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 چكيده  

های برترر   المللی دانشگاه بین علمی  های  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود همکاری

اسرت  ایرن    هرا ورورگ فرهتر     ایران و تدوین الگویی راهبردی برای مدیریت بهتر این همکاری

هرا، آمیتتر  اشتشراهی و بترش      فردآوری داده ای، از نظر رویکرد و پژوهش از نظر هدف، توسع 

نظران  نفر از واحب 26است  جامع  آماری بتش شیفی شامل  شمی آن توویفی از نوع پیمایشی

فیری هدهمند و تکنیک  المللی است ش  با استفاده از نمون  بین  علمی های  و متتصصان همکاری

دانشرگاه  10علمری   بر اعضای هیأگ برهی انتتاب شدند  جامع  آماری بتش شمی مشتمل  فلول 

ای نسربتی انتتراب    فیرری طبهر    نفر از آنها از طریق نمون  313نفر است ش   6748برتر برابر با 

المللی وزراگ علرو    بین  علمی های  ها، اسناد و فزارشاگ مرشز همکاری شدند  ابزار فردآوری داده

اسرت  الگروی    ساخت  بوده  شنام  محهقمند و دو پرس ساخت و دهاتر دانشگاهی آن، مصاحب  نیم 

راهبردی نهایی دارای س  جزء اولی اهداف، ابعاد، تحلیل وضعیت موجود است  اهداف متشرکل  

عامرل   6مؤلفر ،، بعرد پژوهشری برا     46عامرل    6مؤلف ، ابعاد، مشتمل بر بعد آموزشی برا   10از 

موجرود    رنهایت تحلیل وضرعیت مؤلف ، و د20عامل   4برنام  با  مؤلف ، و بعد هرهنگی و هوق30 

مؤلف ، و تهدیدها 20ها   مؤلف ،، هروت18مؤلف ،، نهاط ضعف  15عامل نهاط قوگ   4مشتمل بر 

 ها دارد   مؤلف ، است و برازش مناسبی با داده20 
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 مقدمه 

هج، را   شی   دانشجن،    د  ع ن،آ ق،ر  آ ،سع دانش  ف ،ورک و آلزوآ،ت فع،لهن در عصی جد،نب
دس ه،سب سه ا ن آ ،سع س،خ ه و سی ا جن اسج،     المللب سیاک  گورد  سه  ع،آل سهن ن،گز ی ا  روک

ه، در سطح آلجب و   المللب جدن  حقق اهیاف دانشن،  سهن  علمب ه،ک  ه، ب ا  همک،رک شبکه
 :Kalay, 2001انجی )  هج، و آ ج،سع سج، آ،نب شجکل گیف جه      المللب سیاک   دهم دانش   دان، ب سهن

ان، ب سجیاک رق،سجن در سج، ار جدج،نب     (. ا جمله آدم ی ن اهیاف ا ن اقیام  ار ق،ک  د741755
شی   المللب شی  آی ه،ک جغیافه، ب در دنه،ک علم و پی ی  سهن   آ ،ثی ا   دود  ع،لب گآد ش

  ج، ن،  آدمب در فیه گ واژگ،  گآد ش ع،لب پهجیا یجید و   1980اسن یه ا  اواسط دهه 
  افجزود  شجی   رو  سجی اهمهجن گ    ی آدرد  دججه قجیار گیفجن و رو سجه     در چ،رچدسب گ  ید 

(knight, 2006 .) 
هج، را شج،آل  بج،دعت علمجب   جیو ن       المللجب دانشجن،    ه،ک سهن ( همک،رک2004) 1چ، 

هجج،ک پهوهشججب  دعججدت آشجج یی سججیاک   سین،آججد درسججب  ارارججد درو  آشجج یی  همکجج،رک 
المللجب   ه،ک سهن دان ن. اهیاف همک،رک ه،ک پهوهشب و سدبدد  طبهقب الندسیدارک آب پیوژ 
 دانی در سطدح آخ لف  آ ف،وت س،شی. آعمدعاا در یشدره،ک درحج،   دسجعه    ه، آب دانشن، 

ه،ک گآد شب   دسجعد صج عن    ا ن اهیاف ش،آل  قد ن سخش خصدصب   دسعد   یس،خن
گیدشنیک ا  طی ق  ب،د  اس ،د و دانش د و نهز  دجه سجه نه، هج،ک اس،سجب آجی ی ن  دسجعد      

( نهجز آع قجی اسجن    2002) 2و ن اسن. دک شی اق ص،دکآ ،سع پ، یار   دسعد نهیوک ان ،نب و ر
دانشن،هب ش،آل  ب،د  دانش د و اس ،د و ی،ری ،    ب،دعت علمب   جیو ن   ه،ک سهن همک،رک

هج،ک پهوهشجب آشج یی و... سجدد  و اهمهجن گ        سین،آد درسب  اراره درو  آش یی  پیوژ 
دد  سلکجه ا جن اهمهجن سهشج ی     شج  فقط سه  ب،د  گ اد دانش د ،   اس، هی و ی،ری ،  خج م نمجب  

سججیدارک سهشجج ی ا  آ جج،سع و  هجج،ک اسجج یا ه ا سججیاک سدججی  سججبا ا  جج،د و گ جج یش ارجج  ف سججه
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 اسن.   ه،ک یمه،ب سیآ، ه
افزا ش درگآی ن،خ،لص آلب  رونق سخش گیدشنیک  ورود ار  سجه یشجدر )سج،نوز و    

 د  (  صجج،درات خججیآ،ت گآد شججب  ار قجج،ک وجدججه علمججب یشججدر )سججه  2017همکجج،را   
طلجا و اصجهل ا یانجب   عج،طب      (  ش ،س،نی  فیه گ غ ب و صجلح 2015  1فیانزونب و اس ف، 

هجج،  رشججی و  دسججعه و  عمهججق دانججش و آدجج،رت آ خصصجج،  و      افکجج،ر و  رجج،رب انی شججه 
ه،  افجزا ش سجطح درگآجی و رفج،  نخبنج،  و       دانشن،هه،   ا  ،د آز ن رق،س ب سیاک دانشن، 

  2المللجب )سجهمه ب   ایج،رک و گج،سی لب     ده و اع بج،ر سجهن   حصهلکیدگ،  ا  طی ق ی ا وج
فیه نب و...؛   د، سخش یدچکب ا  هزارا  آز  جب اسجن    ( و  دسعه سطح  ب،دعت سهن2016

 ه، آ دجه یشدر خداهی س،خن.   المللب دانشن،  سهن  علمب ه،ک  یه همک،رک
 2015 ،  2000ه،ک  ه،ک آخ لف جد،  سهن س،  المللب در دانشن،   عیاد دانش د ،  سهن

ه،ک یشدره،ک غهی  آهلهد  دانش د در دانشن،  5سیاسی شی  اسن و ای د  قی ا  5/2سهش ا  
 51395(. ا جیا  سج، داشج ن    OECD, 2017: 296انجی )  ا  آدطن اصجلب خجدد در حج،   حصجهل    

  801187دانش د در خ،رج  جزو د  یشدر او  دنه، در آهزا  صیور دانش دسن و چهن سج،  
 ی هجا پج      نفی سجه  77965  قزاق  ،  س، 80635  فیان ه س، 116342  گلم،  س، 255030 ه ی س،

یشدر او  جد،  در ص،درات دانش د سجدد  و ا جیا   پجز ا  آج،لزک و ا  ،لهج، در رد  هشج م       
 (. 2018  3جد،  قیار دارد )آؤس ه گآ،ر  دن کد

ص حج،یم سجی یشجدر ج     واسطه شیا ط خ، ه، و آؤس ،ت گآد ش ع،لب ا یا   سه دانشن، 
المللجب ا جیا  و آ،ههجن انق سجب و خجدک  جی        هج،ک خج،ص سجهن    آذها  فیه گ و سه،سجن 

انی. ا ن در ح،له ن یه س،عنه خهجل   ه،ک فیاوانب آداجه اس کب،رک انق ب اس آب ج س، چ،لش 
هج،ک آلجب    ر زک ه،ک ان ،نب ا ن آی  و سدم  ف،رغ ا   عف سین،آه عظهمب ا  نخبن،  و سیآ، ه

شجدنی و نجه سین،آجه آجیونب سجیاک       دول ب  ج ک وطن گف ه و ع، م یشدره،ک آخ لف آجب و 
اک آیو  سیاک جبجیا  گ    اک سیاک س، گشن گند، و نه سین،آه اعزام گند، وجدد دارد و نه سین،آه

نن،هب سه نه، ه،ک یشدر جدن  دسعه و پهش ، ک علمب  ا  طی ق  ب،د  دانش د و.... لذا س، نهم
ه،ک سی ی یشدر در آ ج،آع علمجب    جد،   و نهز لزوم حردر سد ی و قد  ی دانشن، در آ طقه و 
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2. Cimini; Zaccari & Gabrielli 
3. UNESCO Institute for Statistics (UIS) - Data extracted on 30 Jan 2018 19: 47 

UTC (GMT) from UIS. Stat 

http://data.uis.unesco.org/
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ر زک راهبیدک و عمله، ب در ا ن  آه جه یج،آ ا اح ج،      المللب   یورت آط،لعه و سین،آه سهن
  علمجب  هج،ک   ع دا  الندک همکج،رک  شدد و س، ی ن بن سه  یو ن س ی راهبیدک ج،آعب  سه آب
یشدر اقیام شدد  ، شف،فهن و وحجیت رو جه را در اقجیاآ،ت  مج،آب      ه،ک المللب دانشن،  سهن

المللجب   سجهن   علمجب  هج،ک   ه،ک اصلب همکج،رک  ه،ک سی ی در حد   و ه  دانشن،  ه، و سه دانشن، 
اعم ا  گآد شجب  پهوهشجب و فیه نجب سجه ارآغج،  گورد یجه سجه ندسجه خجدد س،عج  افجزا ش            

هج،ک گندج، را نهجز   جدهل خداهجی        ،سب فع،لهجن ورک اقیاآ،ت ا ن دف، ی خداهی شی و ار  سدی 
المللجب   سجهن   علمب ه،ک  یید. ا ن پهوهش س، هیف  یو ن الندک راهبیدک آی ی ن همک،رک

گهیک در ا جن   ه،ک سی ی ا یا  صدرت گیفن  ، سخشب ا  خأل اط ع، ب سیاک  صمهم دانشن، 
یصه شدد. لذا پ،سخند ب سجه  س،  ورود د نی پهوهشنیا  سه ا ن ع  آه ه را رفع یید  و  آه ه

 رسی:  سؤاعت در ا ن راسطه  یورک سه نظی آب
هج،ک سی جی    المللب در دانشن،  سهن  علمب ه،ک  ه، و آص،د ق اصلب همک،رک اسع،د  آؤلفه .1

 ا یا  ییاآ ی؟
المللجب در   سجهن   علمجب  هج،ک   ه،ک همکج،رک  ه، و آؤلفه  یورت هی  ا ا  اسع،د  ع،آل .2

 چندنه اسن و همب  نب و اولد ن گند، سه چه  ی ها اسن؟ ه،ک سی ی ا یا  دانشن، 
هجج، و  دی ججیه،ک( آججی ی ن    و ججعهن آدجججدد )نقجج،و قججدت و  ججعف  فیصججن     .3

هج،ک سی جی ا جیا  و همب ج نب و اولد جن       المللب در دانشجن،   سهن  علمب ه،ک  همک،رک
 گ  چندنه اسن؟  ه،ک ه، و آؤلفه ع،آل

ه،ک سی جی ا جیا     المللب در دانشن،  سهن  علمب ه،ک  الندک آی ی ن راهبیدک همک،رک .4
 نظیا  و آ خصص،  اآی چندنه اسن؟ و   ،سا اجزاک گ  ا  د یگ،  ص،حا

 . پيشينه پژوهش1

المللب را س  ی س ه،ر آ ،سبب سیاک نهل سجه   سهن  علمب ه،ک  ( همک،رک2017و همک،را  ) 1سیچهن
و جه  در   هج،  سجه   قبهجل همکج،رک   دان ی و آع قینی ا ن  دسعه پ، یار در سطح آلب و جد،نب آب

 ألهفب آق،عت آدجا حجل آ ج،رل غج،آژ پهوهشجب    جدهم         آه ه پهوهش و س،عخص هم
سجه   افزا ب دانش همک،را  و نهل سه راهک،ره،ک سی ع و ج،آع سجیاک آ ج،رل آبج       قد ن و هم

مجب  ( س، سیرسب سه ن یشدر پهشیو در  ا رشج ه عل 2017) 2ج،آعه دانشن،هب اسن. لد و آ،
                                                                                                                                        
1. Berchin 
2. Lu & Ma 
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ه،ک رق،س ب سیاک ا ن یشجدره،   المللب در ا  ،د آز ن ه،ک علمب سهن خ،ص  سه  أثهی همک،رک
ه،ک جدج،  پیداخ جه و ا جن اآجی را س جه،ر آجؤثی در ا جن  آه جه ار  ج،سب           س یک دانشن،  در ر به
هج،ک دانشجن،هب    (  در سیرسجب  جأثهی همکج،رک   2017) 1ی  ی. الی یک  یدف مهی و و   ب آب
گهینی یجه آهجزا     در جی ،  دانش سهن آحقق،  سیخب یشدره،ک اروپ، ب ن ه ه آبالمللب  سهن

ه،ک علمجب س جه،ر   ج،د سجدد  و سجه انب،شجن سجیآ، ه ان ج،نب و          ه، ا  همک،رک اس قب،  دانشن، 
ی جی.   گذارک در گ  در راس ،ک  حقق رشجی اق صج،دک آ ،سجا  یمجا شج، ،نب آجب       سیآ، ه

المللجب در سجطح    سجهن   علمجب  هج،ک   س، سیرسب همکج،رک  ( 2016سهمه ب   ای،رک و گ،سی لب )
هج،ک علمجب و    ه،ک  حقهق، ب را در ار ق،ک همک،رک المللب در دهه اخهی  سدم  ،ف ه ی   سهن

سه،سجن علجم و   »هج، سجی آب ج،ک اصجد       ورک دانشن،  ه، را در آهزا  سدی  افزا ش ا ن همک،رک
شجج،  داد   مجج، ز گشججک،ر و سی ججیک ی  ججی. ا شجج،  سجج، ن س ججه،ر اثججیسخش قلمججیاد آججب« ف جج،ورک
المللجب دارنجی  سجه  دجهجه      سجهن   علمجب  هج،ک   اک ا  همکج،رک  ه، ب یه سجطح گ ج ید    دانشن، 

ه،ک علمجب   پیدا نی و سدم همک،رک ه، سه ا ن عیصه آب اق ص،دک س ه،ر آبیهن ورود دانشن، 
ار  ج،سب   هج، و یشجدره،ک آ بجدن گندج، س جه،ر اس،سجب       را در رشی اق ص،دک و علمجب دانشجن،   

المللجب   (  در پهوهشب سیاک طیاحب سین،آجه همکج،رک سجهن   2015) 2ی  ی. هدر ، و پ، ی شهد آب
سهن  ا یشدر اروپ، ب آ دسط و سه دانشن،  سیج  ه در ا ،عت آ حجی  ن ه جه گیف  جی یجه     

 دانجی سج، د     ه،ک جد،  آب ه،ک آلب س، دانشن،  ه،ک علمب دانشن،  اس یا هک فع،عنه همک،رک
هج،ک ا شج،  حج،یب ا      ،عب و اق ص،دک آثبن داش ه و آیوج اص ح،ت س،شی. د نی  ،ف هاج م

گ  اسججن یججه اراد  سه،سججب سه،سجج میارا  پهشججیو  همججیا  سجج،  آه ججه و   یسججه دانشججن،هب     
ی ی. همو هن نقش  المللب آب ه،ک سهن گهیک ا  اندان آش،رین گذارا  را ق،در سه سدی  سه،سن
هج،ک پهوهشجب    ه،ک علمب در گ  یش یمجب و یهفجب گجیو     رکه،ک آب  ب سی همک، سه،سن

المللب نهز در ا ن پجهوهش   ه،ک سهن آلب و  شد ق افیاد و ند،ده، سه افزا ش آش،رین در طیح
( در آط،لعجججه خجججدد  گ ججج یش 2015و همکججج،را  ) 3آجججدرد  أ هجججی قجججیار گیفجججن. ادواردو

ع دا  روش آ ،سبب  جب را سهه،ک خ،ر ه،ک سی  ل و دانشن،  دانشن،   ه،ک علمب سهن همک،رک
جج،ک   هم سیاک جدش یهفب در  دلهی علم سی  ل در آ طقه و هم سیاک ان ش،ر دانجش در جج،ک  

ی  ی و نقش پهوهشنیا  یلهیک در  ک،آل ا ن شجبکه و یمجا سجه  حقجق      یشدر فیض آب

                                                                                                                                        
1. Aldieri, Kotsemir & Vinci 
2. Horta & Patrício 
3. Eduardo 
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ر ( د2012) 1اک یه  دسط گجی ن  س، نی. آط،لعه المللب را سیج  ه آب سهن  علمب  ه،ک همک،رک
آؤس ججه گآججد ش عجج،لب ان جج،م شججی  چدجج،ر شجج،خص اصججلب    2764اسعجج،د وسججهعب سججی روک  

. حم، جن آؤس جه ا    1المللجب در سجطح راهبجیدک عب،ر  جی ا :      ه،ک دانشن،هب سجهن  همک،رک
هج،ک آیسجدو سجه     . سه،سجن 3سین،آجه    ه،ک فجد   ه،ک علمب و فع،لهن . سین،آه2س، ک   المللب سهن

( در پهوهشب د نجی  سجه سیرسجب    2009) 2  خ،رجب. سد آن.  عیاد دانش د ،4علمب و  ههأت 
هج،ک راهبجیدک آشج یی       یسه،ت پیسج ل دانشجن،هب و دول جب گآی کج، و سی  جل در سین،آجه      

المللجب گآجد ش عج،لب     ه،ک سهن گآهز همک،رک گآد ش ع،لب و عداآل آؤثی سی اجیاک آدفقهن
هج، را در شجش آحجدر     رکگآهز ا جن همکج،   اسن. وک عداآل   دهلنی اجیاک آدفقهن پیداخ ه
ه،ک س،ر  شیی،  رواسط شیی،  اع ب،رات آج،لب    س یک یید: سیاسیک و  ق،سل شیی،  و هگب طبقه

ع جدا  ع،آجل آدمجب در     ده جیگ،   فیه جگ آلجب را سجه     ه، و نهجیوک ان ج،نب. پ،سج     اس یا هک
هج،ک   ه، سیاک همکج،رک  ه،ک دانشن،  (  اننهز 2004) 3ه،ک علمب  لقب نکیدنی. چ،  همک،رک

هج،  ی جا سجدم سهشج ی ا  سج، ار        المللب را ا  ،د  م، ز راهبیدک سج، سج، ی دانشجن،     سهن  علمب 
 قد ن آدقعهن و اع ب،ر در اج م،ن گآد ش ع،لب  افزا ش نفدذ و افزا ش دس یسب سه آ ج،سع  

شم،رد و همک،رک را ش،آل  ب،د  دانش د  اسج ،د و آح جدا   جیو ن     یمه،ب و ار شم ی سیآب
(  2004) 4دانجی. د بجدردر   ه،ک پهوهشب و... آب درسب  ارارد درو  آش یی  همک،رک سین،آد

المللجب پیداخ جه و    سهن  علمب ه،ک  شی  ج،آعه جد،نب  سه اهمهن همک،رک اک س، اش،ر  سه شبکه
پیدا د. وک عداآل درونب  المللب آب سی ا ن اس،  سه طیح نه،  گآد ش ع،لب سه ار ب،ط،ت سهن

المللجب را اسج یا هک سج، آ،   اهجیاف واحجیه،        سجهن   علمجب  هج،ک   همک،رک آؤثی سی گ  یش
هج،ک ی،ری ج،  و سجبا آجی ی ن گآد شجب دانشجن،  دان ج ه و         س،خ ،ره،ک درونب  آد،رت
هج،ک فیه نجب    ه، و  فج،وت  شی  دانشن،  ه،ک دول ب  خصدصب عداآل سهیونب را نهز حم، ن

المللجب در   سجهن  علمجب   هج،ک   همکج،رک »ع جدا    اک س، ( در آق،له2003) 5ی ی. ادل د  ع دا  آب
المللب آؤس ،ت گآد ش عج،لب   سهن علمب  ه،ک  ه،ک همک،رک سه آعیفب چ،لش« گآد ش ع،لب

ه،ک آی ی  ب  شیا ط آج،لب و عداآجل سه،سجب و فیه نجب  مییجز       گآی ک، پیداخ ه و سی ج به
سج،خ ،رک و افجزا ش   اک ی،ری ،   اصج ح   ه، ب آثل ار ق،ک حیفه ی ی و سپز اس یا هک آب

                                                                                                                                        
1. Green 
2. Bozeman 
3. Chan 
4. Deborder 
5. Edelson  
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(   جمن  1383ی جی. ف، جلب و شجمز )    شی  را سجیاک رفجع گندج، آطجیح آجب       عدی سه جد،نب
س، ش ،سب  آه ه  ،ر خب و اج مج،عب ار ب،طج،ت و  بج،دعت دانشجن،هب ا جیا  و غجیب  علجل        

هج،  عجیم     جدجدب دولجن سجه گ ج یش همکج،رک      سب» عف ار ب،ط،ت علمب و دانشن،هب را 
الملل  سیخدرد ان ق،دک ا جیا    ن،گش ، ب و  عف سه ش در رواسط سهناخ ص،ص سددجه ی،فب  

(  و عهن ی دنب 1385انی. گراس ه ) سه،  یید « ه،ک سه،سب و... و غیب و  ر،ده، و  ع،رض
المللب در ا یا  را سیرسب یید  و سپز سه  حلهجل آح جداک اسج ،د و     سهن  علمب ه،ک  همک،رک
المللجب در   سجهن   علمجب  هج،ک   هج، و اشجک،  همکج،رک    سنه،ک آدجدد در ار ب،و س، سه، گزارش

( نهز سج، سیرسجب   1387اسن. خیس یک و له،ق یار ) سیخب ا  یشدره،ک درح،   دسعه پیداخ ه
ه،  آهزا   أثهیگذارک آب،دعت علمجب فیه نجب    دانشن،  علمب و  حلهل نظیات اعر،ک ههأت 

ات گنج،  را آجدرد  أ هجی قجیار     ه،ک فیاآجی ک و آق،  جد نظجی    ه، در گ  یش همک،رک دانشن، 
  علمجب  هج،ک   انی. در آ مدن س، ی گفجن در آجیور پهشجه ه پهوهشجب آجی بط سج، همکج،رک        داد 
ع دا   المللب سه سهن  علمب ه،ک  آ یک سیاک س  ش همک،رک المللب  رو کید راهبیدک نظ،م سهن

ید رو کجید  ( ی،رس2002) 1و ن اسن یه دک فیا  یک چ یوجدب وجدد نیارد و ا ن در ح،لب
س، ک گآد ش ع،لب ن جبن سجه رو کجید فعج،له ب و جز جب       المللب فیا  یک را سیاک آط،لعه سهن

 (. 2012دانی )گی ن   آ ،سا آب

 . روش پژوهش2

هج،  ا  نجدن    اک و ا  نظجی رو کجید و گجیدگورک داد     پهوهش ح، جی ا  نظجی هجیف   دسجعه    
( اسجن. لجذا اس جیا سجه گجیدگورک و      گآهخ ه ای ش،فب )یهفب در آیاحل اولهه و یمب در اداآه

ه،ک آ خصصج،  پیداخ جه    ه،ک یهفب س، اس ف،د  ا   حلهل آح داک اس ،د و آص،حبه  حلهل داد 
ه،ک سی ی ش ،س، ب شینی. ان ج،م ا جن    المللب دانشن،  سهن  علمب ه،ک  ه،ک همک،رک شی و آؤلفه

یید و در ند، ن آ  جی  شم،رک ا  پی ی  هیا ن  ه،ک سب آیحله پهوهشنی را سه  دصهف ج به
گهجیک ا    ه،ک اصلب و  یو ن اسزار پهوهش شی. سجپز پهوهشجنی سج، سدجی      سه ش ،س، ب آؤلفه

هج،ک آیحلجه    آ ظجدر سج  ش و  أ هجی  ،ف جه     شی  در ق،لا  ا آط،لعه یمب و سجه  اسزار  یو ن
یهفب  حقهق  دصهفب پهم، شب صدرت داد. ا  گن ، یه  حقهق یمب آجذیدر سجه  دصجهف و    

پججیدا د   دصججهفب و ا  گن جج، یججه سججیاک  أ هججی اسعجج،د و عداآججل   شججیا ط آدجججدد آججب حلهججل 

                                                                                                                                        
1. De Wit 
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علمجب    المللب و  عههن   ،سا آی  ند، ب ا  نظجیات اعرج،ک ههجأت     سهن  علمب ه،ک  همک،رک
 شدد.   شدد   حقهقب پهم، شب آح دب آب ی،رش ،س،  و خبیگ،  اس ف،د  آب

 . جامعه و نمونه3

 26ه،ک آ  خیج ا  آط،لعجه پهشجه ه     و جیح و  عی ل آؤلفه ه،ک جی ی جدن ش ،س، ب آؤلفه
آجدرد آصج،حبه    2المللب سه شیح ججیو   سهن  علمب ه،ک  نفی ا  آ خصص،  و آی یا  همک،رک

سیفب( ان ج،م شجی    صدرت هیفم ی )س،  ک ها گلدله گهیک در ا ن سخش سه قیار گیف  ی. نمدنه
اداآه  ،فن. سجیاک  حلهجل و جعهن آدججدد     ه،  گهیک و آص،حبه  ، حصد  اشب،ن داد  و نمدنه

(SWOT و  أ هی آؤلفجه )   10علمجب   المللجب  اعرج،ک ههجأت     سجهن   علمجب  هج،ک   هج،ک همکج،رک 
یشجدر سیرسجب شجینی و     1دانشجن،  صج ع ب(   5دانشجن،  جج،آع و    5) 1395دانشن،  سی ی س،  

   عجیاد  اک ن بب سجدد یجه سجی آب ج،ک فیآجد  یجدییا        گهیک در ا ن آیحله  طبقه روش نمدنه
هج، و لحج،ن ن جبن ح جم      سیگورد شی. س، رع، ن حیاقل و اح مج،  ر جزش نمدنجه    362نمدنه 

 ع دا  نمدنه ان خ،ب شینی.  سه 1شیح جیو  درصی  عیاد هی طبقه سه 5طبق،ت ج،آعه  حیود 

 توزیع نمونه آماري بخش كمي پژوهش به تفکیک دانشگاه .١جدول 

 تعداد بازفشت حجم نمون  تعداد جامع  ها دانشگاه

 99 110 2050 تهران

 36 40 727 تربیت مدرس

 31 45 800 تبریز

 34 45 805 شهید بهشتی

 15 15 133 تحصیالگ تکمیلی زنجان

 27 30 484 ونعتی شریف

 26 30 473 امیرشبیر

 23 25 394 علم و ونعت

 17 20 367 خواج  نصیر

 5 14 245 سهند

 313 374 6478 جمع شل

المللجب سجه  عجیاد     سهن  علمب ه،ک  سیاک  عههن سیا ش الندک راهبیدک نهز آ خصص،  همک،رک
 نفی ا  هم،  آ خصص،  آیحله او  در پ ل آ خصص،  وارد شینی. 12

                                                                                                                                        
1. http://ur.isc.gov.ir/ 
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 گرفته هاي صورت . مشخصات مصاحبه2جدول

 تعداد نوع پاستگویان تاریخ مصاحب  شد 

INSCO-EF-1-F45-S7-W7-O9-T9 1/10/1394 

علمی متتصص  هیأگ عضو 
 المللی بین  علمی های  همکاری

6 

INSCO-EF-2-F45-S5-W6-O4-T6 12/10/1394 

INSCO-EF-3-F39-S7-W9-O13-T10 12/10/1394 

INSCO-EF-4-F37-S7-W8-O10-T10 13/10/1394 

INSCO-EF-5-F39-S4-W4-O3-T5 6/11/1394 

INSCO-EF-6-F46-S6-W8-O10-T10 18/12/1394 

INSCO-US-1-F29-S5-W8-O6-T10 24/9/1394 

شارشناسان متتصص دهاتر 
المللی  بین  علمی های  همکاری

 ها دانشگاه

5 

INSCO-US-2-F22-S7-W10-O6-T12 28/9/1394 

INSCO-US-3-F32-S4-W5-O4-T4 14/10/1394 

INSCO-US-4-F36-S2-W3-O5-T2 7/11/1394 

INSCO-US-5-F32-S9-W11-O13-T15 3/12/1394 

INSCO-UM-1-F51-S8-W7-O14-T11 26/10/1394 

  علمی های  رؤسای دهاتر همکاری
 ها المللی دانشگاه بین

5 

INSCO-UM-2-F37-S4-W5-O6-T6 28/10/1394 

INSCO-UM-3-F39-S7-W10-O10-T11 6/11/1394 

INSCO-UM-4-F26-S4-W6-O6-T6 6/11/1394 

INSCO-UM-5-F49-S5-W7-O11-T8 11/12/1394 

INSCO-MO-1-F36-S6-W6-O6-T3 10/11/1394 

های  شارشنان ستادی مرشز همکاری
 المللی وزارگ بین  علمی 

4 
INSCO-MO-2-F32-S4-W11-O9-T13 10/11/1394 

INSCO-MO-3-F38-S8-W10-O7-T13 11/12/1394 

INSCO-MO-4-F32-S3-W3-O7-T4 16/12/1394 

INSCO-PS-1-F47-S6-W7-O4-T8 23/9/1394 

نظر  دانشجوی دشتری واحب
 المللی بین  علمی های  همکاری

4 
INSCO-PS-2-F51-S2-W6-O7-T8 24/9/1394 

INSCO-PS-3-F34-S7-W7-O8-T9 2/10/1394 

INSCO-PS-4-F39-S3-W4-O7-T4 15/10/1394 

INSCO-PD-1-F47-S7-W7-O7-T8 18/1/1395 نظر  پژوهشگر پسادشتری واحب
 المللی بین  علمی های  همکاری

2 
INSCO-PD-2-F48-S7-W9-O7-T10 24/1/1395 

INSCO-F1022-S151-W182-O201-T215 26 جمع شل 

 ی سیاک اط ن ا  نحد   ف هی یجیه،   صدرت آب دو ه،ک آذیدر  سه نحد  ییگذارک آص،حبه
 شدد.    بههن آب 3در جیو 
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 . شیوه تفسیر كدهاي مصاحبه3جدول

 تفسیر فویای:  معادل التین شد اختصاوی بتش مورد نظر در شد

1 INSCO 
International Scientific 

Collaboration 
 عنوان پژوهش

2 

EF Expert Faculty  علمی متتصص هیئت 

US University Staff های علمی دانشگاه شارشنان همکاری 

UM University Manager های علمی دانشگاه مدیران همکاری 

MO Ministry Officer  شارشنان ستادی وزارگ علو 

PS PhD Student دانشجوی دشتری 

PD Post-Doc Researcher  دشتریپژوهشگر هوق 

 ردیف مصاحب  شونده در شد اختصاوی --- عدد 3

4 F Factors of INSCO 
  علمی های  های همکاری تعداد مؤلف 

 المللی مستترج از مصاحب  بین

5 S Strengths of INSCO 

های نهاط قوگ  تعداد مؤلف 
المللی  بین  علمی های  همکاری

  مستترج از مصاحب ، 

6 W Weakness of INSCO 
های  های ضعف تعداد مؤلف 

 المللی بین  علمی های  همکاری

7 O Opportunities of INSCO 
های  های هروت تعداد مؤلف 

 المللی بین  علمی های  همکاری

8 T Threats of INSCO 
های  های تهدیداگ همکاری تعداد مؤلف 
 المللی بین  علمی 

 . ابزار پژوهش4

ه،ک  ه،  اس ،د  آیاری و گزارش ه، در ا ن پهوهش  آق،عت و پهوهش اسزار گیدگورک داد 
المللجب و رات علجدم و دفج، ی دانشجن،هب      سجهن   علمب ه،ک  آدجدد ا  عملکید آییز همک،رک

 س،خ ه سدد.  ه،ک آحقق آ ی و پیسش ،آه س،خن آیسدطه  آص،حبه نهمه
اعت آص،حبه پز ا  آط،لعه عمهجق و گ ج ید    آ ظدر  عههن روا ب در آیحله او   سؤ سه

آد دن س،  دجه سه اهیاف و سؤاعت  حقهق   دسط پهوهشجنی   جیو ن شجی. پجز ا   أ هجی      
نظی  ه، سه همیا  پیوپد ا  سیاک سه اس ،د و ص،حا روا ب آح دا ب  دسط اس، هی  ا ن پیسش

پز ا جن سجؤاعت در   ارس،  شی  ، روا ب گند، س، دقن سهش یک آدرد سیرسجب قجیار گهجید. سج    
 ی  یگ،  آدرد پیسش قیار گیفن.  س،خ ،ر ،ف ه ا  شیین ق،لا آص،حبه نهمه
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علمججب در  نفججی ا  اعرجج،ک ههججأت  40پ، جج، ب سخججش یمججب سجج، اجججیاک پیسشجج ،آه سججیاک 
هجج،ک  گلفجج،ک آح،سججبه شججی  سججیاک پیسشجج ،آه آؤلفججه   هجج،ک آخ لججف سیرسججب شججی.   دانشججن، 
 سدد.  816/0سیاسی  SWOTو سیاک پیسش ،آه  حلهل  905/0المللب  سهن  علمب ه،ک  همک،رک

در ا ن پهوهش  ع و  سی روا ب صدرک در خصدص س،خ ،ر ظ،هیک   ی ها سجؤاعت  
ه،  جدجن  عهجهن روا جب آح جداک پیسشج ،آه ا   أ هجی اسج، هی اسج ف،د  شجی و           و   ،سا گد ه

هج،ک آشج یی و  کجیارک ا      گد جه ا  گد جه   12اجیاک طیح پج، لدت س،عج  حجذف  عجیاد     
هج،ک پیسشج ،آه    المللجب گید جی. لجذا گد جه     نسجه   علمجب  هج،ک   هج،ک همکج،رک   پیسش ،آه آؤلفجه 

هج،ک پیسشج ،آه  حلهجل و جعهن      گد ه و گد جه  93سه  105المللب ا   سهن  علمب ه،ک  همک،رک
 گد ه  قلهل  ،فن.  73سه  91آدجدد  ا  

شی  در آیحله  نفی ا  آ خصص،  آص،حبه 12سیاک  عههن روا ب آح دا ب آی  ند، ب نهز 
ه، آثبن قلمیاد شینی. آی  ند، ب آدرد  أ هی ا ش،  سدد.  عمهجق   او  سیرسب و  م،آب ار  ،سب
نفجی ا    3نفی ا  همک،را  پهوهش )اس، هی راه مج، و آشج،ور( و    3در آد دن  ی  ی  ا  سدک 

هج،ک   نظی س، هم ، ،   رفن و سیگشن  حلهجل  ع دا  ار  ،س،  خ،رجب(   ب،د  نظیا  )سه ص،حا
 آی  سدد.  ه،ک  عههن روا ب پهوهش ا  جمله روش

 ها . روش تجزیه و تحليل داده5

و جه   ک هجا  حلهجل آح جدا      هج،ک یهفجب و سجه    هج، ا  روش  در سخش یهفب سیاک  حلهل داد 
اس ف،د  شی. سیاک ا ن آ ظدر در آیحله ییگذارک س،   آف،ههمب ش ،سج، ب شجینی و ع ج،و  ب    
سه گند، اخ ص،ص  ،فن  سپز در ییگذارک آحدرک  آف،ههمب یجه در  جا سجطح ا  آع ج،     

س یک شینی و در  جا سجطح سج،ع ی سجه آحدرهج،ک       ب دس هه،ک آفددآ سددنی  در ق،لا خدشه
آد دعب  قلهل  ،ف  ی. درند، ن در آیحله ییگذارک ان خ،سب  سج،  قلهجل سجه یجیه،ک آجدرد      

ه،ک سی ی  عههن شی  المللب دانشن،  سهن  علمب ه،ک  نظی  آی  آفیوض سیاک آی ی ن همک،رک
ع جدا  آجی     یمب و اص ح،ت سجه  ، س دانی در آیاحل سعیک س، قیارگهیک در آعیض س  ش 

 آی ی ن راهبیدک آدرد اس ف،د  قیار گهید. 
سجدد    آ ظجدر گ آج، ش نیآج،     اسجمهیندف سجه   در سخش یمب اس یا گ آد  یدلمدگیوف

هج،ک   هج،ک همکج،رک   سج،خ ه آؤلفجه   آحقجق   ه، صدرت گیفن. س،  دجه سه ا  که پیسشج ،آه  داد 
شجی و نجدعب ا  رواسجط سجهن آ غهیهج، سج،  دججه سجه          بس،ر اس ف،د  آج  المللب سیاک اولهن سهن  علمب 

آط،لعه  آص،حبه و نظی آ خصص،   فدم شی  سدد و  أ هی رواسط سیگآی  ا  سخجش یهفجب آجی    
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هج،ک   آ ظدر  عههن روا ب س،   و هم جدن  عههن س،ر ع،آلب هی  جا ا  آؤلفجه   نظی سدد  هم سه
  راسطجه سجهن آ غهیهج، ا  آجی      آ ظدر سیرسجب آجی   اصلب ا   ک ها  حلهل ع،آلب  أ هیک و سه

اک سجیاک سیرسجب و جعهن در     نمدنه  آع،عت س،خ ،رک اس ف،د  شی. همو هن گ آد   ب  ا
ه،ک  کیارک سیاک سیرسب وججدد  ج،    گهیک ی،ر سید  شی. گ آد  طیح انیا   ه، سه سطح ع،آل

اس ف،د  شی و ه،  سدد  آ غهیه،( در سطح ع،آل واسطه نیآ،  ه، )سه عیم وجدد  ف،وت سهن آؤلفه
نبجدد    واسطه نیآج،   گ آد  فی یآن سیاک سیرسب وجدد  ، عیم وجدد  ف،وت سهن آ غهیه، )سه

ه،ک آیسدو سه  عههن آهجزا    ه، اس ف،د  شی. درند، ن سیاک  حلهل داد  آ غهیه،( در سطح گد ه
هجیک  سیاک  حلهل ع،آلب  أ  LISRELافزار  ه، و سیا ش آی  پهش د،دک ا  نیم همب  نب ع،آل

 و آی  آع،دعت س،خ ،رک اس ف،د  شی. 

 های پژوهش . یافته6

هیای   المللیی در دانشیهاه   بين  علمی های  ها و مصادیق اصلی همكاری . ابعاد، مؤلفه1-6

 برتر ایران کدامند؟

 1022المللجب سج،    سجهن   علمجب  هج،ک   س یک یلجب اسعج،د همکج،رک    در سخش او  ا ن آیحله  دس ه
سین،آجه آجدرد  أ هجی     سه سه سعی گآد شب  پهوهشب و فیه نب و فجد   آقدله خ،م 105س ،آی و 

المللب ذ ل  سهن  علمب ه،ک  ه، و آص،د ق همک،رک آ خصص،  قیار گیفن و سه اس خیاج آؤلفه
 شی.   ا ن سه سعی پیداخ ه

آقدلجه آشج مل سجی     45و  471سی ا ن اس،  شش آؤلفه سیاک سعی گآد شب س، س ،آی یلب 
س ج،آی و   53آقدله  آؤلفه اس ،د س،  8س ،آی و  93گآد شب س،    آه و فیا  یه،کآؤلفه آح دا  سین،

س ج،آی و   66آقدله  آؤلفه آ ،سع و اآک،ن،ت گآد شجب سج،   5س ،آی و  69آقدله  آؤلفه اس ،د س،  5
آقدله  و درند، جن آؤلفجه فیا  جیه،ک     6س ،آی و  64آقدله  س  ش و ار شه،سب گآد شب س، 8

 آقدله اس خیاج شی.  13س ،آی و  126آد شب س، اجیا ب و آی ی ن گ
آقدله آش مل سی آؤلفه نشجی ،ت   34و  351شش آؤلفه سیاک سعی پهوهشب س، س ،آی یلب 

هج،ک   آقدله  آؤلفه طجیح  8س ،آی و  68ه، س،  آقدله  آؤلفه عرد ن 7س ،آی و  99و  ألهف،ت س، 
آقدلجه  آؤلفجه    5س ج،آی و   51س،  ه،ک آط،لع، ب آقدله  آؤلفه فیصن 5س ،آی و  42پهوهشب س، 
آقدله و درند، جن آؤلفجه آیایجز پهوهشجب سج،       5س ،آی و  54ه، و س، د یه،ک علمب س،  هم، ش

 آقدله اس خیاج شی.  4س ،آی و 38



 ششم و شماره بیست ♦سال هفتم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     332

آقدلجه آشج مل سجی     26و  200سین،آه س، س ،آی یلجب   چد،ر آؤلفه سیاک سعی فیه نب و فد 
س ج،آی و   63سج، ک سج،    آقدلجه  آؤلفجه فیه جگ    7و  س ،آی 62ه، س،  آؤلفه آ ،سق،ت و جش دار 

هج، و آ ج،آع    آقدله  و درند، ن آؤلفه ییسب 6س ،آی و  41ه، س،  آقدله  آؤلفه جدا ز و نش، 7
 آقدله اس خیاج شی.  6س ،آی و 34س، 

ه،ک  حلهل راهبیدک و جعهن آدججدد    س یک یلب آؤلفه در سخش دوم ا ن آیحله  دس ه
آقدلجه   84س ،آی و  749ه،ک سی ی ا یا  س،  المللب در دانشن،  سهن  بعلم ه،ک  آی ی ن همک،رک

آقدله و سعی  حلهل و عهن  37س ،آی و  333س، آ،نب س،  خ،م سه دو سعی  حلهل و عهن درو 
آقدله آدرد  أ هی آ خصصج،  قجیار گیفجن و سجه اسج خیاج       47س ،آی و  416س، آ،نب س،  سیو 
المللب ذ ل چد،ر آؤلفجه ا جن دو سعجی آشج مل سجی       سهن  بعلم ه،ک  ه، و آص،د ق همک،رک گد ه

آقدلجه    20س ج،آی و   182آقدله و آؤلفه نق،و  عف سج،   17س ،آی و  151آؤلفه نق،و قدت س، 
 24س ج،آی و   215آقدلجه و درند، جن آؤلفجه  دی جیه، سج،       23س ،آی و  201ه، س،  آؤلفه فیصن
 شی.   آقدله پیداخ ه
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 ها محتواي مصاحبه. خالصه مراحل تحلیل 4جدول

 توویف مرحل 

 شد باز 189بسامد ب   1771تهلیل از  شدفذاری باز

شدفذاری 
 محوری

 خوش  مفهومی 20شد باز ب   189تهلیل از 
 5خوش  مفهومی ب   20از 

 شد محوری

 بسامد محور تعداد مهول  بسامد مفهو 

 آموزشی   محتوا، برنام  و هرایندهای
 استاد
 دانشجو

 امکاناگ آموزشیمنابع و 
 سنجش و ارزشیابی آموزشی
 هرایندهای اجرایی و مدیریتی

93 
53 
69 
66 
64 
126 

8 
5 
5 
8 
6 
13 

45 

105 

 471 آموزش

1022 

 نشریاگ و تألیفاگ
 ها عضویت

 های پژوهشی طرح
 های مطالعاتی هروت

 ها و بازدیدهای علمی همایش
 مراشز پژوهشی

99 
68 
41 
51 
54 
38 

7 
8 
5 
5 
5 
4 

 351 پژوهش 34

 ها مسابهاگ و جشنواره
 سازی هرهنگ 

 ها جوایز و نشان
 ها و مجامع شرسی

62 
63 
41 
34 

7 
7 
6 
6 

26 
هرهنگی و 

 برنام  هوق
200 

  قوگ
  ضعف

151 
182 

17 
20 

37 

84 

وضعیت 
 سازمانی درون

333 

749 
  هروت

 تهدید 

201 
215 

23 
24 

47 
وضعیت 

 سازمانی برون
416 

شدفذاری 
 انتتابی

 شد انتتابی 2شد محوری ب   5

 بسامد تعداد مهول  محور

 ، SWOTوضعیت موجود  
 المللی بین  علمی های  ابعاد همکاری

84 
105 

749 
1022 

1771 

هیای برتیر    المللیی در دانشیهاه   بين  علمی های  . ضرورت هر یک از ابعاد همكاری2-6

 های آن به چه ترتيب است؟ و مؤلفه ها ایران چهونه است و همبستهی و اولویت عامل

سیاک پ،سخند ب سه ا ن سؤا   اس یا س، گ آد  ییو ن آدخلب   ک داخ ب یدار ،نز گ آجد   
ه،ک  کیارک  آع ،دارک  ف،وت آ غهیه، سیرسب شجی و   گهیک شی  سپز س، گ آد  طیح انیا  
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  رواسط سهن آ غهیهج،ک  ه، آ  ی سه حیسب ا درند، ن س، ع ، ن سه ا  که آط،لعه اولهه و آص،حبه
ه، ب یه  آ ظدر  أ هی ع،آل پهوهش در ذهن پهوهشنی شی  سددنی  ا   حلهل ع،آلب  أ هیک سه

داد و همو هن همب ج نب و اولد جن گندج،     گ،نه را  شکهل آب105ه،ک  اح م،عا   یس ،ک گد ه
انجی    ع شجی  ع،آل سه درس ب  د  16گد ه در 85اس ف،د  شی. ن ،    حلهل ع،آلب نش،  داد یه 

گد جه   8ه،ک گ  همب  نب ع م و ار ب،و ع،آلب را دارنی. همو جهن  عجیاد    ه، و آؤلفه و گد ه
سدد و گ آد   ب آیسدطه هم آع ج،دار نشجی    4/0دلهل ا  که س،رع،آلب آؤلفه س، گد ه  یم ی ا   سه

 حذف شینی. 
هج،ک   سیاک سیرسب و عهن هی  ا ا  سه سعی گآد شب  پهوهشجب و فیه نجب و آؤلفجه   

اک اس ف،د  شی و ن ،    حلهل نش،  داد یه هی سه سعی و هییجیام   نمدنه گ  ا  گ آد   ب  ا
المللجب  أثهیگذارنجی. سجیاک سیرسجب      سجهن   علمجب  هج،ک   ه،ک گند، سی آی ی ن همک،رک ا  آؤلفه

هج،ک   گهجیک  ه،  ف،وت آع ،دار وجدد دارد  ، نجه  ا  گ آجد  طجیح انجیا       یه گ ، سهن آؤلفه ا ن
ه،ک هی  جا ا  ا جن اسعج،د سجه      ارک اس ف،د  شی و ن ،    حلهل نش،  داد یه اولد ن ع،آل کی

 اسن.   5شیح جیو  

 هاي برتر  المللي دانشگاه بین  علمي هاي  هاي ابعاد همکاري بندي عامل . اولویت5جدول 

 برنام  هرهنگی و هوق پژوهشی آموزشی

   منابع و امکاناگ آموزشی1
 ارزشیابی آموزشی  سنجش و 2
   هرآیندهای اجرایی و مدیریتی3
   دانشجو4
   محتوا، برنام  و هرآیندهای آموزشی5
   استاد6

   نشریاگ و تألیفاگ1
 های پژوهشی   طرح2
 ها   عضویت3
 ها و بازدیدهای علمی   همایش4
 های مطالعاتی   هروت5
   مراشز پژوهشی6

 سازی   هرهنگ1
 ها   مسابهاگ و جشنواره2
 ها و مجامع   شرسی3
 ها   جوایز و نشان4

 . فیه نجب  2. گآد شجب  1اولد ن هی  ا ا  سه سعی آذیدر ن بن سه  کی نی نهز سجه شجیح:   
 . پهوهشب  عههن شی. 3

شجی  و آ غهیهج،ک پ دج،  سیرسجب و قجیرت راسطجه        سپز راسطه سجهن آ غهیهج،ک آشج،هی    
،د  ا   حلهجل عج،آلب  أ هجیک آیحلجه دوم      وسهله س،رع،آلب نش،  داد  شی و در ان د، س، اسج ف  سه

ه، س، اسع،د اصلب سیرسجب شجی    سیاک ان  ،ب آ غهیه،ک پ د،  سه  ا س،   سزرگ ی  ار ب،و آؤلفه
 ه، س، سه سعی آذیدر در حی س،ع ب  أ هی شی.  و سی ا ن اس،   همب  نب و ار ب،و ع،آل

شجه،سب گآد شجب و   س،  دجه سجه س،رهج،ک عج،آلب  سعجی گآد شجب سج، ع،آجل سج  ش و ار         



 335   ... بررسي وضعیت موجود و تدوین الگوي راهبردي مدیریت

دانش د سهش ی ن همب  نب و س، ع،آل اس ،د یم ی ن همب  نب را دارد. سعی پهوهشب س، ع،آل 
آیایز پهوهشجب سهشج ی ن همب ج نب و سج، ع،آجل نشجی ،ت یم جی ن همب ج نب را دارد. سعجی          

هج، و   سج، ک  سهشج ی ن همب ج نب و سج، ع،آجل ییسجب       سین،آه س، ع،آجل فیه جگ   فیه نب و فد 
  علمجب  هج،ک   هج،ک همکج،رک    ی ن همب  نب را دارد. الندک  ییهبب اسع،د و آؤلفهآ ،آع  یم

  ی ها س، سعی فیه نب  پهوهشب و گآد شب سهش ی ن همب  نب را دارد.  المللب نهز سه سهن

های  ها و تهدیدها( مدیریت همكاری . وضعيت موجود )نقاط قوت و ضعف، فرصت3-6

های  ها و مؤلفه برتر ایران و همبستهی و اولویت عاملهای  المللی در دانشهاه بين  علمی 

 آن چهونه است؟

هج، در سجطح آؤلفجه  ا  گ آجد   جب       سجدد  داد   سیاک سیرسب ا جن سجؤا   سج،  دججه سجه نیآج،       
هج،ک گ  سجی    و هیییام ا  آؤلفه SWOTاک اس ف،د  شی و ن ،    حلهل نش،  داد یه  نمدنه  ا

ه، نهجز ا    المللب  أثهیگذارنی. سیاک سیرسب  ف،وت سهن آؤلفه سهن  علمب ه،ک  آی ی ن همک،رک
هج،ک   گهیک گ آد  ییو ن آدخلب جدن ش ،خن  ک داخ ب یدار ،نز و سپز طیح انیا  

،ک ههجأت  را ا  آ ظجی اعرج   SWOTهج،ک    دا  آؤلفه  کیارک اس ف،د  شی یه سی اس،  گ  آب
هج،    . فیصجن 2.  دی جیات   1س یک یید:  ه،ک سی ی ا یا  سه ا ن  ی ها اولد ن علمب دانشن،  
 . نق،و  عف. 4. نق،و قدت و 3

ه،ک و جعهن آدججدد )نقج،و قجدت  نقج،و  جعف         س یک آؤلفه سیاک آق،  ه و اولد ن
علمب نهز اس یا   المللب ا  د یگ،  اعر،ک ههأت سهن  علمب ه،ک  ه،( همک،رک  دی یه، و فیصن

هج، در   سجدد  داد   سه  فکها هی آؤلفه  س، اس ف،د  ا  گ آد  یدلمدگیوف اسمهیندف  نیآج،  
ه، ا  گ آد  ن،پج،راآ یک   نبدد  گ  سیاک آق،  ه گد ه واسطه نیآ،  سطح گد ه سیرسب شی و سه

عج،دعت  فی یآن اس ف،د  شی و درند، ن س، اس ف،د  ا   ک ها  حلهل ع،آلب  أ هیک و آجی  آ 
ه،  ه،( سیاک هی  ا ا  آؤلفه ه، و گد ه شی  )آؤلفه س،خ ،رک  راسطه آ غهیه،ک پ د،  و آش،هی 

 سه شیح   ی سیرسب شی. 

هیای برتیر    المللیی دانشیهاه   بين  علمی های  اول نقاط قوت همكاری  مؤلفه 5بندی  اولویت

 کشور

 المللب ه،ک سهن افزا ش حردر و  ع،آل دانش د ،  و اس، هی در هم، ش .1
 ه، المللب در دانشن،  وجدد اآک،ن،ت و فر،ک آ ،سا  دسعه سهن .2
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 گ  یش یمب و یهفب  حصه ت  کمهلب .3
 گ  یش آیایز دانشن،هب غهیدول ب  گ اد و...  .4
 المللب   ه،ک علمب سهن ه،ک جی ی سیاک   دهل فع،لهن صیور سخش ،آه .5

 های برتر کشور المللی دانشهاه بين  علمی های  اول نقاط ضعف همكاری  مؤلفه 5بندی  اولویت

 ن،ی،فب سدد  اع ب،ر گینن س،عنه اس، هی .1
هج،ک اط عج، ب آع بجی     آحیود ن دس یسب آ خصص،  و دانش د ،  ا یانجب سجه پ، نج،     .2

 المللب سهن
المللجب در داخجل و خج،رج     سجهن   علمجب  ه،ک  ه، سه همک،رک عیم اشیاف آی یا  دانشن،  .3

 یشدر
المللب در حجد   سج ،دک    سهن  علمب ه،ک  حد   همک،رکه،ک   زلز  و  ش ن در سه،سن .4

 ه، و ه  در دانشن،  و سه
 طیفه ه،ک سیو  پش دانه اجیا ب و عمدآ،ا  ا ن،آه انعق،د  ف،هم .5

 های برتر کشور المللی دانشهاه بين  علمی های  های همكاری اول فرصت  مؤلفه 5بندی  اولویت

 ه، وسهله دانشن،  دم و آط،لبه  قد ن گ  سهه،ک آی المللب سهش ی در فع،لهن رو کید سهن .1
جدا  سدد  عمی  جمعهن یشدر و گیا ش سهش ی جدان،  سجه  غههجی در شجهد   عج،آ ت      .2

 المللب سهن
 ه،ک علمب و...  ن،آه سیج،م و رفع سیخب  حی م اآر،ک  دافق .3
 المللب ه،ک دانشن،هب سهن اقب،  ج،آعه جد،نب سه پذ یش ا یا  در ی  یسهدم .4
 المللب ه،ک جی ی و آدرد اقب،  سهن ه، و دانش گذارک یشدر در رش ه سیآ، ه .5

 های برتر کشور المللی دانشهاه بين  علمی های  اول تهدیدهای همكاری  مؤلفه 5بندی  اولویت

 ریدد اق ص،دک در سهش ی یشدره،ک دنه، .1
 ه، و...(   عف ف ،ورک اط ع،ت )پ، هن سدد  سیعن  فهل ی  گ س، ن .2
 المللب سهن  علمب ه،ک  ه،ک سه،سب سیاک همک،رک نبدد   آه هفیاهم  .3
 هیاسب در جد،  هیاسب و اس م گ  یش ا یا  .4
دارک   ع،آ ت و...( سیاک عمجدم   الزام رع، ن دس درات و ه  آذهبب )ح ،ب  رو   .5
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 افیاد  اعم ا  ا یانب و غهی ا یانب.
هج،ک علمجب و آیایجز     پج،ری )گ ج یش   11س،  دجه سه س،ره،ک ع،آلب نق،و قدت سج، آؤلفجه   

)افجزا ش  عجیاد نشجی ،ت     7المللب( سهشج ی ن همب ج نب و سج، آؤلفجه     ه،ک سهن  حقهق، ب س، فع،لهن
 22المللب ا یانب( یم ی ن همب  نب را دارد. ع،آل نقج،و  جعف سج، آؤلفجه     علمب ج پهوهشب سهن 

سجه دولجن(   هج،   )وجدد  مییز در نظج،م آجی ی ن دانشجن،هب ا جیا  و واس ج نب شجی ی دانشجن،        
هج،ک   س جیک  هج،ک ا یانجب در ر بجه    هج،ک ن،آ ،سجا دانشجن،     )ر بجه  27سهش ی ن همب  نب و س، آؤلفه

 39هج، سج، آؤلفجه    المللب( یم ی ن همب ج نب را دارد. ع،آجل فیصجن    و ه  در وجده سهن جد،نب  سه
)افجزا ش اط عج،ت    53)افزا ش اقب،  سه  حصهل در ا یا  در سهن یشجدره،ک هم ج، ه( و آؤلفجه   

واسجطه گ ج یش    آیدم ا  و عهن  نیگب  فیه گ  اق ص،د و... در سج، ی یشجدره،ک جدج،  سجه    
) ق، ،ک اج مج،عب فزا  جی  سجیاک گآجد ش      35ف ،ورک اط ع،ت( سهش ی ن همب  نب و س، آؤلفه

و جه    ) صی ح فیه گ اس م و سجه  49المللب( و آؤلفه ع،لب س،یهفهن و ح،رز ار ش و پذ یش سهن
علم ا  فیاسدک آی ه، و ح ب س د یفی( یم جی ن همب ج نب را دارد.     شهع در خصدص ی ا
ه،ک قج،ندنب در پجذ یش دانشج د ،  و اسج ،دا       )گ  یش آحیود ن 57ع،آل  دی یه، س، آؤلفه

هج،ک   )س،عسدد  آهزا   درم و  أثهی گ  سی  دسجعه همکج،رک   71خ،رجب در داخل یشدر( و آؤلفه
هیاسجب در   هیاسجب و اسج م   )گ ج یش ا جیا    55و س، آؤلفه المللب( سهش ی ن همب  نب سهن  علمب 

 دلهل س،ر ع،آلب پ، هن حذف شی.   سه 55جد، ( یم ی ن همب  نب را دارد. آؤلفه
علمب در سؤا  س،  ان د،ک پیسش ،آه  و س،  أ هجی   درند، ن سی آب ،ک نظیات اعر،ک ههأت 

المللجب   سهن  علمب ه،ک  مک،رکگد ه در ق،لا سعی فل فه و اهیاف آی ی ن ه10اس، هی راه م، 
 نهز سه آی  ا ،فه شی. 

المللیی   بیين   علمی های  . تناسب )برازش( اجزای الهوی مدیریت راهبردی همكاری4

 نظران و متخصصان امر چهونه است؟ های برتر ایران از دیدگاه صاحب در دانشهاه

راسطه آ غهیه،ک پ دج،    س، اس ف،د  ا   ک ها  حلهل ع،آلب  أ هیک و آی  آع،دعت س،خ ،رک 
شی  سیرسب شی  ، آهزا  سجیا ش )سج، گ،رک آجی  نظجیک سج، آجی    یسجب( آجی           و آش،هی 

 (. 6ه،ک سی ی آشخص شدد )جیو  المللب دانشن،  سهن  علمب ه،ک  آی ی ن همک،رک
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 هاي برازش مدل و نتیجه برازش . مقادیر شاخص6جدول 

 RMSEA IFI NNFI NFI RMR AGFI df /2 χ شاخص برازش

 دامن  پذیرش
       

 328  1 94/0 05/0 97/0 05/1 38/0 245/0 بعد آموزشی

 531  1 95/0 02/0 1/1 03/1 22/0 185/0 بعد پژوهشی

 229  2 18/10 041/0 12/1 33/1 51/0 351/0 بعد هرهنگی

 026/2 39/1 014/0 44/1 56/1 04/0 201/0 تجمیع س  بعد

 335/1 11/1 026/0 19/1 42/1 15/0 137/0 نهاط قوگ

 095/1 25/1 021/0 22/1 34/1 29/0 189/0 نهاط ضعف

 883/2 22/1 038/0 26/1 37/1 231/0 195/0 ها هروت

 172/1 03/1 019/0 99/0 02/1 09/0 104/0 تهدیدها

 928/1 93/0 011/0 94/0 94/0 025/0 051/0 هلسف  و اهداف

        نتیج  برازش

ه،ک سیا ش در آحیود  آطلدب قیار دارنی  الندک ندج، ب ا  سجیا ش    ا  گن ، ب یه ش،خص
گآ،رک اطمه ،  داشن. سجی ا جن    ه، و خیوجب  حلهل  دا  سه داد  آ ،سبب سیخدردار اسن و آب

 دا  الندک راهبجیدک   گیف ه  آب ه،ک صدرت ه، و  حلهل اس،   س،  دجه سه آط،لع،ت  سیرسب
ه،ک سی ی ا یا  را سه شجیح نمجددار    المللب در دانشن،  سهن  علمب ه،ک  ،رکند، ب آی ی ن همک

 اراره یید: 
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درند، ن سجی آب ج،ک النجدک راهبجیدک  أ هیشجی   سجه  فکهجا سجه ارارجه راهبجید در سجه سعجی             
ه،ک ذ ل هی  ا ا  اسع،د و سجه  ی هجا    گآد شب  پهوهشب و فیه نب ا ن الند سیاس،  ع،آل

 شدد.   المللب پیداخ ه آب سهن  علمب ه،ک  نظیا  همک،رک اولد ن آینظی ص،حا

 . راهبردهاي بعد آموزشي7جدول

 راهبرد  مؤلف  بعد 

1 

شی
وز
 آم
عد
ب

 

محتوا، 
برنام  و 
  هرایندهای
 آموزشی

 المللی های جدید، مشترک و مورد اقبال بین ایجاد رشت 

2 
های مشترک شارآموزی، شارورزی، دستیاری،  المللی محتوای دوره استانداردسازی بین

 اهزایی و     مهارگ

 المللی های بین های تهویت زبان واسط آموزش اجرای برنام  3

4 
المللی  های مطرح بین ریزی درسی مشترک و تبادل محتوای آموزشی با دانشگاه برنام 

 OCW  ،   و 

 المللی های بین های دانشگاهی ب  زبان شتب و محتوای آموزش تألیف 5

 های خارجی المللی با دانشگاه های آموزشی مشترک بین اجرای دوره 6

 المللی در هرایند آموزش  های بین استفاده از زبان واسط آموزش 7
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 . راهبردهاي بعد آموزشي7ادامه جدول

 راهبرد  مؤلف  بعد 

8 

 

 استاد

 مدگ های شوتاه وورگ موقت جهت تدریس در دوره اساتید خارجی ب جذب 

9 
مدگ و  های شوتاه تبادل استاد و اعطای ماموریت ب  اساتید داخلی جهت تدریس در دوره

 های خارجی بلندمدگ در دانشگاه

10 
المللی و  های بین های آموزشی ویژه برای اساتید جهت تدریس در محیط برفزاری دوره

 چندملیتی

 های داخلی علمی خارجی در دانشگاه جذب هیأگ  11

12 

 دانشجو

 های خارجی جهت تحصیل بلندمدگ اعزا  دانشجو ب  دانشگاه

 مدگ های شوتاه وورگ موقت برای طی دوره پذیرش دانشجوی خارجی ب  13

14 
آموزی، شارورزی،  شار مدگ های شوتاه های معتبر خارجی برای دوره تبادل دانشجو با دانشگاه

 اهزایی دستیاری و مهارگ

 های تحصیلی بلندمدگ  جذب دانشجوی خارجی برای دوره 15

16 

منابع و 
امکاناگ 
 آموزشی

 های خارجی در داخل ششور های دانشگاه شمک ب  تاسیس شعب 

 المللی بینهای مجازی و آموزش از راه دور با امکان جذب دانشجوی  ایجاد دانشگاه 17

 های برتر داخلی در خارج از ششور های دانشگاه ایجاد و یا توسع  شعب  18

 تسهیل اخذ روادید، اقامت، اجازه شار و    برای دانشجویان خارجی در ایران 19

 المللی در داخل ششور و مناطق آزاد های بین تأسیس پردیس 20

 ششورهای خارجی در ایران و یا ششور ثالثهای مشترک با  تاسیس دانشگاه 21

 المللی های بین های مالی و تسهیالتی نهادها و مجامع و شنسرسیو  جذب حمایت 22

23 

سنجش و 
ارزشیابی 
 آموزشی

 المللی  های داخلی متناسب با معیارهای بین استانداردسازی آزمون

24 
مت، یوش و   ، در  المللی  جی  آر  ای، آیلتس، تاهل، جی های استاندارد بین برفزاری آزمون

 های داخلی  دانشگاه

 المللی در ارزشیابی اساتید و دانشجویان  تعیین جایگاه ویژه برای خدماگ بین 25

 المللی در داخل ششور تسهیل ارزشیابی مدارک بین 26

27 
های  ارزشیابی، ترجم ، تأیید و ارسال مدارک دانشجویان و اساتید ب  دانشگاهتجمیع خدماگ 

 های برتر ششور خارجی در دانشگاه

 المللی اعطای مدارک مشترک دانشگاهی حایز ارزش و پذیرش بین 28

29 

هرایندهای 
اجرایی و 
مدیریت 
 آموزشی

های مشترک  ها و پروژه های آموزشی، شارفاه فذاری دوره ریزی و هدف مشارشت در برنام 
 ها  المللی و شنسرسیو  بین

 المللی ربط ملی و بین دهی منظم ب  نهادهای ذی فزارش 30

 المللی های بین نام  مدیریت روابط بین دانشگاهی و عهد تفاهم 31

32 
المللی در  بین  علمی های  های همکاری در زمین  خدماگ و برنام ها  آموزش شارشنان دانشگاه

 داخل و یا خارج ششور

33 
دانشگاهی جهت ارائ  بهتر خدماگ ب  دانشجویان  ربط درون و برون هماهنگی واحدهای ذی

 و اساتید خارجی
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 . راهبردهاي بعد آموزشي7ادامه جدول

 راهبرد  مؤلف  بعد 

34 

  

 المللی بین  علمی های  شارشنان متتصص در زمین  همکاریجذب و حفظ 

35 
بازنگری، بازمهندسی و یا طراحی مجدد ساختارهای وفی و ستادی در راستای تهویت 

 المللی بین  علمی های  همکاری

 سمت سطح مطلوب اهزایش عوامل مواهق تغییر و شاهش عوامل متالف تغییر ب  36

 المللی شدن از سوی عوامل سمت بین پذیرش تغییر ب سازی برای  زمین  37

38 
ربط ملی و  ها و خدماگ دوجانب  نهادهای ذی نام  نظارگ بر حسن اجرای تعهداگ، تفاهم

 المللی بین  علمی های  المللی در رابط  با همکاری بین

 ها دانشگاهالمللی در  سازماندهی منابع و امکاناگ جهت ارتهای سطح خدماگ علمی بین 39

 زنی در دستگاه دیپلماسی و تهنین جهت اخذ مجوزهای احتمالی چان  40

 . راهبردهاي بعد پژوهشي8جدول

41 

شی
وه
 پژ

عد
ب

 

نشریاگ و 
 تألیفاگ

 تألیف مهاالگ مشترک با محههان خارجی

42 
المللی برای نشریاگ علمی ر پژوهشی  های معتبر بین اخذ رتب  و پذیرش در ایندشس

 های برتر دانشگاه 

 المللی های بین تألیف، ترجم  و انتشار شتب دانشگاهی ب  زبان 43

 استناد پژوهشگران ب  مهاالگ پژوهشگران ایرانی 44

45 
المللی از سوی  های بین های ایندشس شسب عناوین پژوهشگر نمون  و    در رنکینگ
 های برتر پژوهشگران دانشگاه

 مشترک با محههان خارجیتألیف شتب  46

 المللی انتشار نشریاگ علمی ر پژوهشی با امکان نشر مهاالگ بین 47

48 

 ها عضویت

 المللی های علمی بین عضویت پژوهشگران داخلی در مجامع و انجمن

 های علمی ایرانی عضویت پژوهشگران خارجی در مجامع و انجمن 49

 تحریری  نشریاگ خارجی عضویت پژوهشگران داخلی در هیأگ 50

 المللی توسط پژوهشگران ایرانی داوری مهاالگ و نشریاگ بین 51

 های محههان ایرانی در مجامع علمی طراحی نظا  ثبت و اعال  عضویت 52

 عضویت پژوهشگران خارجی در هیأگ تحریری  نشریاگ داخلی 53

 ای و جهانی های منطه  اتحادی  های ایرانی در مجامع و عضویت ایران و دانشگاه 54

55 

های  طرح
 پژوهشی

 های خارجی های تحهیهاتی مشترک با دانشگاه اجرای پروژه

 های دانشجویان ایرانی نام  مشارشت اساتید خارجی در راهنمایی و مشاوره پایان 56

57 
و سایر  شدة بانک جهانی، اتحادی  اروپا، یونسکو های پژوهشی شناخت  مشارشت در طرح

 مراجع علمی و هرهنگی

58 
های دانشجویان خارجی و یا دانشجویان ایرانی در خارج از  نام  راهنمایی و مشاوره پایان

 های برتر ایران ششور توسط اساتید دانشگاه
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 . راهبردهاي بعد پژوهشي8ادامه جدول

59 

 

های  هروت
مطالعاتی و 

 ها بورسی 

علمی و  های خارجی توسط اعضای هیأگ  دانشگاههای مطالعاتی در  تسهیل اخذ هروت
 دانشجویان دشتری

60 
های تحصیلی عادی و نتبگان ب  متهاضیان خارجی واجد شرایط تحصیل  اعطای بورس

 در ایران

61 
های  های شارورزی و دستیاری پژوهشی در دانشگاه اعزا  اساتید و دانشجویان ب  دوره

 خارجی

 تحصیلی ب  متهاضیان ایرانی واجد شرایط تحصیل در خارجهای  اعطای بورس 62

63 
ها  همایش
و 

بازدیدهای 
 علمی

ها با حضور اساتید و محههان  المللی مشترک توسط دانشگاه های بین برفزاری همایش
 خارجی

 المللی خارجی های بین حضور اساتید و دانشجویان در همایش 64

 دانشجویان خارجی از نهادهای علمی و تحهیهاتی داخلیبازدیدهای علمی اساتید و  65

 های خارجی بازدیدهای علمی اساتید و دانشجویان داخلی از مراشز پژوهشی و دانشگاه 66

 های برتر ایران های متتلف خارجی در دانشگاه های آشنایی با دانشگاه برفزاری همایش 67

68 

مراشز 
 پژوهشی

ها و  های همکاری پژوهشی، هنی و    با دانشگاه نام  تفاهمانعهاد قراردادها و 
 های خارجی پژوهشگاه

 های معتبر خارجی ها، مراشز پژوهشی و دانشگاه ارتباط با پژوهشگاه 69

 المللی ای و بین های علمی منطه  ها، مراشز رشد و قطب ایجاد پارک 70

 المللی علمی بینتأسیس مراشز تحهیق و توسع   نهادپژوهی،  71

 . راهبردهاي بعد فرهنگي و فوق برنامه9جدول

72 

م 
رنا
ق ب

هو
 و 

ی
نگ
ره
د ه

بع
 

مسابهاگ و 
 ها  جشنواره

 المللی خارجی اعزا  دانشجویان برفزیده ب  المپیادهای بین

 المللی قرآن برای دانشجویان ششورهای مسلمان برفزاری مسابهاگ بین 73

 المللی  داوری و نظارگ اساتید و متتصصان ایرانی در المپیادهای بین 74

 المللی های برتر برای متاطبان بین های آیینی و ملی توسط دانشگاه برفزاری جشنواره 75
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ه،ک سی ی ا یا  داراک سه جزء اصلب  المللب دانشن،  سهن  علمب ه،ک  الندک آی ی ن همک،رک
آؤلفجه سجدد  و اسعج،د      10)اهیاف  اسع،د   حلهل و عهن آدجدد( اسن و اهیاف آ شجکل ا   

آؤلفجه( و سعجی    30ع،آجل ) 6آؤلفجه(  سعجی پهوهشجب سج،     46ع،آجل ) 6آش مل سی سعی گآد شب س، 
آؤلفه( و درند، جن  حلهجل و جعهن آدججدد آشج مل سجی        20ع،آل )4ه س، سین،آ فیه نب و فد 

آؤلفجه( و  دی جیه،    20هج، )  آؤلفه(  فیصجن  18آؤلفه(  نق،و  عف ) 15ع،آل نق،و قدت )4
 آؤلفه( اسن.  20)

ن ،   ح،صل ا   حلهل ع،آلب  سه جزء اصجلب  النجد آشج مل سجی اهجیاف  اسعج،د و  حلهجل        
ه،ک آط،لعج،ت آ عجیدک ا  جملجه     سی ا ن اس،  اهیاف س،  ،ف ه و عهن آدجدد را  أ هی نمدد یه

(  2009(  سجججیو  )2009(  سجججد آن )2009) 1(  سججج،و2007(  گل بججج،  و ن، جججن )2012گجججی ن )
( همخججدانب دارد. اسعجج،د آشجج مل سججی سججه سعججی گآد شججب    1392( و آح جج ب )1384اسجج ،د اد  )

(  گل بج،  و  1388ا ا  اسع،د در جج،ودانب ) سین،آه س،  أ هی  م،م  ، هی   پهوهشب و فیه نب و فد 
                                                                                                                                        
1. Bao 
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 اد   (  حکججهم1388(  شججیقب )2014) 1(  واخ ججی و آجج، درم 2013(  آجج،ریدنب )2007ن، ججن )
هج،ک   ( و س ه،رک د نی ا  پهوهشنیا  آش،هی  شجی.  حلهجل و جعهن آدججدد همکج،رک     1389)

(  1390پجدر )  لدج،م نجهاد  ا  (  عص،ر   خ جیوک 1390ه،ک طب،طب، ب ) المللب در پهوهش  علمب سهن
( آجدرد  أ هجی قجیار    2004(  چ،  )1392(  آح  ب )1381 اد  ) (  آلا1390آحمیک المد ب )

ه، نهز سجه ججز چ جی آجدرد      ه، همیا  سدد و گد ه اسن.  حلهل ع،آلب نهز س،  أ هی  م،آب ع،آل گیف ه
عج،دعت  آعیود همنب  أ هی شینی. سجی ا جن آب ج،  سجیا ش آجی  راهبجیدک در ند، جن سج، آجی  آ         

هج،ک آجی  در حجی آطلجدب پجذ یش       س،خ ،رک سیرسب شی و ن ،   نش،  داد یه  م،آب ش،خص
 ه، سیا ش خدسب دارد.   قیار دارنی و راسطه خطب سهن آ غهیه، وجدد داش ه و آی  س، داد 

هج،ک سی جی ا جیا   سعجی گآد شجب       المللجب دانشجن،    سجهن   علمجب  ه،ک  ا  سهن اسع،د همک،رک
آی نظیات آ خصص،  را سه خجدد اخ صج،ص داد  و پجز ا  گ  سجه  ی هجا      سهش ی ن آهزا  س ،

هج،ک   اسع،د پهوهشب و فیه نب در اولد جن ه ج  ی. عمجدم ندشج ،ره،ک  خصصجب  همکج،رک      
دان جی و سخجش اعظمجب ادسهج،ت حجد         المللجب را آ حصجی سجه حجد   گآجد ش آجب       سهن  علمب 

یم ججی سججه دو سعججی د نججی در   س،شججی و المللججب در ا ججن راسطججه آججب  سججهن  علمججب هجج،ک  همکجج،رک
صجیف،ا در   OECDاسن. ایثی ن قی جا سجه ا فج،  آط،لعج،ت      ه،ک آخ لف  دجه شی  پهوهش

اسن. س، آ،  آلل آ حی و  دن کد نهز در گزارش،ت گآج،رک خجدد در    ار ب،و س، گآد ش سدد 
و  المللب عمدآج،ا سجه ا جن سعجی  دججه داشج ه       سهن  علمب ه،ک  ار ب،و س، گآد ش ع،لب و همک،رک

سیو  دو سعی د نی در ا ن گزارشج،ت س جه،ر یمینجگ سجدد  اسجن )آؤس جه گآج،ر  دن جکد          
شی   آع ،ک واقعب  المللب شدد سهن ( آع قینی گنوه س،ع  آب2011) 2(. ههلز و آ،وسیک2018

هج،ک  حصجه ت  کمهلجب و     و ه  در دور  خدد را سه جد،  آ  قل ی ی  جی ،  دانش د ،   سه
ع دا  گجیو  آیججع    ،ک د نی غهی ا  آدطن اصلب خدد اسن یه سهسمن یشدره  خصصب سه

المللججب را سججه گججدش همنجج،   سججهن  علمججب هجج،ک  عمججل نمججدد  و در س، گشججن  پهجج،م همکجج،رک
( نهز در آ،نهف ن خجدد گآجد ش را   2010) 3اک رس،ن ی. آییز آلب آط،لع،ت گآد ش حیفه آب
نق،و جدج،  دان ج ه و     ،ت در اقصبالمللب خدد س، س، ی آؤس الخط،ب هی ندن  ع،آل سهن فصل
ی جی. اسجمهن و    المللجب  أیهجی آجب    آشب گآد شب خجدد در عیصجه سجهن    طدر جیک سی خط سه

( نهز س،  أیهی سی یهفهن و آهزا  خیوجب س، یهفهجن  حصجه ت  کمهلجب  ا     2010همک،را  )

                                                                                                                                        
1. Wachter & Maiworm 
2. Halse & Mowbray 
3. National Centre for Vocational Education Research 
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ی. ا  آ ظجی  ی  ج  المللجب  ج،د آجب    سهن  علمب ه،ک  ع دا  نهیوک پهشیا  همک،رک  أثهی گآد ش سه
اک ججج،آع و پهوهججی  اسججن یججه   هجج،  پی ججی  سجج، ک دانشججن،  المللججب (  سججهن2002و ججن ) دک

المللجب را در سه،نهجه    سجهن   علمجب  هج،ک   ه،ک س ه،رک را سی گ  داش ه  ، اهیاف همکج،رک  دانشن، 
آ،آدر ن خدد سن  ،ن ی و ا ن راهبیده، در ی،رییده،ک یلب گند، اعم ا  گآد ش  پجهوهش  

 هز جلد  دارد.  و خیآ،ت ن
اک سیخجدردار اسجن و    المللب در سعی پهوهشب ا  قیآن د ی  جه  سهن  علمب ه،ک  همک،رک

ه، و در  ه، و  می  ه،  فیه گ همدار  س  ی آ ،سبب سیاک  قد ن  ع،آ ت و  ب،دعت سهن آلن
هج،ک آخ لجف علمجب      شی  فیاهم نمدد  و دس ،ورده،ک عظهمب را در  آه ه المللب ند، ن سهن

اسن. همک،رک پهوهشب   یه نب و اج م،عب  سه،سب و اق ص،دک سیاک سشی سه ارآغ،  گورد ف
آث،سجه یج،ند   دلهجی علجم و      اغلا نم، شجب ا  یهفهجن یج،ر پهوهشجنیا  سجدد  و دانشجن،  سجه       

هج،ک   شجدد. همکج،رک   هج،  لقجب آجب    ه، و فیه جگ  پهوهشنی  س  ی آ ،سبب سیاک نزد کب آلن
(  1387(  خیسج یک و له،ق جیار )  1390نهج، )  اسج ه و اسجم،عهل  (  گر2017پهوهشب را سیچهن )
 انی.  ه،ک خدد  أ هی نمدد  ( در پهوهش2004( و چ،  )1383ف، لب و شمز )

در ی ،ر گآد ش و پهوهش و  ، ح ب فیا ی ا  گند،  دانشن،  آحجهط فیه نجب و عیصجه    
،آ ت فیه نجب   شدد. لذا  عج   ع،آ ت و آیاودات اصح،ب علم  ذو   ه ی و... آح دب آب

واسطه حردر خهجل عظهمجب ا  نخبنج،      ه،سن یه سه ا  ی،رییده،ک خیآ، ب عمی  دانشن، 
اک در سججهن آلججل آخ لججف   هجج،ک دانشججن،هب  ا  ج، نجج،  و ججه   علمججب و فیه نججب در آحججهط

ه،ک آدم    د،  کب ا  اری،  گآد ش و پهوهش  سلکه  کب ا  پ، ه اسن. دانشن،  نه سیخدردار
شجدد. در واقججع  علجم و فیه ججگ دو نظج،م یجج،آ ا آی بط ججی و     آح جدب آججب  دسجعه فیه نججب  

سین،آه ا  ا ن جدجن حج، ز اهمهجن      ا سیو  د نیک ی،را ب نیارد. سعی فیه نب و فد  ههچ
المللجب   ع،آجل چ جیفیه گ و  عج،طب      سجهن   علمجب  ه،ک  سهش ی اسن یه در آیاودات همک،رک

اف ی و ندن ننیش فیه نجب حج،یم سجی      ف،  آبه،ک سعر، س ه،ر دور ا افک،ر و  ر،رب انی شه
المللجب را   سجهن   علمب ه،ک  ذهن و عمل ی شنیا  ا ن عیصه سه   د، ب ی،فب اسن  ، همک،رک

در حی اع ک خدد سه سیآ ز  آقصدد سیس،نی و  ، س،لعکز  س،ع  چ ،  ذه ه ب در آخ،طجا  
شج ه س،شجی. لجذا    ه،ک آشج یی گی،دآهجا نیا   گیدد یه د نی ح ب رغبن سه حردر در جمع

ه،ک سعجی   س، ک در اولد ن آؤلفه ه،  فیه گ علمب دانشن،   شخهص صحهح اعر،ک ههأت  سه
ه،ک ا یا  قیار گیف ه و پجز ا    المللب دانشن،  سهن  علمب ه،ک  سین،آه همک،رک فیه نب و فد 

. ن، جن  ه، قیار دارنی ه، و آ ،آع و جدا ز و نش،  ه،  ییسب گ  سه  ی ها آ ،سق،ت و جش دار 
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المللججب در آقدلججه  شججی  را  لفهججق اسعجج،د فیه نججب و سججهن المللججب ( یجج،ریید اصججلب سججهن1994)
گآد ش  پهوهش و ی،رییده،ک خیآ، ب دانشن،  دان  ه اآ، س،  هم در ه  ه نظیات خدد سی 

سین،آجه و فیه نجب را    هج،ک فجد    ( فع،لهن2012( و گی ن )2010گآد ش  أیهی دارد. ه،ردر )
شجمینی. گراسج ه    شی  فر،ک دانشن،هب سیآب المللب ا  چد،ر ش،خص اصلب سهنع دا   کب  سه

(  2006حبهبجه )  (  ا جدسب و گ  1381 اد  ) (  آلجا 1384(  اسج ،د اد  ) 1390نهج، )  و اسم،عهل
هجج،ک فیه نججب در  ( نهججز  ججیورت فع،لهججن2004(  د بججدردر )2008(  ه، ججل )2009سججد آن )
  انی.   حقهق،ت خدد  أ هی یید المللب را در  سهن  علمب ه،ک  همک،رک
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