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Abstract 
Purpose: The aim of the study is to identify the most important factors affecting international scientific collaborations 

based on the views of Iranian experts of science and technology diplomacy. 

Methods: The instrument used for this survey was a questionnaire designed based on the related research literature. 

After reviewing and confirmation of validity and reliability, the questionnaire was designed in the online environment 

and sent via email to experts in the field. 

Findings: The results of exploratory factor analysis in this study revealed four categories including international 

collaborations, internationalization of higher education, infrastructural and structural factors. International 

collaborations consist increasing utilization of study opportunities inside and outside the country, student-professor 

exchanges, recruitment of academics, and scholarships. Internationalization of education included strengthening 

distanced and online education, offering courses in international scientific languages in universities, holding foreign 

language courses. Infrastructural factors such were identified as scientific agreements and memoranda, empowering 

national scientific associations, expanding non-profit organizations, promoting the status of international deputy 

chancellors in universities, holding international conferences and forums; and structural factors included enhancing 

science and technology diplomacy, approving transparent patent and exploration laws, and intellectual property rights”. 

The results showed that the four categories have significant roles in the development of international scientific 

cooperation. International interactions with 0.88, infrastructure factors with 0.784, internationalization of education 

with 0.739, and structural factors with 0.566, respectively, were found to have the greatest impact on international 

scientific cooperation. 

Conclusion: Factors identified could have significant impact on international scientific collaboration. In addition, the 

results of Friedman statistical test showed that student-professor exchanges are considered the most important factors. 

Provision of opportunities and empowering scientific associations and their relationship with international associations 

and federations are the second and third most important categories in the views of Iranian science diplomacy experts. 

Analysis of findings showed that the variable ranking of scientific collaborations is significant for experts in the field of 

diplomacy, and they rank such indicators differently. Also, we found significant relationship between the degree, work 

experience and age in ranking the categories of infrastructure and internationalization of education, but not for others. 

International collaboration requires an integrated strategy that takes into account various approaches, goals and duties 

of all stakeholders in the field of Science and Technology Diplomacy. We suggest that one organization should be 

responsible for implementing that strategy to identify competitive advantage in different scientific fields to pursue 

international collaborations. 
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 دهیچک

 نظران عرصة دیپلماسی علم و فناوری کشور است های صاحب المللی، بر اساس دیدگاه ترین عوامل مؤثر در تبادالت علمی بین شناسایی مهم :فهد

از بررسی و المللی تهیه شد. پس  های علمی بین ای بود که بر اساس ادبیات مرتبط با تعامالت و همکاری  نامه کاررفته در این پیمایش، پرسش ابزار به روش:

  متخصصان قلمرو دیپلماسی علمی کشور از طریق ایمیل ارسال شد. پژوهشگران وصورت برخط طراحی و برای  نامه به روایی و پایایی، پرسش دییتأ

ساختاری و عوامل سازی آموزش، عوامل  المللی المللی، بین نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی در این پژوهش، چهار مقوله تبادالت بین: هایافته

و  دانشجو و استاد تبادلی داخل و خارج کشور، مطالعات یها فرصتو استفاده از انواع  شیافزا»شامل  المللی نتبادالت بی. مقوله کرد دییتأزیرساختی را 

ی الملل نیدروس به زبان ب ارائهی، زآموزش از راه دور و مجا تیتقو»شامل  سازی آموزش المللی نبیمقوله ، «جذب استاد و همچنین اعطای بورس تحصیلی

 ی،علم یها انجمن تیتقوی، علم یها نامه ها و تفاهم نامه موافقت عقد»شامل  یرساختزیعوامل ، «یزبان خارج تیتقو یها دوره یبرگزارها،  در دانشگاه

 ساختاریعوامل و  «یالملل نیمجامع بشرکت در ها و  نسکنفرا یبرگزار، ها دانشگاه یالملل نیمعاونت بجایگاه  یارتقای، رانتفاعیغ یها گسترش سازمان

شد. « یو معنو یفکر تیبه مباحث مربوط به حقوق مالک توجهو  شفاف ثبت اختراع و اکتشاف نیقوان وجودی، علم و فناور یپلماسید تیقوت» شامل

 المللی نقش دارند. های علمی بین داری در توسعه همکاری نتایج نشان داد که چهار مقوله فوق به طور معنی

المللی مؤثرند. عالوه بر این، نتایج حاصل از آزمون آماری فریدمن نشان داد  های علمی بین در همکاری یدار یطور معن شده به عوامل شناسایی :گیری نتیجه

 یها فرصت شیافزارنظر گرفته شده است. المللی از دیدگاه جامعه پژوهش د های علمی بین عامل مؤثر در همکاریترین   مهم دانشجو و تبادل استاد که

 ها نشان داد که های بعدی قرار دارند. تحلیل یافته ی نیز در ردهجهان های و فدراسیون ها و ارتباط آنها با انجمن یعلم یها انجمن تیتقوی و مطالعات

. عالوه بر دارند شده ذکرهای  بندی متفاوتی از شاخص تبهدار است و آنها ر معنیعرصه دیپلماسی های علمی از نظر متخصصان  بندی متغیر همکاری رتبه

گویان رابطه  سازی آموزش از نظر پاسخ المللی و بین زیرساختی با مقوله سنو  های درجه علمی، سابقه کاری که بین مؤلفه دادنشان  این، نتایج پژوهش

رویکرد  المللی در کشور، نیازمند های علمی بین ا یافت نشد. تعامل و همکاریداری بین متغیره ها رابطه معنی و بین سایر مقوله داری وجود دارد معنی

متولی مسئولیت راهبری امور آن را بر  منزلة به دیپلماسی علم و فناوری کشور است که یک سازمان نیز عرصهنفعان مختلف  منسجم اهداف و وظایف ذی

 عهده داشته باشد. 

 های علمی، دیپلماسی علم و فناوری، ارتباطات علمی های علمی، همکاری ی، مشارکتالملل تعامالت علمی بین: ها هکلیدواژ

 پژوهشی نوع مقاله:

 ۰7/۰7/۰477: رشیپذ ؛20/70/۰477بازنگری:  ؛70/70/۰477 :افتیدرتاریخ 

هوای علموی    کواری عوامول موؤثر بور هم   (. ۰477) و محمودی، مرتیوی   ،آبادی، منصووره  اکبر، فیض وزیری، اسماعیل، صبوری، علی استناد:

 :Doi. 40-00( : 4) 32 ،هی اطالعاتندو سازما یکتابدار یمطالعات مل .نظران عرصه دیپلماسی علم ایران المللی از دیدگاه صاحب بین

21.3028.209310.30484/NASTINFO.20 
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 ۰477(، زمستان 4) 32اطالعات  یو سازمانده یکتابدار یمطالعات مل 08

  همقدم
علم و فناوری در تحووالت مختلوف اقتصوادی، اجتمواعی،     

لوم  فرهنگی و سیاسی جواموع بشوری نقوش مهموی دارد. ع    

بودن زبان علوم در   کدلیل مشتر موضوعی جهانی است و به

های علمی و فناوری  میان پژوهشگران، تعامالت و همکاری

 است های اخیر مورد توجه قرار گرفته و باعث شده در سال

قورار گیورد. از   توأثیر  المللی کشورها نیز تحت  تا روابط بین

یواد  اصولی قودرت و ثوروت     ةمؤلفعنوان  علم و فناوری به

المللوی   و ماهیت بین اه قابلیت ،ها دلیل جذابیت شود و به می

ها، امکان تعوامالت گسوترده و مفیود میوان پژوهشوگران       آن

ها و مناسبات جهانی،  شدن چالش تنیده . درهمشود فراهم می

های علم و  استفاده از ظرفیت بهنیازمند رویکردی یکپارچه 

(. ۰301 ،صونیع اجوالل  ) المللی است فناوری در سطوح بین

المللوی ایفوا    ینبو نظوام  در این مسیر، علم نقش مهمی را در 

بورای  کند. از همین رو، مشارکت و همکواری کشوورها    می

به امری طبیعوی و ضوروری    ها چالش حل یراهکارها ةارائ

 تبدیل شده است.  

باطات ارت ةبا گسترش مرزهای دانش و فناوری، رشد فزایند

المللوی کوامال     نیاز به ارتباطات و تبوادالت بوین   و اجتماعی

شووود. ایوون عواموول زمینووة مناسووبی را بوورای   احسوواس مووی

کوه   آنجوا المللی فراهم آورده است تا های علمی بین همکاری

امروزه تبوادالت علموی نقوش مهموی در حیوات اجتمواعی       

و  از ابزارهای ضروری تفاهم فرهنگی و دنکن ها ایفا می ملت

عوامل اصلی رشد و توسعة مراکز آموزش عوالی در هوزارة   

 (.۰303، شرقی) روند می شمار بهسوم 

ها، گسترش و تقویت زبوان، گسوترش    ارتقا و درک فرهنگ

گیوری از   تفکرات سیاسی، ارتقای دانش و فنواوری و بهوره  

ی تجربیات سوایر کشوورها از دالیلوی اسوت کوه کشوورها      

ها مطورح   المللی دانشگاه های بین یافته برای همکاری توسعه

باعث انتقال تجارب آموزشوی  چراکه این تعامالت  ؛کنند می

دانشوجویان و   ،ارتقای روابط اسوتادان  و الملل در سطح بین

محسونی،  ) شوود  ها موی  های آن اثربخشی تعامالت و فعالیت

هوا نیوز نشوان     پژوهش. (۰302، و جعفریآراسته، قورچیان 

باعوث  و کشووری نویسوندگان،    که تنوع سوازمانی  دهند می

 اسوت مقاله و نیز جوذب اسوتنادات بیشوتر    تر  سریعپذیرش 

(Sonnenwald, 2007 .)میوزان تولیودات علموی     همچنین

هووای علمووی آن کشووور از  هوور کشووور بووا میووزان همکوواری

والیتوی و نووروزی،   ) بسوتگی بواالیی برخووردار اسوت     هم

۰300.) 

جایگاه مهمی در فرهنوگ   «شدن المللی بین»اخیر  ةدهدر دو 

اسوت. رهبووران   واژگوان آمووزش عوالی کشووور پیودا کورده     

کوردن   المللوی  طوور روزافزونوی بورای بوین     بهآموزش عالی 

هوای   یکوی از اولویوت  . دانو  توالش کورده  های خود  دانشگاه

المللوی   های علمی در سوطح بوین   سازی، همکاری المللی بین

هوای دانشوگاهی ماننود     است که طیوف وسویعی از فعالیوت   

هوا، تبوادل اسوتاد و دانشوجو، برگوزاری       برگزاری کنفورانس 

هوای پژوهشوی    های آموزشی مشترک و اجورای طورح   دوره

 خورسووندی، مهورآور گیگلوو  ) شووود مشوترک را شوامل موی   

 . (۰300، پور عباس و طاسکوه، غیاثی ندوشن

 ةهست ،و تعامالت علمی و پژوهشی کشورها شدن المللی بین

های اخیر،  اصلی دیپلماسی علم و فناوری است که طی سال

تعاریف بیشتر . در به آن توجه شده است طور جدی به

وری بر دیپلماسی علم و فنا درخصوصشده  ارائه

حال، بین  کید شده است. بااینأالملل ت بین های علمی همکاری

های علمی  دیپلماسی علم و فناوری و همکاریاین دو مفهوم 

 هببیشتر المللی  علمی بین های همکاریتفاوت وجود دارد. 

که هدف اصلی  شود، درحالی علمی مربوط می مسائل

رد اهداف پیشب یبراکارگیری علم  دیپلماسی علم، اغلب به

سیاست خارجی یک کشور یا منافع داخلی آن است. 

ها نشأت  المللی از افراد و گروه عبارتی، همکاری علمی بین به

تواند  که دیپلماسی علم، در عین اینکه می گیرد، درحالی می

ها،  دولت های افراد باشد، اغلب شامل اقدامات حاصل تالش

المللی  علمی بینرو، همکاری  . ازایناستهمکاری علمی   در

 شامل دیپلماسی علم باشد و هم نباشدهم ممکن است 

 ,Turekian & Wang؛۰301ذوالفقارزاده و هاجری، )

2014.) 

دیپلماسی علم و فناوری شامل استفاده از تعامالت علمی و 

کوه   اسوت الملول   ی در روابوط بوین  ابزار منزلزلة  ارتباطات به

های  از طریق تعامالت و تبادالت دانشگاهی، پروژه دتوان می
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هوای   گیرد. دیپلماسی علم و فناوری را استفاده از همکواری پژوهشوگران کشوورها قورار     مودنظر تحقیقاتی مشترک و ... 

ها برای رفع مشوکالت مشوترک و    علمی میان ملت و ملیت

موسوی موحدی و ) کنند تعبیر میلی المل ایجاد مراودات بین

 (. ۰302، کیانی بختیاری

همگرایوی بوا ایون حرکوت جهوانی و       برایدر کشور ما نیز 

 (۰302) ۰474انوداز   سند چشمیابی به اهداف همچنین دست

 (۰300) توسوعه  پونجم  ةبرنامویژه  و سایر اسناد باالدستی به

هوای علموی و    بور امور همکواری   تأکیود  توجوه و   بهناگزیر 

مبنای توسعه و اقتصاد کشور را  این اسناد. هستیمالمللی  بین

مبتنی بر دانش و اقتصاد مبتنی بور دانوش قورار داده     ةتوسع

 جوامع علموی کشوور    ةنقشو مثوال، بور اسواس     برایاست، 

 ةتوسوع »به  ها، همکاری ة، درخصوص اهمیت مسئل(۰300)

سازی جریان رسمی و غیررسمی دانوش در   های روان روش

هوای علموی    المللی، از طریق اجرای پوروژه  ابعاد ملی و بین

المللوی، ایجواد مراکوز     تحقیقاتی مشترک در ابعاد ملی و بین

 ةا کشورهای مختلوف، توسوع  آموزشی و پژوهشی مشترک ب

های همکواری   ای تخصصی مشترک و گسترش خوشه دوره

شوده اسوت. در   تأکید  «ای المللی و منطقه علمی فناوری بین

 ،المللی تعوامالت  نیز به بعد بین (۰301) ششم توسعه ةبرنام

هوا اشواره    خدمات آموزشی و پژوهشی دانشوگاه  ،ها فعالیت

 ةعرصو در  موؤثر هوای   شواخص بوه   که در ایون راسوتا   هشد

المللی نیوز   سازی آموزش و تعامالت علمی و بین المللی بین

. عالوه بر این، واگوذاری یوک طورح ملوی     است شده توجه

ارتقوا پونج دانشوگاه و پونج     »اقتصاد مقاومتی تحوت عنووان   

از سووی   «(۰301) لملول ا پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین

، عووزم مهوووری اسووالمی ایووران بووه وزارت عتووفدولووت ج

گذاران آموزش عالی کشوور را بوه دیپلماسوی علوم      سیاست

 دهد. نشان می

سوند  المللوی،   تعامالت بوین مراودات و در راستای توجه به 

 ایوران  المللوی جمهووری اسوالمی    جامع روابط علموی بوین  

 با اهداف زیر تصویب شده است: (۰301)

هوا و   ( تحقق دیپلماسی علمی فعوال بورای کسوب دانوش    ۰

و همچنوین   های برتر و نوپدید و مورد نیاز کشور فناوری

 ؛گشایی علمی بر اساس مبانی معرفتی اسالمی افق

علووم انسوانی و    ،( ارائه، بسط و تعمیق مطلووب معوارف  2

 ؛ویژه جهان اسالم بهالمللی  اسالمی در مجامع علمی بین

های علمی کشوور   هماهنگ و منسجم از ظرفیت ة( استفاد3

سووطح علمووی و فنوواوری سووایر جوامووع و  یارتقووا بوورای

 ؛سوکشورهای هم

( ترویج، انتشار و انتقوال دسوتاوردهای علموی و فنواوری     4

 ؛های کالن نظام کشور در چارچوب منافع ملی و سیاست

علموی نظوام سولطه و نیوز      ( مقابله با نفوذ و انحصارطلبی1

هوای انسوانی و    حفاظت و صویانت هوشومند از سورمایه   

 .علمی کشور

 لمللوی ا بوه تعوامالت علموی بوین     در اسناد باالدستی کشور،

. بنابراین، شناسایی عواملی کوه بوه   کید شده استأتوجه و ت

شوود، نقوش مهموی در نیول بوه      منجور  تسهیل این موضوع 

البردن تعووامالت و اهووداف اسووناد باالدسووتی کشووور و بووا  

 ةدر صوحن المللی  ح ملی و بینوهای علمی در سط همکاری

دهنود بوا    ها نشان می بررسی الملل خواهد داشت. روابط بین

صورت جداگانوه عوامول    وجود آنکه مطالعات گوناگونی به

های علمی و دیپلماسی علم و فنواوری را   همکاریدر  مؤثر

هوای علموی    کواری عوامول هم اند، اما تاکنون  شناسایی کرده

پیشوران دیپلماسوی علوم و فنواوری از      درحکوم الملول   بین

 نشده است.   بررسی و شناسایی دیدگاه پژوهشگران ایرانی

 درترین عوامل مؤثر  شناسایی مهم هدف دیگر این پژوهش،

 ةعرصو  و پژوهشوگران  های علمی در میان فعواالن  همکاری

 هوای  فعالیوت هوم   کوه است  ایراندیپلماسی علم و فناوری 

نقوش   داشته و هوم  علمی آثار نشر و تولید در قابل توجهی

 در دانشوگاهی  بوین  روابوط  و علموی در مباحوث   یاثرگذار

 اند. داشته المللی بین عرصة

 

 پژوهش ةپیشین
از نشور   المللوی  ملی و بین های اطالعاتی ها در پایگاه بررسی

 بیشوتر کنند. بخش  حکایت می عرصهقابل قبول ادبیات این 

هوای   صورت کمّوی و بوا اسوتفاده از تکنیوک     علمی بهمتون 

هوای علموی و    ها، نقشه سنجی، دگرسنجه سنجی و کتاب علم

های  وضعیت همکاری ،های اجتماعی همچنین تحلیل شبکه
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، هوا در سوطح ملوی    علمی نویسندگان، کشوورها و سوازمان  

را بررسی های موضوعی، دانشگاهی و ...  گروه والمللی  بین

ها، تعامالت علمی کشوورها   این نوع از پژوهش. در اند کرده

بر اساس مقاالت منتشرشوده، میوزان همکواری و تعوامالت     

شده در  ها در نشریات نمایه ها، رشد تولیدات و همکاری آن

های استنادی مالک عمل قرار گرفته است که ازجمله  پایگاه

 عصواره و سوهیلی  ی، احمود هوای   توان به پژوهش ها می آن

، رضوی  ؛(۰300) زاده زاده و نقی ، قاضیپور بزرگی ؛(۰302)

، قربووی؛ (۰304) زاده، عصوواره و محموودی اسووتانی  هاشووم

، بسووته آتووش؛ (۰300) نیووا فوور، فاضوولی و سووعید   فهیمووی

؛ (۰30۰) راد قوانعی  و ریاحی؛ (۰304) نورمحمدی و اسدی

 (۰30۰) آدمیوان  و داورپنواه ؛ (۰300) زارع گاوگانی و واحد

 اشاره کرد.  

لوم و فنواوری و   بخش دیگری از متون، از بعد دیپلماسی ع

ارتباطوات و   ةمسوئل وپوژوهش بوه    سازی آمووزش  المللی بین

اند. در این بخش از متون،  الملل پرداخته تعامالت علمی بین

هوای جهوانی از    فرض بر این است که حل مسائل و چالش

پذیر است. لوذا   طریق همکاری و تعامل میان کشورها امکان

 ابو  مقابلهبرای  راهکارهای علمی ةارائ برایتعامالت علمی 

هوا   ها و راهبردهای کشورها و دانشگاه این مسائل از اولویت

رو اشاره  موارد پیش توان به می بعدقرار گرفته است. از این 

های علموی   تحصیالت تکمیلی، نقش همکاری ةتوسع کرد:

هوای کوالن علموی، انعقواد      گوذاری  المللوی در سیاسوت   بین

لمی، ارتبواط بوین دولوت،    های ع نامه ها و موافقت نامه تفاهم

دانشگاه و صنعت و همچنین ارتباط با سایر مراکز پژوهشی 

و دانشگاهی دنیا، توجه ویژه به علم و فنواوری، اسوتفاده از   

هووای مطالعوواتی و بووورس تحصوویلی، مشووارکت و  فرصووت

همکواری علمووی میوان پژوهشووگران و مسوائل آن، تسووهیل    

راسوتای  های علموی، تودوین ضووابطی در     روادید همکاری

 -المللوی، تبوادل و جوذب اسوتاد     انتشار نتایج مطالعات بین

ها علوم   المللی، نمایش دستاوردها و نمایشگاه دانشجوی بین

هووا، اسووتفاده از   المللووی و شوورکت در آن  و فنوواوری بووین 

المللوی، برگوزاری، عیوویت و حیوور در      هوای بوین   چهره

ی هوا  المللوی و حیوور در کارگواه    ها و مجامع بین کنفرانس

سوازی آمووزش، برگوزاری نشسوت      المللوی  المللی، بوین  بین

علموی، بازاریوابی و     هیئوت ها و مراکز بوا اعیوای    دانشگاه

ایجاد مزیت رقابتی محصوالت دیپلماسی علوم و فنواوری،   

، ارتقوای  ۰ها های غیرانتفاعی، سمن ایجاد و گسترس سازمان

ل هوا، ایجواد دفتور انتقوا     الملول دانشوگاه   معاونت بینجایگاه 

سوازی فنواوری، حمایوت موادی، موالی و       فناوری، تجواری 

معنوی از دیپلماسی علم و فناوری، تقویوت آمووزش از راه   

المللوی و   هوای فناورانوه بوین    شرکت ةتوسعدور و مجازی، 

و  محسونی هوای   که در پژوهش. دروس به زبان اصلی ةارائ

غلبوواش ؛ (۰302) و همکوواران احموودی؛ (۰302) همکوواران

ادیوب، زارع   ؛(۰301) بالغی اینالو، کارشکی و آهنچیوان  قره

 بسووتی و اکملووی  جووانعلیزاده چوووب ؛ (۰301) و عابوودینی

احموودی، عصوواره و  ؛(۰300) رحیمووی و فتوواحی؛ (۰300)

نایبی و  ؛(۰300) صفری و اسماعیلی شاد؛ (۰304) حیدری

 مهرآور گیگلو،؛ (۰302) احمدی و حیدری؛ (۰300) شعبان

 ؛(۰303) راد و احمودی  ریاحی، قانعی (؛۰300) و همکاران

تسوولیمی، نوووروزی و ؛ (۰301) بنیووادی نووائینی و صوودوق 

؛ (۰301) ؛ مقیمووی، آراسووته و محموودخانی(۰301) موودحت

 ذوالفقووارزاده و هوواجری ؛ (۰302) ذوالفقووارزاده و ثنووایی 

 ها اشاره شده است.   ، به آن(۰301)

بخوش قابول تووجهی از عوامول      دهد که ها نشان می بررسی

دیپلماسووی علووم و فنوواوری بووه  ةعرصووشووده در  شناسووایی

. اند پرداختهها و کشورها  المللی دانشگاه تعامالت علمی بین

این عوامل بر اساس آنچه که در متون منتشر شده اسوت در  

عوامول زیرسواختی، عوامول     هوای مختلفوی از جملوه    دسته

المللوی   سازی آموزش و تعوامالت بوین   المللی ساختاری، بین

 دیگور  برخی(. ۰477ری و صبوری، وزی) اند یبند قابل دسته

عوامول موؤثر بور همکوواری و مشوارکت علموی را از ابعوواد      

موضووعی   قلمورو  سیاسی،جغرافیایی،  عواملمختلفی مانند 

هوای پویش    تهدیدها و فرصوت انگیزشی و و عوامل علمی، 

 انوود  بنوودی کوورده  تقسوویم هووای علمووی  روی همکوواری

(Sonnenwald (2007 ؛(۰302) محسوونی و همکوواران؛ 

بالغوی اینوالو و    غلبواش قوره  ؛ (۰304)و همکاران،  احمدی

دهود   نشان می منتشرشده هی به متوننگا(. ۰301) همکاران

های علموی و   همکاری دربارةشده  که بیشتر عوامل شناسایی

                                                           
  نهاد سازمان مردم. 1
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ای در داخوول کشووور  دیپلماسووی اسووت و مطالعووه توسووعة 

بوور  هکووی عوووامل بنوودی و اولویووت شناسووایی درخصوووص

پیشوران   منزلوة  بوه  المللوی  ها و تعامالت علمی بوین  همکاری

. نجوام نگرفتوه اسوت   ، ادننقش داردیپلماسی علم و فناوری 

از دیودگاه  های علمی  همکاریدر  مؤثرلذا شناسایی عوامل 

 نظران و پژوهشگران دیپلماسی علم و فناوری ایران صاحب

 . رسد ضروری به نظر می

 

 روش پژوهش
روش  ا پژوهش حاضر از نظر هدف کواربردی اسوت کوه بو    

هایی است کوه   عوامل و شاخص شناساییپیمایشی به دنبال 

انود.   المللی نقش داشوته  ها و تعامالت علمی بین یبر همکار

نظور   ناموه، از تحلیول متوون و    برای طراحی سؤاالت پرسش

کووه همکوواری  افوورادی ،اسووتفاده شوود عرصووهفعوواالن ایوون 

سووازی علووم و نشوور آثووار  ای در تحقیقووات، شووبکه گسووترده

شده  اند. عوامل شناسایی المللی داشته بینسطح پژوهشی در 

 بووراینظووران،  یووی توسووط صوواحب پووس از بررسووی روا 

هوای   کید بر همکاریأ، با تاه ترین شاخص بندی مهم اولویت

 طراحی شد.  برخط  نامه صورت پرسش المللی، به علمی بین

ناموه از افوراد خواسوته شود کوه       برای بررسی روایی پرسش

آیا ابوزار   مانند .کننداعالم نامه  پرسش ةنظرات خود را دربار

هوای مهوم و اصولی مفهووم موورد       جنبوه  ةهمو شده  طراحی

شده از نظر ظواهری،   ابزار طراحی ؟دارد گیری را دربر اندازه

بوودن   هوا، گویوا و جوامع    بودن توالی گویوه  جذابیت، منطقی

طوور کلوی اجوزا و کلیوت ابوزار بورای        و بوه  ؟مناسب است

سازگاری درونوی بورای  ؟ دهندگان قابل پذیرش است پاسخ

 در سووونجش شوووده تفادهتوانوووایی ابوووزار اسووواطمینوووان از 

شواخص آلفوای کرونبوا      کموک  بوه هوای علموی،    همکاری

حواکی از دسوتیابی    مقدار مناسب این ضریب، .شد یدهسنج

 تحقیق است. ةسازبه حد مطلوبی از استانداردبودن 

پژوهشووگران و نفوور از  ۰07 را آموواری پووژوهش  ةجامعوو

دارای دیپلماسوی علوم و فنواوری ایوران      ةعرصمتخصصان 

 المللوی  بوین  نشوریات  به زبان انگلیسوی در  متعدد انتشارات

الملول   هوای بوین   در فعالیوت  ،عوالوه بور آن   تشکیل دادنود. 

هووای تحقیقوواتی مشووترک بووا  انجووام طوورح) دانشووگاه خووود

کشوووورهای مختلوووف، پوووذیرش دانشوووجوی خوووارجی،  

نقش ارزنده  (وآمدهای دانشمندان به کشور و از کشور رفت

هوای علموی    دراسویون هوا و ف  داشته و همچنوین در انجمون  

با توجوه بوه اینکوه حجوم      .دان المللی شرکت فعال داشته بین

نمونه تا حدود زیادی به هدف و روش تحقیق بستگی دارد 

در  پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود،ازآنجاکه و از طرفی 

نفور   ۰77ای بوه حجوم حوداقل     نمونهاین نوع از مطالعات، 

بوا ایون    .(۰300 ،دالور) کنود  انجام پیمایش کفایت می یبرا

کووکران اسوتفاده   آماری از فرموول  نمونة تعیین  برایحال، 

. بوا  شود  تعیوین نفور   ۰۰0که بر اساس آن حجم نمونوه  شد 

نفور   ۰17گویی، بورای   توجه به احتمال ریزش و عدم پاسخ

ارسوال  الزم  بوه هموراه توضویحات     نامه لینک پرسشاز آنها 

ناموه پاسوخ    نفر به ایون پرسوش   ۰۰0مجموع تعداد  در .شد

دلیول   ناموه بوه   پرسوش  0دادند کوه پوس از بررسوی، تعوداد     

 ۰۰7هوا، حوذف و تعوداد     نبودن پاسخ بودن و کامل مخدوش

 لو تحلیو  ه. بورای تجزیو  شود تجزیوه و تحلیول   نامه  پرسش

 افووزار ی و آزمووون فریودمن از نوورم فو آموار توصووی  هووا افتوه ی

 استفاده شد. 23یش ویرا ۰.پی.اس.اس سا

های علموی   همکاری درهای مؤثر  شدن مؤلفه مشخصبرای 

 عامل 43، منظور بدیناستفاده شد. از تحلیل عاملی اکتشافی 

تووا سواختار عواملی     شود  ، تحلیول ناموه  شده در پرسش ارائه

دلیول   بوه  عامول  23دست آیود. تعوداد    ها به مناسب برای آن

حوذف   4/7متور از  ی اشوتراکی ک مطلق بار عامل داشتن قدر

و تعیوین میوزان    دوممرتبوة  تحلیل عاملی انجام  برای شدند.

 ستفاده شد. ا 24نسخه  2آموسافزار  نرماز  ها برازش آن

 

 ها یافته
گویوان بور    شوناختی پاسوخ   اطالعوات جمعیوت   ۰در جدول 

هوا   یافتوه شناختی ارائه شده است.  اساس متغیرهای جمعیت

گویوان   ی بیشوتر پاسوخ  علمو درجوة  دهد که از نظر  نشان می

هوا را موردان تشوکیل     استادی بوده و بیشتر آن ةدارای درج

 ارائه شده است.   ۰اند. اطالعات بیشتر در جدول  داده
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 گویان شناختی پاسخ اطالعات جمعیت .۰ جدول

 

هوای علموی،    همکواری  درعوامل موؤثر  شناسایی  برای

ی دییتأتحلیل عاملی اکتشافی و سپس تحلیل عاملی از  ابتدا

عوداد کول نمونوه    تحلیول عامول اکتشوافی ت    در. شد استفاده

سووطح متغیوور وارد موودل شوود.  27و تعووداد  شووده  مطالعووه

بورای آزموون    (p-value<0.01) ی نزدیک به صفردار معنی

بسوتگی وجوود    همرابطة ها  دهد بین گویه نشان می ۰بارتلت

 بوه ( 024/7) ،2گیوری  شاخص کفایت نمونوه  مقدار وداشته 

عواملی   گویای آن است که تحلیل، (1/7آستانة تر از  بزرگ)

پوس از  مدل مناسبی برای تحلیول عوامول پوژوهش اسوت.     

ر در چهوا مودنظر  متغیور   27انجام تحلیل عواملی اکتشوافی،   

مقودار ویوژه، درصود     2عامل خالصه شدند که در جودول  

 چهوار  4و درصد تبیوین واریوانس تجمعوی    3تبیین واریانس

 تعوداد بوودن   اطمینان از درست برای ارائه شده است.عامل 

 . شدترسیم  ۰ نمودار مطابق 1ریزه مودار سنگعوامل، ن

                                                           
1.
 Bartlett's Test 

2
. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

3. 
Explanation of Variance 

4.
 Percentage of Cumulative Explanation of Variance 

5. 
Scree Plot 

تعداد عوامل  نییتب یبرا زهیر نمودار سنگ .۰ نمودار

 یعلم و فناور یپلماسید ةدر عرص یعلم یها یهمکار

طور که مشخص است، مقدار ویژة چهار عامل بیشوتر   همان

از یک است. بنابراین، این چهار عامل، بهترین عوامل بورای  

گونه  کنند. همان شترین واریانس را تبیین میتحلیل بوده و بی

 یشده کلوی بورا   واریانس تبیینآمده است،  2که در جدول 

 نیوز  عامل سهم هر و آمده دست بهدرصد  24/13چهار عامل 

 گزارش شده است.

 

 

 

سال() سابقه کاری متغیرها  جمع 

 6بین  5زیر 

 تا ده

تا  11بین 

15 

تا  16بین 

22 

تا  21بین 

25 

تا  26بین 

32 

باالی 

32 

 

 

 

درجة 

 علمی

 

 ۰ 7 7 7 7 7 ۰ 7 مربی

 33 7 3 2 2 1 ۰1 1 استادیار

 27 7 2 3 3 0 4 7 دانشیار

 4۰ ۰0 ۰۰ 1 1 ۰ 7 ۰ استاد

 ۰4 7 7 7 4 2 ۰ 0 سایر

 

 جنسیت
 32 2 2 3 0 4 0 1 زن

 00 ۰4 ۰4 0 0 ۰2 ۰4 0 مرد

 

 

 

 سن

سال 47تا  3۰  ۰2 ۰2 4 ۰2 7 7 7 37 

17تا  4۰  ۰ ۰7 ۰2 2 ۰ 7 7 31 

17تا  1۰  7 7 7 ۰ 0 ۰۰ ۰ 22 

07تا  1۰  7 7 7 7 ۰ 1 ۰7 ۰1 

07باالتر از   7 7 7 7 7 7 1 1 
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مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس هر یک از  .2جدول 

 عوامل چهارگانه

مقددددار  عامل

 ژهیو

درصدددددد 

 نیددددددیتب

 انسیوار

 نیدددیدرصدددد تب

 یتجمع انسیوار

 433/۰1 433/۰1 200/3 اول

 370/32 001/۰1 ۰01/3 دوم

 0۰1/40 170/۰1 ۰2۰/3 سوم

 242/13 320/۰1 711/3 چهارم

دستیابی به ساختار عاملی ساده، نتایج ماتریس عواملی   برای

گزارش شوده اسوت.    3پس از دوران واریماکس در جدول 

دهود کوه عامول اول بوا      ج نشان میبا دوران واریماکس، نتای

درصوود از واریووانس  43/۰1، حوودود 200/3مقوودار ویووژه 

متغیور معورف    1کنود. ایون عامول بوا      متغیرها را تبیوین موی  

است. عامل دوم با مقدار ویوژه  « المللی تعامالت علمی بین»

درصد از واریانس متغیرها  00/۰1متغیر،  1و داشتن  ۰01/3

اسوت.  « سازی آموزش المللی بین»کند که معرف  را تبیین می

درصوود از واریووانس متغیرهووا را تبیووین  1۰/۰1عاموول سوووم 

« زیرسواختی »متغیر بوده و معرف عوامل  4کند و دارای  می

درصود از واریوانس را    33/۰1بوده و عامل چهارم نیوز کوه   

متغیوور بوووده و معوورف عواموول    1کنوود دارای  تبیووین مووی 

 است.« ساختاری»

  ماکسیپس از دوران وار یاملع سیماتر .3جدول 
 ةشمار

 مورد

نشان 

 مورد

 عاملی مقدار بار موردعنوان 

 چهارم سوم دوم اول

۰ q1 031/7 های مطالعاتی افزایش فرصت    

2 q2 030/7 دانشجو و  تبادل استاد    

3 q3 133/7 جذب استاد از سایر کشورها    

4 q4 013/7 اخل و خارج کشورهای مطالعاتی د استفاده از انواع فرصت    

1 q5 004/7 ری داخل و خارج کشورواعطای بورس تحصیلی و بورس فنا    

1 q6 141/7  تقویت آموزش از راه دور و مجازی   

0 q7 04۰/7  المللی دروس به زبان بین ةارائ   

0 Q8 033/7  های تقویت زبان خارجی برگزاری دوره   

0 Q9  011/7  ها المللی در دانشگاه بیناستفاده از زبان علمی   

۰7 Q10 13۰/7  سازی آموزش المللی بین   

۰۰ Q11 103/7   های علمی نامه ها و تفاهم نامه اجرای موافقت  

۰2 Q12 172/7   های جهانی ها با انجمن های علمی و ارتباط آن تقویت انجمن  

۰3 q13 1۰2/7   های غیرانتفاعی ایجاد و گسترش سازمان  

۰4 q14 014/7   ها المللی دانشگاه ارتقای معاونت بین  

۰1 q15 140/7   سفیران علم و فناوری  

۰1 q16 071/7   المللی ها و مجامع بین برگزاری کنفرانس  

۰0 Q17 100/7    های تشویقی تقویت دیپلماسی علم و فناوری با استفاده از مکانیسم 

۰0 Q18 072/7    تراع و اکتشافوجود قوانین شفاف ثبت اخ 

۰0 Q19 017/7    المللی مرتبط با مقررات ثبت اختراع های بین پیوستن به کنوانسیون 

27 Q20 010/7    توجه به مباحث مربوط به حقوق مالکیت فکری و معنوی 
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پس از شناسایی و دوم  ةمرتبتحلیل عاملی تأییدی خروجی 

و  2نوبیسماهوواال ةفاصوولتوسووط  ۰پوورت ةمشوواهد 0حووذف 

که بوا هودف    3،اصالح مدل توسط رسم کوواریانس خطاها

 ۰شوکل در شوود،   ارتقای سطح شاخص برازش انجوام موی  

شوده در   مودل ارائوه   بوه  توجوه  بوا  .نمایش داده شده اسوت 

 عوامول،  از چهار گروه هر که گرفت نتیجه توان می ،۰ شکل

 توجه باید های علمی دارند. ولیهمکاریدر  یدار معنی اثر

 در عوامول  از گوروه  هور توأثیر   تدشو  و مقودار  کوه  اشتد

 مقودار  کوه  معنوا  بودین . اسوت  علمی متفواوت  های همکاری

 بیشوتر  توأثیر  شودت  باشود،  بواالتر  هرچه استاندارد ضریب

 موولاع چهووار میووان از موضوووع، ایوون بووه توجووه بووا. اسووت

 بعود  و اول بةرت در( 00/7) المللی بینتعامالت  ةشد بررسی

 آمووزش سوازی   المللی بین ،(00/7) اختیعوامل زیرس آن از

 قورار  بعود  های مرتبه در( 10/7) عوامل ساختاری و (04/7)

 .اند گرفته

 

مرتبة دوم عوامل مؤثر در  یدییتأ یعامل لی. تحل۰شکل 

 ی علم یها یهمکار

های برازش مدل تحلیل عواملی   شاخصاطالعات مربوط به 

 .ارائوووه شوووده اسوووت 4تأییووودی مرتبوووه دوم در جووودول 

شوده   ذکر های شاخص مقادیر بودن بودن و قابل قبول مطلوب

                                                           
1.
 Outlier 

2. 
Mahalanobis Distance 

3.
 Error Covariance 

مودل تحلیول عواملی     تأییود بورازش مطلووب و   دهندة  نشان

 .  است

 

های برازش مربوط به مدل تحلیل عاملی  شاخص .4جدول 

های علمی همکاری دردوم عوامل مؤثر  ةمرتبتأییدی   

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

CMIN/DF 411/۰  طلوبم 3کمتر از  

RMSEA 710/7  مطلوب 70/7کمتر از  

GFI 021/7  قابل قبول 07/7بیشتر از  

IFI 02/7  مطلوب 07/7بیشتر از  

CFI 0۰0/7  مطلوب 07/7بیشتر از  

 

 ، ضرایب رگرسیونی غیراسوتاندارد و اسوتاندارد  1در جدول 

بارهای عاملی( مربوط به عوامول چهارگانوه در ارتبواط بوا     )

با توجه به اینکوه   .ارائه شده استمی های عل همکاری ةساز

هسوتند و همچنوین در    4/7تور از   بارهای عاملی بزرگ همة

-p) انووود بووووده دار معنوووی درصووود 01سوووطح اطمینوووان 

value<0.05)، توووان نتیجووه گرفووت کووه عواموول       مووی

هوای علموی در    همکواری  دردار  طور معنوی  شده به شناسایی

 .ندمؤثردیپلماسی علم و فناوری  ةعرص
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های علمی همکاری ةسازضرایب رگرسیونی مربوط به عوامل چهارگانه در ارتباط با  .1ل جدو  

ضریب ) بار عاملی عوامل

 (استاندارد

ضریب غیر 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

آماره 

 آزمون

مقدار 

 احتمال

 نتیجه

00/7 یالمللنیب تعامالت  414/7  710/7  120/1  < 77۰/7  دار معنی 

030/7 شآموز یسازیالمللنیب  320/7  70۰/7  102/4  < 77۰/7  دار معنی 

004/7 یرساختیز  472/7  70/7  721/1  < 77۰/7  دار معنی 

111/7 یساختار  214/7  711/7  713/4  < 77۰/7  دار معنی 

 یرهایبا متغ شده ییعوامل شناسا سةیمقا یدر ادامه، برا

و درجة  یسن، سابقة کار ت،یشامل جنس یشناخت تیجمع

و   سیمستقل ، کروسکال و وال یت یاه از آزمون یعلم

گزارش شده  1در جدول  جیاستفاده شد. نتا  انسیوار زیآنال

 یرا بررس ها انسیوار یلون  فرض همگون نیاست. همچن

کرد. دییو تأ

شناختی شده در بین سطح مختلف متغیرهای جمعیت های شناسایی نمرات مؤلفهمیانگین  ةمقایس .1جدول   

ه آمار زموننام آ لفهؤم متغیر 

 آزمون

مقدار 

 احتمال

 نتیجه

400/7 تی مستقل المللی الت بینماعت جنسیت  134/7  ** 

407/۰ تی مستقل المللی سازی آموزش بین  ۰41/7  ** 

030/7 تی مستقل زیرساختی  41۰/7  ** 

303/۰ تی مستقل ساختاری  ۰07/7  ** 

درجه 

 علمی

730/3 والیس-کروسکال المللی الت بینماعت  2۰0/7  ** 

000/1 والیس-کروسکال سازی آموزش المللی بین  737/7  * 

731/0 والیس-کروسکال زیرساختی  737/7  * 

170/3 والیس-کروسکال ساختاری  ۰11/7  ** 

037/4 والیس-کروسکال المللی الت بینماعت سن   701/7  ** 

207/۰7 والیس-کروسکال المللی سازی آموزش بین  771/7  * 

۰70/4 آنالیز واریانس زیرساختی  7۰0/7  * 

223/2 والیس-کروسکال ساختاری  320/7  ** 

سابقه کاری 

 )سال(

300/2 والیس-کروسکال المللی الت بینماعت  37۰/7  ** 

704/0 والیس-کروسکال سازی آموزش المللی بین  7۰۰/7  * 

710/3 آنالیز واریانس زیرساختی  712/7  ** 

001/7 والیس-کروسکال ساختاری  141/7  ** 

 دار  دار                                  * اختالف معنی ** عدم اختالف معنی

پنج درصد،  ی، در سطح خطا1براساس جدول 

زنان و  نیدر ب شده ییشناسا یها نمرات مؤلفه نیانگیم

 یساز یالملل نیب یها ندارد. مؤلفه یدار یمعن مردان اختالف

( از 01/3 نیانگی)م یرساختیز( و 00/3 نیانگیآموزش )م

 یها مؤلفه نیافراد با درجة استاد تمام و همچن دگاهید

 یرساختی( و ز01/3 نیانگیآموزش )م یساز یالملل نیب

سال و  17از  شتریافراد با سن ب دگاهی( از د07/3 نیانگی)م

 دگاهی( از د01/3 نیانگیآموزش )م یساز یالملل نیمؤلفة ب

با  یدار یسال اختالف معن 27از  ترشیافراد با سابقة کار ب

افراد دارد ریسا دگاهید

.  
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 یعلم یها یعوامل مؤثر در همکار یبند رتبه یبرا

نشان داد که  جیاستفاده شد. نتا  دمنیاز آزمون فر یالملل نیب

تبادل  شده، یعامل بررس 27 انیرتبه از م نیانگیبر اساس م

 نیاستاد و دانشجو در ردة نخست قرار دارد. ا

 نیتر ، مهم«تبادل استاد و دانشجو» ریکه متغ معناست نیبد

 شیاست. افزا یعلم یها یمؤثر در همکار لعام

و ارتباط  یعلم یها انجمن تیو تقو یمطالعات یها فرصت

دوم و سوم قرار  یها در رده یجهان یها ها با انجمن آن

 دهد یآمده نشان م دست به  یدارند. مقدار آمارة مجذور کا

از نظر  یعلم یها یهمکار یرهایمتغ یبند رتبهکه 

از  یمتفاوت بندی¬ ها رتبه و آن ستا دار یمتخصصان معن

 (.0شده دارند )جدول  ذکر یها شاخص

 

لیالمل های علمی بین همکاری دربندی عوامل مؤثر  رتبه :0جدول   

 رتبه میانگین رتبه متغیرعنوان  

 02/۰2  ۰ 

13/۰2 های مطالعاتی افزایش فرصت  2 

04/۰۰ های جهانی ها با انجمن های علمی و ارتباط آن تقویت انجمن  3 

41/۰۰ اعطای بورس تحصیلی و بورس فناری داخل و خارج کشور  4 

44/۰۰ توجه به مباحث مربوط به حقوق مالکیت فکری و معنوی  1 

47/۰۰ سازی آموزش المللی بین  1 

21/۰۰ و خارج کشورهای مطالعاتی داخل  استفاده از انواع فرصت  0 

 0 ۰۰ ها المللی در دانشگاه استفاده از زبان علمی بین

المللی مرتبط با مقررات ثبت  های بین پیوستن به کنوانسیون

 اختراع

0۰/۰7  0 

00/۰7 المللی ها و مجامع بین برگزاری کنفرانس  ۰7 

10/۰7 های تقویت زبان خارجی برگزاری دوره  ۰۰ 

11/۰7 المللی یندروس به زبان ب ةارائ  ۰2 

13/۰7 های علمی نامه ها و تفاهم نامه اجرای موافقت  ۰3 

30/۰7 وجود قوانین شفاف ثبت اختراع و اکتشاف  ۰4 

10/0 جذب استاد از سایر کشورها  ۰1 

های  تقویت دیپلماسی علم و فناوری با استفاده از مکانیسم

 تشویقی

43/0  ۰1 

۰0/0 ها المللی دانشگاه ارتقای معاونت بین  ۰0 

17/0 سفیران علم و فناوری  ۰0 

23/0 تقویت آموزش از راه دور و مجازی  ۰0 

۰۰/0 های غیرانتفاعی ایجاد و گسترش سازمان  27 

 یریگجهینت و بحث

بنودی عوامول    پژوهش حاضر با هدف شناسوایی و اولویوت  

المللی از دیودگاه   ها و تعامالت علمی بین همکاریدر  مؤثر

دیپلماسی علم ایران انجام  ةعرصو متخصصان پژوهشگران 

 چهوار دهد که  نشان می تحلیل اکتشافی حاصل از نتایج شد. 

سوازی آمووزش،    المللی المللی، بین بین علمی عامل تعامالت

ة توسووععواموول سوواختاری و زیرسوواختی نقووش مهمووی در 

 المللی دارند.  های علمی بین همکاری

کوه بیشوترین    المللوی  تعامالت بوین دهندة  تشکیلمتغیرهای 

 شیافوزا شامل  های علمی دارند همکاریتوسعة در  نقش را

اسوتاد   جوذب ، دانشجو و  استاد تبادلی، مطالعات یها فرصت

 یمطالعوات  یهوا  اسوتفاده از انوواع فرصوت   ، کشورها ریاز سا
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و بوورس   یلیبوورس تحصو   یاعطاو  داخل و خارج کشور

وه بور  این عوامول عوال   .است داخل و خارج کشور یفناور

دهنود نقوش    المللی را پوشش موی  تعامالت بینمقولة اینکه 

هوای ایون    یافتوه  هوای علموی دارنود.    مهمی نیز در همکاری

 و همکوواران مقیموویهووای  پووژوهشبووا راسووتا  پووژوهش هووم

تسوولیمی و ؛ (۰301) بنیووادی نووائینی و صوودوق  ؛ (۰301)

مشکالت مربوط به صدور ویوزا و  است.  (۰301) همکاران

هوای   های مطالعاتی از جمله موانع همکاری اعزام به فرصت

احمدی ) گزارش شده استوری پژوهشگران  علمی و بهره

 (.۰304) و همکاران

باعث شد عوالوه   ی اخیرها سالدر  آموزش سازی المللی بین

یورد. ایون   قرار گتأثیر پژوهش نیز تحت  ةعرصبر آموزش، 

 منجور  به بهبود تعامالت علمی و آموزشی میان کشورهاامر 

سازی آموزش در این پوژوهش شوامل    المللی بینمقولة  .دش

دروس بوه زبوان    ةارائی، آموزش از راه دور و مجاز تیتقو

 استفادهی، زبان خارج تیتقو یها دوره یبرگزاری، الملل نیب

 یسواز  یالمللو  نیبو و  ها در دانشگاه یالملل نیب یاز زبان علم

هوا نیوز    های برخی دیگور از پوژوهش   یافته شود. می آموزش

 و همکواران  مقیموی ماننود:   ؛است کرده دییتأعوامل فوق را 

تسوولیمی و ؛ (۰301) بنیووادی نووائینی و صوودوق  ؛ (۰301)

باعوث   هوا  المللوی دانشوگاه   تعامالت بین. (۰301) همکاران

انتقال تجارب آموزشی، ارتقای روابط استادان و دانشجویان 

شود. در کنار  های آنها نیز می و اثربخشی تعامالت و فعالیت

را نیوز  المللوی   آگواهی و تسولط بوه زبوان بوین      فوق،عوامل 

دهود کوه یکوی از     ها نشوان موی   . بررسیکردتوان مطرح  می

 زبوان  دالیل ناچیزبودن سهم مقاالت کشورهای غیرانگلیسوی 

 المللووی، ت معتبوور بوویناشووده در نشووری از مقوواالت چووا 

ویوژه زبوان انگلیسوی     ههای خارجی، بو  به زباننداشتن  تسلط

 ،و همکواران  احمدی ؛۰300 ،ادیب، زارع و عابدینی) است

۰303) . 

ها برای  عوامل زیرساختی شامل اقداماتی است که وجود آن

. از جمله این المللی الزم است کمک به تعامالت علمی بین

 اجوورای رو اشوواره کوورد: موووارد پوویش توووان بووه عواموول مووی

 هوای  انجمون  علمی، تقویوت  های نامه تفاهم و ها نامه موافقت

 و جهووانی، ایجوواد هووای انجموون بووا هووا آن ارتبوواط و علمووی

 المللی بین معاونت غیرانتفاعی، ارتقای های سازمان گسترش

ایون   .المللوی  بین مجامع و ها کنفرانس ها و برگزاری دانشگاه

های دیگور نیوز بررسوی و بور اهمیوت و       عوامل در پژوهش

 مقیموی ) شده استتأکید تعامالت علمی  ها در ضرورت آن

عوالوه بور   (. ۰301، تسلیمی و همکاران؛ ۰301 ،و همکاران

تعامول بوا    بورای هوای علموی    برگزاری کارگواه موارد فوق، 

پژوهشووگران سووایر کشووورها، حیووور در مجووامع علمووی   

 و المللووی، نمایشووگاه دسووتاوردهای علمووی و فنوواوری  بووین

بوه بهبوود روابوط علموی و      المللی های بین ه از چهرهاستفاد

مسائل فوق  .دنشو میمنجر دیپلماسی علم و فناوری  ةتوسع

ترغیوب   ةو زمینو اسوت  المللی شوده   سازی بین باعث وجهه

را افووزایش هووای علمووی  همکوواری بوورایکشووورهای دیگوور 

ذوالفقوارزاده و  ؛ ۰301، بنیوادی نوائینی و صودوق   ) دهد می

 (.۰302، ثنایی
هووای علمووی  از دیگوور موووارد مهووم در تقویووت همکوواری 

ماننود:  عوامل سواختاری اشواره کورد.     توان به المللی می بین

 هوای  مکانیسم از استفاده با فناوری و علم دیپلماسی تقویت

ف، اکتشوا  و اختوراع  ثبوت  شوفاف  قووانین  تشویقی، وجوود 

 ثبوت  مقررات با مرتبط المللی بین های کنوانسیون به پیوستن

 فکوری  مالکیت حقوق به مربوط مباحث به اختراع و توجه

هوا و مجموعوه    ها، نظام سیاست این عوامل شامل .معنوی و

توان امکان تعامالت  ها می که از طریق آنشوند  میقواعدی 

 ،ذوالفقارزاده و ثنوایی ) ها را تسهیل کرد میان افراد و سازمان

تسوولیمی و   پووژوهشبووا هووای ایوون پووژوهش  یافتووه (.۰302

 .استسو  هم (۰301) همکاران

از نظور   هوای علموی   همکواری در  مؤثربندی عوامل  اولویت

ترین  دهد که مهم نشان می ایران دیپلماسی علم پژوهشگران

و  در ارتباطووات و تعووامالت علمووی، تبووادل اسووتاد  موولعوا

های  انجمن تیتقوهای مطالعاتی و  فرصت شدانشجو، افزای

که به ترتیب  های جهانی است علمی و ارتباط آنها با انجمن

دهنود   نشوان موی   نیز ها پژوهش های اول قرار دارند. در رده

بنودی   علم و فنواوری کشوورها و رده  ة توسع عواملیکی از 

 ،بنیوادی نوائینی و صودوق   ) ها، تبادل دانشجوسوت  شگاهدان

عالوه بر ایون، از نظور   (. ۰301 ،تسلیمی و همکاران؛ ۰301

 فنواوری، تقویوت   و علوم  این پژوهشگران، وجوود سوفیران  
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 گسوووترش و مجوووازی و ایجووواد  و دور راه از آمووووزش

در تعوامالت   را غیرانتفواعی کمتورین اهمیوت    ایهو  سازمان

 . داشتندالملل  علمی بین

علموی،   ةهوای درجو   که بین مؤلفوه  دادنشان  نتایج پژوهش

سوازی   المللوی  و بوین  زیرساختی ةبا مقول سنو  کاری ةسابق

و  داردی وجوود  دار معنوی  ةرابطگویان  آموزش از نظر پاسخ

فوت نشود.   تغیرها یای بین مدار معنیرابطة ها  سایر مقوله در

پوژوهش   بوا نتوایج   راسوتا  پوژوهش هوم  بخش از این  ةنتیج

کوه   درحوالی  .است (۰300) بستی و اکملی جانعلیزاده چوب

 و (۰301) بالغی اینالو و همکاران غلباش قرهنتایج پژوهش 

نشان داد کوه بوین    (۰300) بستی و اکملی علیزاده چوبجان

ی دار معنی ةطعلمی و میزان همکاری پژوهشگران راب ةمرتب

علمووی  ةطوووری کووه بووا افووزایش درجوو   بووه ؛وجووود دارد

 .های علمی نیز افوزایش یافتوه اسوت    پژوهشگران، همکاری

داشتن ازآنجاکه یکی از شرایط ارتقا به مراحل باالتر علمی، 

رسود کوه ایون     تولیدات علمی است، به نظور موی   مقاالت و

 هوای علموی بیشوتر    تواند به تعوامالت و همکواری   عامل می

 .شودمنجر 

شودن مسوائل    روی جهان و پیچیده های پیش توجه به چالش

ها از یک طرف و نقوش و اهمیوت تعوامالت و     مرتبط با آن

المللوی در حول ایون مسوائل از      های علمی و بوین  همکاری

 ةتوسوع  بورای ریوزی   رورت توجه به برناموه طرف دیگر، ض

ازپویش احسواس    المللی بویش  تعامالت علمی و فناوری بین

شود. از همین رو الزم است نهادهوای مورتبط از جملوه     می

هوای علوم و فنواوری و     ها، مراکز پژوهشوی، پوارک   دانشگاه

سواز در   بنیان به همراه سایر ساختارهای تصمیم مراکز دانش

تسوهیل اقودامات الزم    بورای یزی الزم را ر برنامه عرصهاین 

 عرصوه نفعان این  . با توجه به تعدد نهادها و ذیانجام دهند

 .امر ضروری است زمینه پیشنهاد متولی مشخص در این
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