقاط درصد .3 جدول
  هرمزگان دانشگاه علمي هيئت اعضاي به

  برشينقاطدرصد  
  منتخبافرادةهم همكاريةشبك
  39/10 اعتمادةشبك

  
 همكـاري  و دنباش داشته بيشتري پوشانيهم اعتماد و همكاريشبكة  هرچهبا توجه به اينكه 

سـرماية   و شـده  برقـرار  تـري سـازنده  و سالم ارتباطبينجامد،  شبكه يك در اعتماد به شده برقرار
 ميـزان  و شـده ترسيم نمودارچهار  از آمده دست هب نتايج اساس بر، يابد افزايش مي روابط اجتماعي

 صـنعت،  و هرمزگان دانشگاه تعامل بودن رنگ كم اصلي داليل از يكي ها،ازشبكه يك هر تراكم
  .است دانشگاه اين در اجتماعي ةسرماي ضعف

  پيشنهادها و گيرينتيجه
 .اسـت  شـده  ارائـه  4 جـدول  در خالصه طور هب پژوهش هاييافته بندي،جمع در تسهيل منظور به

 صـنعت  و دانشگاه بين اعتماد و همكاري هايشبكه در ايزوله نقاط غالب تعداد ةدهندنشان نتايج
 شـبكه  نقـاط  سـاير  با را ارتباط حداقل كه شبكه است هر غيرفعال نقاط همان ايزوله نقاط .است
 تـر منسـجم  شبكه روابط و ارتباطات ،باشد كمتر شبكه ةايزول نقاط تعداد هرچه كه طوري هب ؛دارد

 ارتباطـات  گيـري شـكل  عدم گوياي شدهترسيم هايشبكه ةايزول نقاط فزوني بنابراين .بود خواهد
 اجتمـاعي  ةسـرماي دهـد   نشـان مـي   واست  صنعت و دانشگاه بين متقابل اعتماد همچنين و مؤثر

 بـودن  جوان البته .است نگرفته شكل مسير اين در درستي هب وجود داشته باشد، بايد كه اثربخشي
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 و شـبكه  ايـن  تقويـت  راستاي در بايد اما ،نيست تأثيربي آمده دست ة بهنتيج در هرمزگان دانشگاه
 علمـي  هـاي ظرفيت و توانايي همچنين و استان اين اجتماعي و اقتصادي هايپتانسيل از استفاده

 هـاي شـبكه ايزولة  نقاط تعداد ،4 جدول بر اساس نتايج .گيرد صورت جدي اقدامات ،دانشگاهيان
 هـاي شـبكه  بـه  نسـبت  اعتمـاد  هـاي شـبكه  تراكم وبيشتر  همكاري هايشبكه به نسبت اعتماد

 انـد  نتوانسـته  ،طي همكاري شكل گرفتـه  هر دو طرف دهد كمتر است كه اين نشان مي همكاري
 نسـبت  ةمقايسـ  جـدول،  ايـن  در ديگـر سوي  از .دنكن جلب را خود مقابل طرف اعتماد و رضايت
 ،نشـان داد  صـنعت  و دانشگاه هاييافته با رابطه در همكاريشبكة  تراكم به اعتماد ةشبك تراكم
 اعتمـاد  و همكـاري  هايشبكه ضعف توان گفت كمتر است، بنابراين مي دانشگاه به مربوط نسبت

  .شود مي مربوط دانشگاه اعضاي به بيشتر ،نهاد دو اين تعامل در

  پژوهش هاييافته از ايخالصه .4 جدول
  

  ميزان  برشي نقاط  ايزوله نقاط  شبكه نوع
  تراكم

 اعتماد شبكه تراكم نسبت
  همكاري شبكهتراكم به

  دانشگاه
 064/0  26/78  درصد 75  همكاري

14/0  
  009/0  45/8 درصد 68  اعتماد

  صنعت
  195/0 منتخبافرادةهم درصد71  همكاري

21/0  
  041/0 39/10درصد76  اعتماد

 
 ،بود دانشگاه در شاخص و كليدي افراد شناسايي پژوهش اين نتايج از يكي اينكه به توجه با

 هادانشكده از يك هر در تيمي، صورتبه اجرايي و تحقيقاتي كارهاي انجام براي شودمي پيشنهاد
 كه كليدي افراد حضور با پژوهشي هايهسته دانشكده، هر تخصصي هايگروه از يك هر يا

 به مربوط دانشگاهي مديران به همچنين .شود تشكيل ،اعتمادند مورد و دارند گروهي كار ةتجرب
 ةروحي شناخت واعضاي هيئت علمي  شدن به نزديك منظور به شودمي پيشنهاد پژوهشة حوز

 ترهاجوان( هاسابقه با افراد حضور با مشتركي هاينشست آنها، تخصصيحوزة  و توانايي اخالقي،
  .كنند برگزار )مختلف هاي دانشكده و هاگروه( مختلف هايتخصص و )هاتجربه با و

 يدهايبازد ةينزم كه شوديم پيشنهاد نيز وكاركسب يطمح با دانشگاه تعامل يتتقو منظور به
 يرانمد و كارشناسان يدهايبازد متقابالً و يصنعت مراكز از علمي يئته ياعضا و ياندانشجو يعلم

همچنين  .فراهم كنند يفيك و كمي صورت به همواره را دانشگاه از مختلف هايسازمان و صنعت
با حضور اهالي  كارا هايجشنواره يا آموزشي هايكارگاه ،ها كنفرانس ،ها همايشتوان با برگزاري  مي

   .را به آنها معرفي كرد با تجربههاي مختلف، اعضاي هيئت علمي  سازمانوكار در دانشگاه يا  كسب
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 و صنعت در هادانشگاه علمي يئته ياعضا يبرا يقاتيتحق هايفرصت ةينزم شوديم يشنهادپ
 بخش تواندمي دانشگاه .فراهم شود هادانشگاه در صنعت نامتخصص يبرا يمطالعات هايفرصت
 بازاريابي به وكاركسب محيط با تعاملزمينة  در متخصص كارشناسان حضور با ي رامستقل و قوي
 دانشگاه سمت به را وكاركسب اهالي مختلف هايزمينه در و دهد اختصاص دانشگاه براي پروژه

 حين دانشگاهيان كار روند بر نظارت و هاپروژه كيفي كنترل مسئوليت توان همچنين مي. جذب كند
  .ة اين بخش گذاشتعهد بر را آنها توسط شدهانجام كار ماحصل و پژوهشي هايپروژه اجراي

  منابع فهرست
وضعيت ارتباط ). 1390. (، كيامنش، ع.حسيني، ح، حاجي .سرخابي، م دوزي، يمني .اسماعيلي، م

. هاي دولتي تهران با صنعت در چارچوب نظام ملي نوآوريهاي فني ـ مهندسي دانشگاهدانشكده
  .27 -46، )1(17، در آموزش عالي ريزيبرنامهفصلنامة پژوهش و 

ارائـة راهكارهـايي عملـي و مـدلي     ). 1389. (، ازدسـت، ط .، دنيـوي، ع .كلجاهي، آ ، حسيني.اميرخاني، ح
، وتوليد ايـران يازدهمين كنفرانس مهندسي ساخت. كاربردي براي بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه

  .، دانشگاه تبريز1389مهر  28و  27
سازي دانش با استفاده ها و موانع تجاريبندي چالششناسايي و دسته). 1390. (، حيدري، ا.ا. پورعزت، ع

 .49-62، )1(4، و فناوريسياست علم از روش كيو، 

. سـازي نتـايج پژوهشـي    عوامل برون سـازماني مـؤثر در تجـاري   ). 1392. (ر. ، آراسته، ح.ف. ع. جاهد، ح
 .45-68، )1(19، آموزش عاليريزي در پژوهش و برنامه

دومـين همـايش ملـي تعامـل     اقتصادي،  توسعة شاهرگ دانشگاه، و صنعت ارتباط). 1392. (جعفرزداه، ب
 .، دانشگاه شهيد باهنر كرمان1392بهمن  30، صنعت و دانشگاه

 نمايـه سازماني در مـدارك   هاي بين بررسي كمي و مصورسازي همكاري). 1394. (، نقشينه، ن.حاتمي، م
از ديدگاه روابط دانشگاه ـ صـنعت ـ    : شدة جمهوري اسالمي ايران در پايگاه استنادي اسكوپوس

  . 69-92، )1(1، سنجي پژوهشنامة علم. دولت
، )2(17، كومشو توسعه دانشگاهي، سازي تحقيق ارزيابي وضعيت تجاري). 1394. (، امامي، ح.رادفر، ر

446-439. 

ـ .عباسي اسـفنجاني، ح  سـازي تحقيقـات   طراحـي مـدل جـامع تجـاري    ). 1394. (ده دهكـردي، ل ، فروزن
 .139-170، )75(19، پژوهشنامة بازرگاني. دانشگاهي با رويكرد دلفي
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  .1-18، )1(1، شناسيدانش
تحليل پوياي ارتباط صنعت و دانشگاه ). 1392. (، خدادادحسيني، ح.فرد، ح، دانايي.، آذر، ع.غالمرضايي، د
انداز مديريت چشمتوسعه با رويكرد پوياي سيستم، هاي آموزش عالي برنامة پنجم مشيدر خط
  .79-116، )9(3، صنعتي
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  .يام نور تهراناجرايي، دانشگاه پ

ســارزي فنــاوري در الگــوي جــامع تجــاري). 1392. (، اميــري، م.، اعرابــي، م.، جهانيــار، ب.گــودرزي، م
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اي؛ روشي جديد براي حـل مسـائل مـديريتي و سياسـتي در     تحليل شبكه). 1390. (كنگراني، حمحمدي 

 .23-34، )14(8، توسعة تكنولوژي صنعتي. راستاي توسعة صنعتي

بررسي شبكة همكـاري ميـان نهادهـاي دولتـي و     ). 1392. (، معيني، ع.ساز، ا، حلي.كنگراني، ح محمدي
مطالعـة  (هاي آبخيزداري و نقش آن در كـاهش فرسـايش خـاك    همردمي رسمي در اجراي پروژ

 .45-58، )1(3، هاي فرسايش محيطيپژوهش). دهستان برنطين، استان هرمزگان: موردي

بررسـي و تحليـل شـبكة روابـط رسـمي و      ). 1390. (زاده، م، حسـين .، شامخي، ت.كنگراني، حمحمدي 
استان كهگيلويـه  : مطالعة موردي(اي ليل شبكهغيررسمي ميان سازماني با استفاده از رويكرد تح

  .149-164، )6(3، مديريت دولتي). و بويراحمد
. هاي اجتماعيدرآمدي بر روش شبكه). 1393. (و ريدل، م. ا. هنمن، ر. ، محمدي، ا.محمدي كنگراني، ح

 .انتشارات دانشگاه هرمزگان. چاپ اول

. هاي اطالعـاتي  تأليفي مقاالت علمي سيستم اجتماعي همتحليل شبكة ). 1394. (، مرداني، ا.ح. مرداني، ا
 .909-930، )4(7، مديريت فناوري اطالعات

ــر        ــترس در آدرس زي ــل دس ــارس، قاب ــيج ف ــزي خل ــدني و فل ــنايع مع ــادي ص ــژة اقتص ــة وي    :منطق
www.pgsez.ir/Modules/CMS/News 

ارهاي توسـعة ارتبـاط صـنعت و    ها و راهكتحليل محتواي موانع، فرصت). 1392. (، شفيعي، م.موسوي، ع
 .5-20، )3(1، آفرينينوآوري و ارزش. جانبهدانشگاه در پانزده كنگرة سه
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، اء علـم نشـرية نشـ  الگوي ارتباط بين صنعت و دانشگاه، : پنجرة جوهري). 1393. (، الواني، م.ر.نريماني، ا
4)2 ( ،143-138. 

 عـالي  آموزش در سازيتجاري هايروش). 1388. (پ ، ساكتي،.س ، صمدي،.م ، عمادزاده،.ش نيا،هاشم
  .35-57، )2(2 ،ايران عالي آموزش انجمن. آن هايچالش و

Abbasi Esfanjani, H., Foruzande Dehkordi, L.A. (2015). Designing the 
Comprehensive Model for Commercializing university Research with the 
Delphi Approach. Iranian Journal of trade studies, 19(75), 139-170.  
(in Persian) 

Al-Ashaab, A., Flores, M., Doultsinou, A. & Magyar, A. (2011). A  balanced 
scorecard for measuring the impact of industry–university collaboration. 
Production Planning & Control, 22(5-6), 554-570.  

Amirkhani, H., Hosseini Kaljahi, A., Donyavi, A. & Azdast, T. (2010). Provide 
practical solutions and practical models for improving industry and university 
communication. Eleventh Conference of Manufacturing Engineering of Iran. 
19 -20 0ctober, Tabriz University. (in Persian) 

Ankrah, S. & AL-Tabbaa, O. (2015). Universities–industry collaboration: A 
systematic review. Scandinavian Journal of Management, 31(3), 387-408.  

Ankrah, S., Burgess, T. F., Grimshaw, P. & Shaw, N. E. (2013). Asking both 
university and industry actors about their engagement in knowledge transfer: 
What single-group studies of motives omit. Technovation, 33(2), 50-65.  

Assareh, F. & Baba’i, K. (2015). The co-authorship networks of published articles in 
the journal of Psychology of Exceptional Individuals Allameh Tabatabai 
University and journal of Exceptional Children. Studies of Knowledge, 1(1), 
1-18. (in Persian) 

Chau, V. S., Gilman M. & Serbanica, C. (2017). Aligning university-industry 
interaction: The role of boundary spanning in intellectual capital transfer, 
Technological Forecasting & Social Change, 123, 199-209. 

Cho, J. & Lee, J. (2013). Development of a new technology product evaluation 
model for assessing commercialization opportunities using Delphi method 
and fuzzy AHP approach. Expert Systems with Applications, 40(13), 5314-
5330.  



   ...از استفاده با صنعت و دانشگاه ميان همكاري شبكة تحليل و ترسيم  ـــــــــــــــــــــ    326

David, F. & Van der Sijde, P. (2015). University–Business Co-operation in 
Indonesian Higher Education for Innovation. In New Technology-Based 
Firms in the New Millennium. Emerald Group Publishing Limited. 

Esmaeili, M., Yamai Doozi Sorkhabi, M., Haji Hosseini, H., Kiamanesh, A. (2011). 
A survey on relationship between engineering colleges of Tehran’s public 
universities and industry within the framework of National Innovation 
System, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 
17(1), 27-46. (in Persian) 

Gholamrezaei, D., Azar. A., Danayifard. H., Khodadadhoseini. H., (2013). Dynamic 
analysis of university-industry relations in higher education policies for the 
fifth development plan by using dynamics system, Journal of Industrial 
management perspective, 3(9), 79-116. (in Persian) 

Gol Mohammadzade, A. (2014). The Effect of Development of Industry-University 
Relations on Enhancing Entrepreneurship in Tehran (Case Study of Tehran 
University of Science and Technology Park). Master's thesis of executive 
management, Payam Noor university of Tehran. (in Persian) 

Goodarzi, M., Jahanyar, B., Arabi, M., Amiri, M., (2013). A model for technology 
commercialization in public research organizations of Iran, Journal of 
Technology Developmet, 1(1), 37-66. (in Persian) 

Hashemnia, Sh., Emadzade, M., Samadi, S., Saketi, P. (2010). Commercialization 
Methods in Higher Education and its Challenges. Journal of Iranian Higher 
Education, 2(2), 35-57. (in Persian) 

Hatami, M. & Naghshineh, N. (2015). Quantitative analysis and visualization of 
inter-organizational of collaborations in Islamic Republic of Iran’s indexed 
documents in Scopus: According to Triple Helix model. Journal of 
Scientometrics, 1(1), 69-92. (in Persian)  

Hsu, D. W., Shen, Y. C., Yuan, B. J. & Chou, C. J. (2015). Toward successful 
commercialization of university technology: Performance drivers of 
university technology transfer in Taiwan. Technological Forecasting and 
Social Change, 92, 25-39.  

Huang M.H. & Chen, D. Z. (2017). How can academic innovation performance in 
university-industry collaboration be improved? Technological Forecasting & 
social Change, 123, 210-215. 

Ismail, N., Nor, M. J. M., & Sidek, S. (2015). A Framework for a Successful 
Research Products Commercialisation: A Case of Malaysian Academic 
Researchers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 283-292. 
(in Persian) 



 327   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1396، تابستان 2 ةشمار ،9دورة  ،ی  د

Jafarzade, B. (2014). Relations between industry and university, the key to 
economic development. The 2nd National Conference on Industry and 
University Interaction, 19 February, Kerman, Shahid Bahonar University.  
(in Persian) 

Jahed, H.A. & Araste, H.R. (2013). External organizational factors influencing 
commercialization of research results. Journal of Research and Planning in 
Higher Education, 19(1), 45-68. (in Persian) 

Mardani, A.H. & Mardani, A. (2016). Social network of the co-authorship network 
in the scientific articles of information systems. Journal of Information 
Technology Management, 7 (4), 909-930. (in Persian) 

Meygoonpoori, M.R. & Ahmadi, B. (2012). Identifying the factors influencing the 
choice of commercialization strategies of academic research in the field of 
petrochemical industry. Journal of Entrepreneurship Development, 5(2), 27-
46. (in Persian) 

Meygoonpoori, M.R. & Kalantari, E. (2013). Identifying the factors influencing the 
choice of commercialization strategies of academic research in the field of 
nanotechnology in Iran, Journal of Entrepreneurship Development, 6(1), 47-
66. (in Persian) 

Mohammadi Kangarani, H. (2010). Network analysis: a new method for solving 
managerial & political problems in order to industrial development. Journal 
of Industrial Technology Development, 8(14), 23-34. (in Persian) 

Mohammadi Kangarani, H., Holisaz, A. & Moini, A. (2013). Investigation of the 
role of collaboration network between state and formal public institutions in 
implementation of watershed management projects and soil erosion decrease 
(Case Study: Berentin, Hormozgan Province). Environmental Erosion 
Research journal, 3(1), 45-58. (in Persian) 

Mohammadi Kangarani, H., Mohammadi, E. (2015). Introduction to Social Network 
Methods. Bandar Abbas, Hormozgan University Press. (in Persian) 

Mohammadi Kangarani, H., Shamekhi, T. & Hosseinzade, M. (2011). Investigation 
and analysis of formal and informal organizational interrelationship networks 
through network analysis approach (Case study: Kohgiloyeh va Boyerahmad 
province). Journal of Public Administration, 3 (6), 149-164. (in Persian) 

Mohseni, R.A. (2011). University and Industry Cooperation. Political & Economic 
Ettelaat, (285), 304-317. (in Persian) 

Musavi, A.R. & Shafie, M. (2013). Analyzing the Content of barriers, opportunities 
and development strategies for industry-University Relations in the fifteen 



   ...از استفاده با صنعت و دانشگاه ميان همكاري شبكة تحليل و ترسيم  ـــــــــــــــــــــ    328

government, university and industry Congress. Journal of Innovation and 
Enterpreneurship, 1(3), 5-20. (in Persian) 

Narimani, A.R. & Alvani M. (2014). Johari window: Amodel of the relationship 
between university and industry, Science Cultivation, 4(2), 138-143.  
(in Persian) 

Oliver, C. (1990). Determinants of interorganizational relationships: Integration and 
future directions. Academy of management review, 15(2), 241-265.  

Piva, E. & Rossi-Lamastra, C. (2013). Systems of indicators to evaluate the 
performance of university-industry alliances: a review of the literature and 
directions for future research. Measuring Business Excellence, 17(3), 40-54.  

Plewa, C., Korff, N., Johnson, C., Macpherson, G., Baaken, T. & Rampersad, G. C. 
(2013). The evolution of university–industry linkages—A framework. 
Journal of Engineering and Technology Management, 30(1), 21-44.  

Pourezzat, A. A., Heidari, E. (2011). Studying and sorting the challenges and 
barriers of knowledge commercialization using Q-methodology. Journal of 
Science & Technology Policy, 4(1), 27-46. (in Persian) 

Radfar, R. & Emami, H. (2016). Evaluation of the commercialization of the 
academic research and development. Koomesh Journal, 17(2), 439-446. 
(in Persian) 

Rast, S., Khabiri, N. & Senin, A. A. (2012). Evaluation framework for assessing 
university-industry collaborative research and technological initiative. 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 410-416.  

Seppo, M. & Lilles, A. (2012). Indicators measuring university-industry 
cooperation. Discussions on Estonian Economic Policy, 20(1), 204-225. 

  


