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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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چکیده
هدف :شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در تبادالت علمی بینالمللی ،بر اساس دیدگاههای صاحبنظران عرصة دیپلماسی علم و فناوری کشور است
روش :ابزار بهکاررفته در این پیمایش ،پرسشنامهای بود که بر اساس ادبیات مرتبط با تعامالت و همکاریهای علمی بینالمللی تهیه شد .پس از بررسی و
تأیید روایی و پایایی ،پرسشنامه بهصورت برخط طراحی و برای پژوهشگران و متخصصان قلمرو دیپلماسی علمی کشور از طریق ایمیل ارسال شد.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی در این پژوهش ،چهار مقوله تبادالت بینالمللی ،بینالمللیسازی آموزش ،عوامل ساختاری و عوامل
زیرساختی را تأیید کرد .مقوله تبادالت بینالمللی شامل «افزایش و استفاده از انواع فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج کشور ،تبادل استاد و دانشجو و
جذب استاد و همچنین اعطای بورس تحصیلی» ،مقوله بینالمللیسازی آموزش شامل «تقویت آموزش از راه دور و مجازی ،ارائه دروس به زبان بینالمللی
در دانشگاهها ،برگزاری دورههای تقویت زبان خارجی» ،عوامل زیرساختی شامل «عقد موافقتنامهها و تفاهمنامههای علمی ،تقویت انجمنهای علمی،
گسترش سازمانهای غیرانتفاعی ،ارتقای جایگاه معاونت بینالمللی دانشگاهها ،برگزاری کنفرانسها و شرکت در مجامع بینالمللی» و عوامل ساختاری
شامل «تقویت دیپلماسی علم و فناوری ،وجود قوانین شفاف ثبت اختراع و اکتشاف و توجه به مباحث مربوط به حقوق مالکیت فکری و معنوی» شد.
نتایج نشان داد که چهار مقوله فوق به طور معنیداری در توسعه همکاریهای علمی بینالمللی نقش دارند.
نتیجهگیری :عوامل شناساییشده بهطور معنیداری در همکاریهای علمی بین المللی مؤثرند .عالوه بر این ،نتایج حاصل از آزمون آماری فریدمن نشان داد
که تبادل استاد و دانشجو مهمترین عامل مؤثر در همکاریهای علمی بینالمللی از دیدگاه جامعه پژوهش درنظر گرفته شده است .افزایش فرصتهای
مطالعاتی و تقویت انجمنهای علمی و ارتباط آنها با انجمنها و فدراسیونهای جهانی نیز در ردههای بعدی قرار دارند .تحلیل یافتهها نشان داد که
رتبهبندی متغیر همکاریهای علمی از نظر متخصصان عرصه دیپلماسی معنیدار است و آنها رتبهبندی متفاوتی از شاخصهای ذکرشده دارند .عالوه بر
این ،نتایج پژوهش نشان داد که بین مؤلفههای درجه علمی ،سابقه کاری و سن با مقوله زیرساختی و بینالمللیسازی آموزش از نظر پاسخگویان رابطه
معنیداری وجود دارد و بین سایر مقولهها رابطه معنیداری بین متغیرها یافت نشد .تعامل و همکاریهای علمی بینالمللی در کشور ،نیازمند رویکرد
منسجم اهداف و وظایف ذینفعان مختلف عرصه دیپلماسی علم و فناوری کشور است که یک سازمان نیز بهمنزلة متولی مسئولیت راهبری امور آن را بر
عهده داشته باشد.
کلیدواژهها :تعامالت علمی بینالمللی ،مشارکتهای علمی ،همکاریهای علمی ،دیپلماسی علم و فناوری ،ارتباطات علمی

نوع مقاله :پژوهشی
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مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات  ،)4( 32زمستان ۱400

مقدمه

( .)Sonnenwald, 2007همچنین میاازان تولیاادات علماای

علم و فناوری در تحااوالت مختلااف اقتصااادی ،اجتماااعی،

هاار کشااور بااا میاازان همکاریهااای علماای آن کشااور از

فرهنگی و سیاسی جوامع بشااری نقااش مهماای دارد .علاام

همبسااتگی باااالیی برخااوردار اساات (والیتاای و نااوروزی،

موضوعی جهانی است و بهدلیل مشترکبودن زبان علاام در

.)۱387

میان پژوهشگران ،تعامالت و همکاریهای علمی و فناوری

در دو دهة اخیر «بینالمللیشدن» جایگاه مهمی در فرهنااگ

در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و باعث شده است

واژگان آمااوزش عااالی کشااور پیاادا کاارده اساات .رهبااران

تا روابط بینالمللی کشورها نیز تحت تااأثیر قاارار گیاارد .از

آمااوزش عااالی بااهطور روزافزوناای باارای بینالمللیکااردن

علم و فناوری بهعنوان مؤلفة اصاالی قاادرت و ثااروت یاااد

دانشااگاههای خااود تااالش کردهاناد .یکاای از اولویتهااای

میشود و بهدلیل جذابیتها ،قابلیتها و ماهیت بینالمللاای

بینالمللیسازی ،همکاریهای علماای در سااطح بینالمللاای

آنها ،امکان تعامالت گسااترده و مفیااد میااان پژوهشااگران

است که طیااف وساایعی از فعالیتهااای دانشااگاهی ماننااد

فراهم میشود .درهمتنیدهشدن چالشها و مناسبات جهانی،

برگزاری کنفرانسهااا ،تبااادل اسااتاد و دانشااجو ،برگاازاری

نیازمند رویکردی یکپارچه به استفاده از ظرفیتهای علم و
فناوری در سطوح بینالمللی است (صاانیع اجااالل.)۱396 ،
در این مسیر ،علم نقش مهماای را در نظااام بینالمللاای ایفااا

دورههای آموزشی مشااترک و اجاارای طرحهااای پژوهشاای
مشااترک را شااامل میشااود (مهاارآور گیگلااو ،خورسااندی
طاسکوه ،غیاثی ندوشن و عباسپور.)۱399 ،

میکند .از همین رو ،مشارکت و همکاااری کشااورها باارای

بینالمللیشدن و تعامالت علمی و پژوهشی کشورها ،هستة

ارائة راهکارهای حل چالشها به امری طبیعاای و ضااروری

اصلی دیپلماسی علم و فناوری است که طی سالهای اخیر،

تبدیل شده است.

بهطور جدی به آن توجه شده است .در بیشتر تعاریف

با گسترش مرزهای دانش و فناوری ،رشد فزایندة ارتباطات

ارائهشده درخصوص دیپلماسی علم و فناوری بر

اجتماعی و نیاز به ارتباطااات و تبااادالت بینالمللاای کااامال

همکاریهای علمی بینالملل تأکید شده است .بااینحال ،بین

احساااس میشااود .ایاان عواماال زمینااة مناساابی را باارای

این دو مفهوم دیپلماسی علم و فناوری و همکاریهای علمی

همکاریهای علمی بینالمللی فراهم آورده است تاآنجاکااه

تفاوت وجود دارد .همکاریهای علمی بینالمللی بیشتر به

امروزه تبااادالت علماای نقااش مهماای در حیااات اجتماااعی

مسائل علمی مربوط میشود ،درحالیکه هدف اصلی

ملتها ایفا میکنند و از ابزارهای ضروری تفاهم فرهنگی و

دیپلماسی علم ،اغلب بهکارگیری علم برای پیشبرد اهداف

عوامل اصلی رشد و توسعة مراکز آموزش عااالی در هاازارة

سیاست خارجی یک کشور یا منافع داخلی آن است.

سوم بهشمار میروند (شرقی.)۱383 ،

بهعبارتی ،همکاری علمی بینالمللی از افراد و گروهها نشأت

ارتقا و درک فرهنگها ،گسترش و تقویت زبااان ،گسااترش

میگیرد ،درحالیکه دیپلماسی علم ،در عین اینکه میتواند

تفکرات سیاسی ،ارتقای دانااش و فناااوری و بهرهگیااری از
تجربیات سااایر کشااورها از دالیلاای اساات کااه کشااورهای
توسعهیافته برای همکاریهای بینالمللی دانشگاهها مطاارح
میکنند؛ چراکه این تعامالت باعث انتقال تجارب آموزشاای
در سطح بینالملل و ارتقای روابط اسااتادان ،دانشااجویان و

حاصل تالشهای افراد باشد ،اغلب شامل اقدامات دولتها،
در همکاری علمی است .ازاینرو ،همکاری علمی بینالمللی
ممکن است هم شامل دیپلماسی علم باشد و هم نباشد
(ذوالفقارزاده و هاجری۱395 ،؛ Turekian & Wang,
.)2014

اثربخشی تعامالت و فعالیتهای آنهااا میشااود (محساانی،

دیپلماسی علم و فناوری شامل استفاده از تعامالت علمی و

آراسته ،قورچیان و جعفری .)۱392 ،پژوهشهااا نیااز نشااان

ارتباطات بهمنزلزلة اباازاری در روابااط بینالملاال اساات کااه

میدهند که تنوع سااازمانی و کشااوری نویسااندگان ،باعااث

میتواند از طریق تعامالت و تبادالت دانشگاهی ،پروژههای

پذیرش سریعتر مقاله و نیز جذب اسااتنادات بیشااتر اساات
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تحقیقاتی مشترک و  ...مدنظر پژوهشااگران کشااورها قاارار

گیرد .دیپلماسی علم و فناوری را اسااتفاده از همکاریهااای

علمی میان ملت و ملیتها برای رفع مشااکالت مشااترک و

 )2ارائه ،بسط و تعمیق مطلااوب معااارف ،علااوم انسااانی و

ایجاد مراودات بینالمللی تعبیر میکنند (موسوی موحدی و

اسالمی در مجامع علمی بینالمللی بهویژه جهان اسالم؛

کیانی بختیاری.)۱392 ،

 )3استفادة هماهنگ و منسجم از ظرفیتهای علمی کشااور

در کشور ما نیز برای همگرایاای بااا ایاان حرکاات جهااانی و

باارای ارتقااای سااطح علماای و فناااوری سااایر جوامااع و

همچنین دستیابی به اهداف سند چشاامانداز )۱382( ۱404

کشورهای همسو؛

و سایر اسناد باالدستی بهویژه برنامة پاانجم توسااعه ()۱389

 )4ترویج ،انتشار و انتقااال دسااتاوردهای علماای و فناااوری

ناگزیر بااه توجااه و تأکیااد باار اماار همکاریهااای علماای و

کشور در چارچوب منافع ملی و سیاستهای کالن نظام؛

بینالمللی هستیم .این اسناد مبنای توسعه و اقتصاد کشور را

 )5مقابله با نفوذ و انحصارطلبی علمی نظااام ساالطه و نیااز

توسعة مبتنی بر دانش و اقتصاد مبتنی باار دانااش قاارار داده

حفاظاات و صاایانت هوشاامند از ساارمایههای انسااانی و

است ،برای مثااال ،باار اساااس نقشاة جااامع علماای کشااور

علمی کشور.

( ،)۱389درخصوص اهمیت مسئلة همکاریها ،به «توسااعة

در اسناد باالدستی کشااور ،بااه تعااامالت علماای بینالمللاای

روشهای روانسازی جریان رسمی و غیررسمی دانااش در

توجه و تأکید شده است .بنابراین ،شناسایی عواملی کااه بااه

ابعاد ملی و بینالمللی ،از طریق اجاارای پروژههااای علماای

تسهیل این موضوع منجاار شااود ،نقااش مهماای در نیاال بااه

تحقیقاتی مشترک در ابعاد ملی و بینالمللاای ،ایجاااد مراکااز

اهااداف اسااناد باالدسااتی کشااور و باااالبردن تعااامالت و

آموزشی و پژوهشی مشترک با کشورهای مختلااف ،توسااعة

همکاریهای علمی در سطوح ملی و بینالمللی در صااحنة

دورهای تخصصی مشترک و گسترش خوشههای همکاااری

روابط بینالملل خواهد داشت .بررسیها نشان میدهنااد بااا

علمی فناوری بینالمللی و منطقهای» تأکید شااده اساات .در

وجود آنکه مطالعات گوناگونی بهصورت جداگانااه عواماال

برنامة ششم توسعه ( )۱396نیز به بعد بینالمللی تعااامالت،

مؤثر در همکاریهای علمی و دیپلماسی علم و فناااوری را

فعالیتها ،خدمات آموزشی و پژوهشاای دانشااگاهها اشاااره

شناسایی کردهاند ،اما تاااکنون عواماال همکاریهااای علماای

شده کااه در ایاان راسااتا بااه شاااخصهای مااؤثر در عرصاة

بینالملاال درحکاام پیشااران دیپلماساای علاام و فناااوری از

بینالمللیسازی آموزش و تعامالت علمی و بینالمللی نیااز

دیدگاه پژوهشگران ایرانی بررسی و شناسایی نشده است.

توجه شده است .عالوه بر این ،واگذاری یااک طاارح ملاای

هدف دیگر این پژوهش ،شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در

اقتصاد مقاومتی تحت عنااوان «ارتقااا پاانج دانشااگاه و پاانج

همکاریهای علمی در میان فعاااالن و پژوهشااگران عرصاة

پژوهشگاه برتر کشور به تراز بینالملاال ( »)۱396از سااوی

دیپلماسی علم و فناوری ایران اساات کااه هاام فعالیتهااای

دولاات جمهااوری اسااالمی ایااران بااه وزارت عتااف ،عاازم

قابل توجهی در تولید و نشر آثار علمی داشته و هاام نقااش

سیاستگذاران آموزش عالی کشااور را بااه دیپلماساای علاام

اثرگذاری در مباحااث علماای و روابااط بااین دانشااگاهی در

نشان میدهد.

عرصة بینالمللی داشتهاند.

در راستای توجه به مراودات و تعااامالت بینالمللاای ،سااند
جامع روابااط علماای بینالمللاای جمهااوری اسااالمی ایااران

پیشینة پژوهش

( )۱395با اهداف زیر تصویب شده است:

بررسیها در پایگاههای اطالعاتی ملی و بینالمللاای از نشاار

 )۱تحقق دیپلماسی علماای فعااال باارای کسااب دانشهااا و

قابل قبول ادبیات این عرصه حکایت میکنند .بخش بیشااتر

فناوریهای برتر و نوپدید و مورد نیاز کشور و همچنااین

متون علمی بهصااورت کماای و بااا اسااتفاده از تکنیکهااای

افقگشایی علمی بر اساس مبانی معرفتی اسالمی؛

علمسنجی و کتابسنجی ،دگرسنجهها ،نقشههای علماای و
همچنین تحلیل شبکههای اجتماعی ،وضعیت همکاریهای
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علمی نویسااندگان ،کشااورها و سااازمانها در سااطح ملاای،

دانشگاهها و مراکز بااا اع ااای هیئاات علماای ،بازاریااابی و

بینالمللی و گروههای موضوعی ،دانشگاهی و  ...را بررسی

ایجاد مزیت رقابتی محصوالت دیپلماسی علاام و فناااوری،

کردهاند .در این نوع از پژوهشها ،تعامالت علمی کشااورها

ایجاد و گسترس سازمانهای غیرانتفاعی ،سمنها ،۱ارتقااای

بر اساس مقاالت منتشرشااده ،میاازان همکاااری و تعااامالت

جایگاه معاونت بینالملاال دانشااگاهها ،ایجاااد دفتاار انتقااال

آنها ،رشد تولیدات و همکاریها در نشریات نمایهشده در

فناااوری ،تجاریسااازی فناااوری ،حمایاات مااادی ،مااالی و

پایگاههای استنادی مالک عمل قرار گرفته است که ازجمله

معنوی از دیپلماسی علم و فناوری ،تقویاات آمااوزش از راه

آنها میتوان به پژوهشهااای احماادی ،عصاااره و سااهیلی

دور و مجازی ،توسااعة شاارکتهای فناورانااه بینالمللاای و

()۱392؛ بزرگیپور ،قاضیزاده و نقیزاده ()۱398؛ رضاای،

ارائة دروس به زبان اصلی .که در پژوهشهااای محساانی و

هاشاامزاده ،عصاااره و محماادی اسااتانی ()۱394؛ قرباای،

همکاااران ()۱392؛ احماادی و همکاااران ()۱392؛ غلباااش

فهیمیفااار ،فاضااالی و ساااعیدنیا ()۱399؛ آتشبساااته،

قرهبالغی اینالو ،کارشکی و آهنچیااان ()۱395؛ ادیااب ،زارع

نورمحمدی و اسدی ()۱394؛ ریاحی و قااانعیراد ()۱39۱؛

و عاباادینی ()۱395؛ جاااانعلیزاده چوببساااتی و اکملااای

واحد و زارع گاوگانی ()۱398؛ داورپناااه و آدمیااان ()۱39۱

()۱387؛ رحیماای و فتاااحی ()۱388؛ احماادی ،عصاااره و

اشاره کرد.

حیدری ()۱394؛ صفری و اسماعیلی شاد ()۱399؛ نایبی و

بخش دیگری از متون ،از بعد دیپلماسی علاام و فناااوری و

شعبان ()۱397؛ احمدی و حیدری ()۱392؛ مهرآور گیگلو،

بینالمللیسااازی آمااوزشوپژوهش بااه مساائلة ارتباطااات و

و همکاران ()۱399؛ ریاحی ،قانعیراد و احماادی ()۱393؛

تعامالت علمی بینالملل پرداختهاند .در این بخش از متون،

بنیااادی نااائینی و صاادوق ()۱396؛ تساالیمی ،نااوروزی و

فرض بر این است که حل مسائل و چالشهااای جهااانی از

ماادحت ()۱396؛ مقیماای ،آراسااته و محماادخانی ()۱395؛

طریق همکاری و تعامل میان کشورها امکانپذیر است .لااذا

ذوالفقااارزاده و ثنااایی ()۱392؛ ذوالفقااارزاده و هاااجری

تعامالت علمی برای ارائة راهکارهای علمی برای مقابله باا

( ،)۱395به آنها اشاره شده است.

این مسائل از اولویتها و راهبردهای کشورها و دانشااگاهها

بررسیها نشان میدهد که بخااش قاباال تااوجهی از عواماال

قرار گرفته است .از این بعد میتوان به موارد پیشرو اشاره

شناساییشااده در عرصااة دیپلماساای علاام و فناااوری بااه

کرد :توسعة تحصیالت تکمیلی ،نقش همکاریهای علماای

تعامالت علمی بینالمللی دانشگاهها و کشورها پرداختهاند.

بینالمللاای در سیاسااتگذاریهای کااالن علماای ،انعقاااد

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

تفاهمنامهها و موافقتنامههای علمی ،ارتباااط بااین دولاات،

دسااتههای مختلفاای از جملااه عواماال زیرساااختی ،عواماال

دانشگاه و صنعت و همچنین ارتباط با سایر مراکز پژوهشی

ساختاری ،بینالمللیسازی آموزش و تعااامالت بینالمللاای

و دانشگاهی دنیا ،توجه ویژه به علم و فناااوری ،اسااتفاده از

قابل دستهبندیاند (وزیری و صبوری .)۱400 ،برخی دیگاار

فرصااتهای مطالعاااتی و بااورس تحصاایلی ،مشااارکت و

عوامل مااؤثر باار همکاااری و مشااارکت علماای را از ابعاااد

همکاری علماای میااان پژوهشااگران و مسااائل آن ،تسااهیل

مختلفی مانند عوامل جغرافیایی ،سیاسی ،قلماارو موضااوعی

روادید همکاریهای علمی ،تاادوین ضااوابطی در راسااتای

و عوامل علمی ،انگیزشی و تهدیاادها و فرصااتهای پاایش

انتشار نتایج مطالعات بینالمللاای ،تبااادل و جااذب اسااتاد-

روی همکاریهااااای علماااای تقساااایمبندی کردهانااااد

دانشجوی بینالمللی ،نمایش دستاوردها و نمایشگاهها علاام

(Sonnenwald (2007؛ محساانی و همکاااران ()۱392؛

و فناااوری بینالمللاای و شاارکت در آنهااا ،اسااتفاده از

احمدی و همکاااران)۱394( ،؛ غلباااش قرهبالغاای اینااالو و

چهرههااای بینالمللاای ،برگاازاری ،ع ااویت و ح ااور در

همکاران ( .)۱395نگاهی به متون منتشرشده نشان میدهااد

کنفرانسها و مجااامع بینالمللاای و ح ااور در کارگاههااای

که بیشتر عوامل شناساییشده دربارة همکاریهای علماای و

بینالمللاای ،بینالمللیسااازی آمااوزش ،برگاازاری نشساات
 .1سازمان مردمنهاد
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وزیری و همکاران :عوامل مؤثر بر همکاریهای علمی بینالمللی از دیدگاه صاحبنظران عرصه دیپلماسی علم ایران

توسااعة دیپلماساای اساات و مطالعااهای در داخاال کشااور

کشاااورهای مختلاااف ،پاااذیرش دانشاااجوی خاااارجی،

درخصااوص شناسااایی و اولویتبناادی عااواملی کااه باار

رفتوآمدهای دانشمندان به کشور و از کشور) نقش ارزنده

همکاریها و تعامالت علماای بینالمللاای بهمنزلااة پیشااران

داشااته و همچنااین در انجمنهااا و فدراساایونهای علماای

دیپلماسی علم و فناوری نقش دارند ،انجااام نگرفتااه اساات.

بینالمللی شرکت فعال داشتهاند .با توجه بااه اینکااه حجاام

لذا شناسایی عوامل مؤثر در همکاریهای علمی از دیاادگاه

نمونه تا حدود زیادی به هدف و روش تحقیق بستگی دارد

صاحبنظران و پژوهشگران دیپلماسی علم و فناوری ایران

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

ضروری به نظر میرسد.

این نوع از مطالعات ،نمونهای بااه حجاام حااداقل  ۱00نفاار
برای انجام پیمایش کفایت میکنااد (دالور .)۱387 ،بااا ایاان

روش پژوهش

حال ،برای تعیین نمونة آماری از فرمااول کااوکران اسااتفاده

پژوهش حاضر از نظر هدف کاااربردی اساات کااه باا روش

شد که بر اساس آن حجم نمونه  ۱۱8نفاار تعیااین شااد .بااا

پیمایشی به دنبال شناسایی عوامل و شاخصهایی است کااه

توجه به احتمال ریزش و عدم پاسخگویی ،باارای  ۱50نفاار

بر همکاریها و تعامالت علمی بینالمللی نقااش داشااتهاند.

از آنها لینک پرسشنامه به همااراه توضاایحات الزم ارسااال

برای طراحی سؤاالت پرسشنامه ،از تحلیاال متااون و نظاار

شد .در مجموع تعداد  ۱۱9نفر بااه ایاان پرسااشنامه پاسااخ

فعاااالن ایاان عرصااه اسااتفاده شااد ،افاارادی کااه همکاااری

دادنااد کااه پااس از بررساای ،تعااداد  9پرسااشنامه بااهدلیل

گسااتردهای در تحقیقااات ،شبکهسااازی علاام و نشاار آثااار

مخدوشبودن و کاملنبودن پاسخها ،حااذف و تعااداد ۱۱0

پژوهشی در سطح بینالمللی داشتهاند .عوامل شناساییشده

پرسشنامه تجزیااه و تحلیاال شااد .باارای تجزیاه و تحلیال

پااس از بررساای روایاای توسااط صاااحبنظران ،باارای

یافتااهها و آمااار توصاایفی و آزمااون فریاادمن از نرمافاازار

اولویتبندی مهمترین شاخصها ،با تأکید بر همکاریهااای
علمی بینالمللی ،بهصورت پرسشنامه برخط طراحی شد.

اس.پی.اس.اس۱

ویرایش  23استفاده شد.

برای مشخصشدن مؤلفههای مؤثر در همکاریهای علماای

برای بررسی روایی پرسااشنامه از افااراد خواسااته شااد کااه

از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .بدینمنظور 43 ،عامل

نظرات خود را دربارة پرسشنامه اعالم کنند .مانند آیا اباازار

ارائهشده در پرسااشنامه ،تحلیاال شااد تاااا ساااختار عاااملی

طراحیشااده هماة جنبااههای مهاام و اصاالی مفهااوم مااورد

مناسب برای آنها بهدساات آیااد .تعااداد  23عاماال بااهدلیل

اندازهگیری را دربر دارد؟ ابزار طراحیشده از نظر ظاااهری،

داشتن قدر مطلق بار عاملی اشااتراکی کمتاار از  0/4حااذف

جذابیت ،منطقیبااودن تااوالی گویااهها ،گویااا و جااامعبودن

شدند .برای انجام تحلیل عاملی مرتبة دوم و تعیااین میاازان

مناسب اساات؟ و بااهطور کلاای اجاازا و کلیاات اباازار باارای

برازش آنها از نرمافزار آموس 2نسخه  24استفاده شد.

پاسخدهندگان قابل پذیرش است؟ سازگاری درونای باارای
اطمیناااان از تواناااایی ابااازار استفادهشاااده در سااانجش

یافتهها

همکاریهااای علماای ،بااهکمک شاااخص آلفااای کرونبااا

در جاادول  ۱اطالعااات جمعیتشااناختی پاسااخگویان باار

سنجیده شد .مقدار مناسب این ضریب ،حاااکی از دسااتیابی

اساس متغیرهای جمعیتشناختی ارائه شده اساات .یافتااهها

به حد مطلوبی از استانداردبودن سازة تحقیق است.

نشان میدهد که از نظاار درجااة علمای بیشااتر پاسااخگویان

جامعااة آماااری پااژوهش را  ۱70نفاار از پژوهشااگران و

دارای درجة استادی بوده و بیشتر آنهااا را مااردان تشااکیل

متخصصان عرصة دیپلماساای علاام و فناااوری ایااران دارای

دادهاند .اطالعات بیشتر در جدول  ۱ارائه شده است.

انتشارات متعدد به زبااان انگلیساای در نشااریات بینالمللاای
تشااکیل دادنااد .عااالوه باار آن ،در فعالیتهااای بینالملاال
دانشااگاه خااود (انجااام طرحهااای تحقیقاااتی مشااترک بااا

1.

SPSS
2.
AMOS
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جدول  .۱اطالعات جمعیتشناختی پاسخگویان
متغیرها

سابقه کاری (سال)
زیر 5

جمع

بین  6تا

بین  11تا

بین  16تا

بین  21تا

بین  26تا

باالی

ده

15

20

25

30

30

مربی

0

۱

0

0

0

0

0

۱

استادیار

5

۱6

5

2

2

3

0

33

دانشیار

0

4

8

3

3

2

0

20

درجة

استاد

۱

0

۱

5

6

۱۱

۱7

4۱

علمی

سایر

7

۱

2

4

0

0

0

۱4

زن

6

8

4

7

3

2

2

32

مرد

7

۱4

۱2

8

8

۱4

۱4

77

 3۱تا  40سال

۱2

۱2

4

۱2

0

0

0

30

 4۱تا 50

۱

۱0

۱2

2

۱

0

0

36

 5۱تا 60

0

0

0

۱

9

۱۱

۱

22

 6۱تا 70

0

0

0

0

۱

5

۱0

۱6

باالتر از 70

0

0

0

0

0

0

5

5

جنسیت

سن

برای شناسایی عواماال مااؤثر در همکاریهااای علماای،
ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی و سپس تحلیل عاملی تأییدی
استفاده شد .در تحلیاال عاماال اکتشااافی تعااداد کاال نمونااه
مطالعااه شااده و تعااداد  20متغیاار وارد ماادل شااد .سااطح
معنیداری نزدیک به صفر ( )p-value<0.01باارای آزمااون
بارتلت ۱نشان میدهد بین گویهها رابطة همبسااتگی وجااود
داشته و مقدار شاخص کفایاات نمونااهگیری )0/824( ،2بااه

نمودار  .۱نمودار سنگریزه برای تبیین تعداد عوامل

(بزرگتر از آستانة  ،)0/6گویای آن است که تحلیل عاااملی

همکاریهای علمی در عرصة دیپلماسی علم و فناوری

مدل مناسبی برای تحلیاال عواماال پااژوهش اساات .پااس از
انجام تحلیل عاملی اکتشااافی 20 ،متغیاار ماادنظر در چهااار
عامل خالصه شدند که در جاادول  2مقاادار ویااژه ،درصااد
تبیین واریانس 3و درصد تبیااین واریااانس تجمعاای 4چهااار
عامل ارائه شده است .برای اطمینان از درسااتبودن تعااداد
عوامل ،نمودار سنگریزه 5مطابق نمودار  ۱ترسیم شد.

همانطور که مشخص است ،مقدار ویژة چهار عامل بیشااتر
از یک است .بنابراین ،این چهار عامل ،بهترین عوامل باارای
تحلیل بوده و بیشترین واریانس را تبیین میکنند .همانگونه
که در جدول  2آمده است ،واریانس تبیینشده کلاای باارای
چهار عامل  63/24درصد بهدستآمده و سهم هر عامل نیااز
گزارش شده است.

1.

Bartlett's Test
). Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
3.
Explanation of Variance
4.
Percentage of Cumulative Explanation of Variance
5.
Scree Plot
2
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جدول  .2مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس هر یک از

برای دستیابی به ساختار عاملی ساده ،نتایج ماتریس عاااملی

عوامل چهارگانه

پس از دوران واریماکس در جدول  3گزارش شده است .با

عامل

مقددددار درصدددددد درصدددد تبیدددین
ویژه

دوران واریماکس ،نتایج نشان میدهد که عامل اول با مقدار
ویژه  ،3/287حدود  ۱6/43درصااد از واریااانس متغیرهااا را

تبیددددددین واریانس تجمعی

تبیین میکند .این عامل با  5متغیر معرف «تعااامالت علماای

واریانس

بینالمللی» است .عامل دوم با مقدار ویژه  3/۱75و داشااتن

اول

3/287

۱6/433

۱6/433

دوم

3/۱75

۱5/875

32/308

سوم

3/۱2۱

۱5/607

47/9۱5

چهارم

3/065

۱5/327

63/242

 5متغیر ۱5/88 ،درصد از واریانس متغیرها را تبیین میکنااد
که معرف «بینالمللیسااازی آمااوزش» اساات .عاماال سااوم
 ۱5/6۱درصد از واریانس متغیرها را تبیین میکنااد و دارای
 4متغیر بوده و معرف عواماال «زیرساااختی» بااوده و عاماال
چهارم نیز که  ۱5/33درصااد از واریااانس را تبیااین میکنااد
دارای  6متغیر بوده و معرف عوامل «ساختاری» است.

جدول  .3ماتریس عاملی پس از دوران واریماکس
شمارة

نشان

مورد

مورد

مقدار بار عاملی

عنوان مورد
اول

دوم

سوم

چهارم

۱

q1

افزایش فرصتهای مطالعاتی

0/836

2

q2

تبادل استاد ا دانشجو

0/737

3

q3

جذب استاد از سایر کشورها

0/633

4

q4

استفاده از انواع فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج کشور

0/763

5

q5

اعطای بورس تحصیلی و بورس فناوری داخل و خارج کشور

0/784

6

q6

تقویت آموزش از راه دور و مجازی

0/546

7

q7

ارائة دروس به زبان بینالمللی

0/84۱

8

Q8

برگزاری دورههای تقویت زبان خارجی

0/833

9

Q9

استفاده از زبان علمی بینالمللی در دانشگاهها

0/865

۱0

Q10

بینالمللیسازی آموزش

0/53۱

۱۱

Q11

اجرای موافقتنامهها و تفاهمنامههای علمی

0/573

۱2

Q12

تقویت انجمنهای علمی و ارتباط آنها با انجمنهای جهانی

0/602

۱3

q13

ایجاد و گسترش سازمانهای غیرانتفاعی

0/6۱2

۱4

q14

ارتقای معاونت بینالمللی دانشگاهها

0/754

۱5

q15

سفیران علم و فناوری

0/649

۱6

q16

برگزاری کنفرانسها و مجامع بینالمللی

0/705

۱7

Q17

تقویت دیپلماسی علم و فناوری با استفاده از مکانیسمهای تشویقی

0/577

۱8

Q18

وجود قوانین شفاف ثبت اختراع و اکتشاف

0/802

۱9

Q19

پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با مقررات ثبت اختراع

0/860

20

Q20

توجه به مباحث مربوط به حقوق مالکیت فکری و معنوی

0/867
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خروجی تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم پس از شناسایی و

نشاندهندة برازش مطلااوب و تأییااد ماادل تحلیاال عاااملی

حااذف  9مشاااهدة پاارت ۱توسااط فاصاالة ماهاااالنوبیس 2و

است.

اصالح مدل توسط رسم کوواریانس خطاها 3،که بااا هاادف
ارتقای سطح شاخص باارازش انجااام میشااود ،در شااکل۱

جدول  .4شاخصهای برازش مربوط به مدل تحلیل عاملی

نمایش داده شااده اساات .بااا توجااه بااه ماادل ارائهشااده در

تأییدی مرتبة دوم عوامل مؤثر در همکاریهای علمی

شکل  ،۱میتوان نتیجه گرفت که هر چهار گروه از عواماال،

شاخص برازش

میزان

مالک

تفسیر

اثر معنیداری در همکاریهای علمی دارند .ولی باید توجه

CMIN/DF

۱/465

کمتر از 3

مطلوب

داشت کااه مقاادار و شادت تااأثیر هاار گااروه از عواماال در

RMSEA

0/068

کمتر از 0/08

مطلوب

همکاریهای علمی متفاااوت اساات .باادینمعنا کااه مقاادار

GFI

0/825

بیشتر از 0/90

قابل قبول

ضریب استاندارد هرچه باااالتر باشااد ،شاادت تااأثیر بیشااتر

IFI

0/92

بیشتر از 0/90

مطلوب

اساات .بااا توجااه بااه ایاان موضااوع ،از میااان چهااار عاماال

CFI

0/9۱7

بیشتر از 0/90

مطلوب

بررسیشدة تعامالت بینالمللی ( )0/88در رتبة اول و بعااد
از آن عوامل زیرساختی ( ،)0/78بینالمللیسااازی آمااوزش

در جدول  ،5ضرایب رگرسیونی غیراسااتاندارد و اسااتاندارد

( )0/74و عوامل ساختاری ( )0/57در مرتبههای بعااد قاارار

(بارهای عاملی) مربوط به عواماال چهارگانااه در ارتباااط بااا

گرفتهاند.

سازة همکاریهای علمی ارائه شده است .با توجه به اینکااه
همة بارهای عاملی بزرگتاار از  0/4هسااتند و همچنااین در
ساااطح اطمیناااان  95درصاااد معنااایدار بودهاناااد (p-

 ،)value<0.05میتاااوان نتیجاااه گرفااات کاااه عوامااال
شناساییشده بااهطور معناایدار در همکاریهااای علماای در
عرصة دیپلماسی علم و فناوری مؤثرند.

شکل  .۱تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم عوامل مؤثر در
همکاریهای علمی
اطالعات مربوط به شاخصهای برازش مدل تحلیل عاااملی
تأییااادی مرتباااه دوم در جااادول  4ارائاااه شاااده اسااات.
مطلوببودن و قابل قبولبودن مقادیر شاخصهای ذکرشااده

1.

Outlier
Mahalanobis Distance
3.
Error Covariance
2.
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جدول  .5ضرایب رگرسیونی مربوط به عوامل چهارگانه در ارتباط با سازة همکاریهای علمی
عوامل

بار عاملی (ضریب

ضریب غیر

خطای

آماره

مقدار

استاندارد)

استاندارد

استاندارد

آزمون

احتمال

تعامالت بینالمللی

0/88

0/454

0/068

6/627

<0/00۱

معنیدار

بینالمللیسازی آموزش

0/739

0/327

0/07۱

4/572

<0/00۱

معنیدار

زیرساختی

0/784

0/402

0/08

5/025

<0/00۱

معنیدار

ساختاری

0/566

0/264

0/065

4/053

<0/00۱

معنیدار

در ادامه ،برای مقایسة عوامل شناساییشده با متغیرهای
جمعیتشناختی شامل جنسیت ،سن ،سابقة کاری و درجة
علمی از آزمونهای تی مستقل  ،کروسکال ا والیس و

نتیجه

آنالیز واریانس استفاده شد .نتایج در جدول  6گزارش شده
است .همچنین لون فرض همگونی واریانسها را بررسی
و تأیید کرد.

جدول  .6مقایسة میانگین نمرات مؤلفههای شناساییشده در بین سطح مختلف متغیرهای جمعیتشناختی
متغیر

نام آزمون

مؤلفه

آماره

مقدار

آزمون

احتمال

نتیجه

تعامالت بینالمللی

تی مستقل

0/478

0/634

**

بینالمللی سازی آموزش

تی مستقل

۱/470

0/۱45

**

زیرساختی

تی مستقل

0/739

0/46۱

**

ساختاری

تی مستقل

۱/383

0/۱70

**

درجه

تعامالت بینالمللی

کروسکال-والیس

3/038

0/2۱9

**

علمی

بینالمللیسازی آموزش

کروسکال-والیس

6/989

0/030

*

زیرساختی

کروسکال-والیس

7/035

0/030

*

ساختاری

کروسکال-والیس

3/609

0/۱65

**

تعامالت بینالمللی

کروسکال-والیس

4/930

0/085

**

بینالمللی سازی آموزش

کروسکال-والیس

۱0/290

0/006

*

زیرساختی

آنالیز واریانس

4/۱09

0/0۱9

*

ساختاری

کروسکال-والیس

2/223

0/327

**

سابقه کاری

تعامالت بینالمللی

کروسکال-والیس

2/399

0/30۱

**

(سال)

بینالمللیسازی آموزش

کروسکال-والیس

9/084

0/0۱۱

*

زیرساختی

آنالیز واریانس

3/057

0/052

**

ساختاری

کروسکال-والیس

0/876

0/645

**

جنسیت

سن

** عدم اختالف معنی دار

براساس جدول  ،6در سطح خطای پنج درصد،

* اختالف معنیدار

بینالمللیسازی آموزش (میانگین  )3/96و زیرساختی

میانگین نمرات مؤلفههای شناساییشده در بین زنان و

(میانگین  )3/90از دیدگاه افراد با سن بیشتر از  50سال و

مردان اختالف معنیداری ندارد .مؤلفههای بینالمللیسازی

مؤلفة بینالمللیسازی آموزش (میانگین  )3/95از دیدگاه

آموزش (میانگین  )3/97و زیرساختی (میانگین  )3/85از

افراد با سابقة کار بیشتر از  20سال اختالف معنیداری با

دیدگاه افراد با درجة استاد تمام و همچنین مؤلفههای

دیدگاه سایر افراد دارد

.
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برای رتبهبندی عوامل مؤثر در همکاریهای علمی

فرصتهای مطالعاتی و تقویت انجمنهای علمی و ارتباط

بینالمللی از آزمون فریدمن استفاده شد .نتایج نشان داد که

آنها با انجمنهای جهانی در ردههای دوم و سوم قرار

بر اساس میانگین رتبه از میان  20عامل بررسیشده ،تبادل

دارند .مقدار آمارة مجذور کای بهدستآمده نشان میدهد

استاد و دانشجو در ردة نخست قرار دارد .این

که رتبهبندی متغیرهای همکاریهای علمی از نظر

بدینمعناست که متغیر «تبادل استاد و دانشجو» ،مهمترین

متخصصان معنیدار است و آنها رتبه¬بندی متفاوتی از

عامل مؤثر در همکاریهای علمی است .افزایش

شاخصهای ذکرشده دارند (جدول .)7

جدول  :7رتبهبندی عوامل مؤثر در همکاریهای علمی بینالمللی
میانگین رتبه

رتبه

عنوان متغیر

۱2/92

۱

افزایش فرصتهای مطالعاتی

۱2/53

2

تقویت انجمنهای علمی و ارتباط آنها با انجمنهای جهانی

۱۱/74

3

اعطای بورس تحصیلی و بورس فناری داخل و خارج کشور

۱۱/45

4

توجه به مباحث مربوط به حقوق مالکیت فکری و معنوی

۱۱/44

5

بینالمللیسازی آموزش

۱۱/40

6

استفاده از انواع فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج کشور

۱۱/25

7

۱۱

8

۱0/9۱

9

استفاده از زبان علمی بینالمللی در دانشگاهها
پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با مقررات ثبت
اختراع
برگزاری کنفرانسها و مجامع بینالمللی

۱0/78

۱0

برگزاری دورههای تقویت زبان خارجی

۱0/68

۱۱

ارائة دروس به زبان بینالمللی

۱0/65

۱2

اجرای موافقتنامهها و تفاهمنامههای علمی

۱0/63

۱3

وجود قوانین شفاف ثبت اختراع و اکتشاف

۱0/38

۱4

جذب استاد از سایر کشورها

9/68

۱5

تقویت دیپلماسی علم و فناوری با استفاده از مکانیسمهای

9/43

۱6

تشویقی
ارتقای معاونت بینالمللی دانشگاهها

9/۱9

۱7

سفیران علم و فناوری

8/60

۱8

تقویت آموزش از راه دور و مجازی

8/23

۱9

ایجاد و گسترش سازمانهای غیرانتفاعی

7/۱۱

20

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هاادف شناسااایی و اولویتبناادی عواماال

عواماال ساااختاری و زیرساااختی نقااش مهماای در توسااعة

مؤثر در همکاریها و تعامالت علمی بینالمللی از دیاادگاه

همکاریهای علمی بینالمللی دارند.

پژوهشگران و متخصصان عرصة دیپلماسی علم ایران انجام

متغیرهای تشکیلدهندة تعااامالت بینالمللاای کااه بیشااترین

شد .نتایج حاصل از تحلیل اکتشافی نشان میدهد که چهااار

نقش را در توسعة همکاریهای علمی دارند شامل افاازایش

عامل تعامالت علمی بینالمللی ،بینالمللیسااازی آمااوزش،

فرصتهای مطالعاتی ،تبادل استاد ا دانشجو ،جااذب اسااتاد
از سایر کشورها ،اسااتفاده از انااواع فرصااتهای مطالعاااتی
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داخل و خارج کشور و اعطای بااورس تحصایلی و بااورس

گسترش سازمانهای غیرانتفاعی ،ارتقای معاونت بینالمللی

فناوری داخل و خارج کشور است .این عواماال عااالوه باار

دانشگاهها و برگزاری کنفرانسها و مجامع بینالمللاای .ایاان

اینکه مقولة تعامالت بینالمللی را پوشااش میدهنااد نقااش

عوامل در پژوهشهای دیگاار نیااز بررساای و باار اهمیاات و

مهمی نیااز در همکاریهااای علماای دارنااد .یافتااههای ایاان

ضرورت آنها در تعامالت علمی تأکید شده است (مقیماای

پااژوهش همراسااتا بااا پژوهشهااای مقیماای و همکاااران

و همکاران۱395 ،؛ تسلیمی و همکاران .)۱396 ،عااالوه باار

()۱395؛ بنیااادی نااائینی و صاادوق ()۱396؛ تساالیمی و

موارد فوق ،برگاازاری کارگاههااای علماای باارای تعاماال بااا

همکاران ( )۱396است .مشکالت مربوط به صدور ویاازا و

پژوهشااگران سااایر کشااورها ،ح ااور در مجااامع علماای

اعزام به فرصتهای مطالعاتی از جمله موانع همکاریهااای

بینالمللاای ،نمایشااگاه دسااتاوردهای علماای و فناااوری و

علمی و بهرهوری پژوهشگران گزارش شده است (احمدی

استفاده از چهرههای بینالمللی بااه بهبااود روابااط علماای و

و همکاران (.)۱394

توسعة دیپلماسی علم و فناوری منجر میشوند .مسائل فوق

بینالمللیسازی آموزش در سالهای اخیر باعث شد عااالوه

باعث وجههسازی بینالمللی شااده اساات و زمیناة ترغیااب

بر آموزش ،عرصة پژوهش نیز تحت تأثیر قرار گیاارد .ایاان

کشااورهای دیگاار باارای همکاریهااای علماای را افاازایش

امر به بهبود تعامالت علمی و آموزشی میان کشورها منجاار

میدهد (بنیااادی نااائینی و صاادوق۱396 ،؛ ذوالفقااارزاده و

شد .مقولة بینالمللیسازی آموزش در این پااژوهش شااامل

ثنایی.)۱392 ،

تقویت آموزش از راه دور و مجازی ،ارائة دروس بااه زبااان

از دیگاار مااوارد مهاام در تقویاات همکاریهااای علماای

بینالمللی ،برگزاری دورههای تقویت زبان خارجی ،استفاده

بینالمللی میتوان به عوامل ساااختاری اشاااره کاارد .ماننااد:

از زبان علمی بینالمللای در دانشااگاهها و بینالمللیسااازی

تقویت دیپلماسی علم و فناوری با استفاده از مکانیساامهای

آموزش میشود .یافتههای برخاای دیگاار از پژوهشهااا نیااز

تشویقی ،وجااود قااوانین شاافاف ثباات اختااراع و اکتشاااف،

عوامل فوق را تأیید کرده است؛ ماننااد :مقیماای و همکاااران

پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با مقررات ثباات

()۱395؛ بنیااادی نااائینی و صاادوق ()۱396؛ تساالیمی و

اختراع و توجه به مباحث مربوط به حقوق مالکیت فکااری

همکاران ( .)۱396تعااامالت بینالمللاای دانشااگاهها باعااث

و معنوی .این عوامل شامل سیاستها ،نظامهااا و مجموعااه

انتقال تجارب آموزشی ،ارتقای روابط استادان و دانشجویان

قواعدی میشوند که از طریق آنها میتوان امکان تعامالت

و اثربخشی تعامالت و فعالیتهای آنها نیز میشود .در کنار

میان افراد و سازمانها را تسهیل کرد (ذوالفقارزاده و ثنااایی،

عوامل فوق ،آگاااهی و تساالط بااه زبااان بینالمللاای را نیااز

 .)۱392یافتااههای ایاان پااژوهش بااا پااژوهش تساالیمی و

میتوان مطرح کرد .بررساایها نشااان میدهااد کااه یکاای از

همکاران ( )۱396همسو است.

دالیل ناچیزبودن سهم مقاالت کشااورهای غیرانگلیساایزبان

اولویتبندی عوامل مااؤثر در همکاریهااای علماای از نظاار

از مقاااالت چا شااده در نشااریات معتباار بینالمللااای،

پژوهشگران دیپلماسی علم ایران نشان میدهد که مهمترین

تسلطنداشتن به زبانهای خارجی ،باهویژه زبااان انگلیساای

عواماال در ارتباطااات و تعااامالت علماای ،تبااادل اسااتاد و

است (ادیب ،زارع و عابدینی۱397 ،؛ احمدی و همکاااران،

دانشجو ،افزایش فرصتهای مطالعاتی و تقویت انجمنهای

.)۱393

علمی و ارتباط آنها با انجمنهای جهانی است که به ترتیب

عوامل زیرساختی شامل اقداماتی است که وجود آنها برای

در ردههای اول قرار دارند .پژوهشها نیااز نشااان میدهنااد

کمک به تعامالت علمی بینالمللی الزم است .از جمله این

یکی از عوامل توسعة علم و فناااوری کشااورها و ردهبناادی

عواماال میتااوان بااه مااوارد پاایشرو اشاااره کاارد :اجاارای

دانشگاهها ،تبادل دانشجوساات (بنیااادی نااائینی و صاادوق،

موافقتنامهها و تفاهمنامههای علمی ،تقویاات انجمنهااای

۱396؛ تسلیمی و همکاران .)۱396 ،عالوه بر ایاان ،از نظاار

علماای و ارتباااط آنهااا بااا انجمنهااای جهااانی ،ایجاااد و

این پژوهشگران ،وجااود ساافیران علاام و فناااوری ،تقویاات
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آماااوزش از راه دور و مجاااازی و ایجااااد و گساااترش

مقاالت و تولیدات علمی است ،بااه نظاار میرسااد کااه ایاان

سااازمانهای غیرانتفاااعی کمتاارین اهمیاات را در تعااامالت

عامل میتواند به تعااامالت و همکاریهااای علماای بیشااتر

علمی بینالملل داشتند.

منجر شود.

نتایج پژوهش نشان داد که بااین مؤلفااههای درجاة علماای،

توجه به چالشهای پیشروی جهان و پیچیدهشدن مسااائل

سابقة کاری و سن با مقولاة زیرساااختی و بینالمللیسااازی

مرتبط با آنها از یک طرف و نقااش و اهمیاات تعااامالت و

آموزش از نظر پاسخگویان رابطة معناایداری وجااود دارد و

همکاریهای علماای و بینالمللاای در حاال ایاان مسااائل از

در سایر مقولهها رابطة معنیداری بین متغیرها یافاات نشااد.

طرف دیگر ،ضرورت توجه بااه برنامااهریزی باارای توسااعة

نتیجة این بخااش از پااژوهش همراسااتا بااا نتااایج پااژوهش

تعامالت علمی و فناوری بینالمللاای بیشازپاایش احساااس

جانعلیزاده چوببستی و اکملی ( )۱387اساات .درحالیکااه

میشود .از همین رو الزم است نهادهااای ماارتبط از جملااه

نتایج پژوهش غلباش قرهبالغی اینالو و همکاران ( )۱395و

دانشگاهها ،مراکااز پژوهشاای ،پارکهااای علاام و فناااوری و

جانعلیزاده چوببستی و اکملی ( )۱378نشان داد کااه بااین

مراکز دانشبنیان به همراه سایر ساختارهای تصمیمساااز در

مرتبة علمی و میزان همکاری پژوهشگران رابطة معنیداری

این عرصه برنامهریزی الزم را باارای تسااهیل اقاادامات الزم

وجااود دارد؛ بااهطوری کااه بااا افاازایش درجااة علماای

انجام دهند .با توجه به تعدد نهادها و ذینفعان این عرصااه

پژوهشگران ،همکاریهای علمی نیز افاازایش یافتااه اساات.

پیشنهاد متولی مشخص در این زمینه امر ضروری است.

ازآنجاکه یکی از شرایط ارتقا به مراحل باالتر علمی ،داشتن

ماخذ
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