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Abstract: The aim of this study was to synthesize the literature related to international 

academic collaboration in order to identify the components of this collaboration in 

higher education. This research is applied in purpose and was conducted using a 

qualitative meta-synthesis method. The statistical population included all studies 

conducted in the period 2010-2019. To this aim, 146 studies on the mentioned topic 

were initially evaluated, and finally 57 articles were purposefully selected. After 

analyzing the content and synthesizing the relevant literature, a total of 115 codes, 19 

concepts, and 8 key categories were identified and analyzed in the search process and 

systematic synthesis of texts. The validity was confirmed by Cohen Kappa test. 

According to the results of the analysis, the most important key components identified 

include: educational collaborations, research collaborations, participation of faculty 

members in international activities, cultural factors, reforming the structure of the 

university, paving the way for the use of ICT in the university, government programs 

and policies, and globalization. This research is one of the first studies that has 

comprehensively and extensively studied and analyzed the components of international 

academic collaboration in higher education through the synthesis of studies and has 

provided new, comprehensive, accurate and valuable insights into this field with a deep 
understanding of its nature. Results of this study can be effective in expanding 

international academic collaboration in higher education. 
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 مقدمه

اولین مقاله عملی در زمینهه همکهاری  1665در سال      

مرور زمهان افهیا   علمی منتشر شد و سپس تعداد آن به

 افت، ابتدا ا ن رشهد آهسهته بهود امها بعهد از قیمهه  هرن 

افیا    افهت. بیهورو و روسهن طور چشمگیری هجدهم به

 19معتقدقد که روابط همکاری در خارج از مرزها از  هرن 

 افتهه اما ا ن روابط در اواخر ا ن  رن افیا   وجود داشته،

المللهی در  هرن ضا هر ضها ی و بد ن ترتیب همکاری بین

(. در 2018اهمیت گشته است )آمراتنگها، لیهاقو و هها ق  

د علمی در دقیها، ارتااطهاو و های اخیر همیمان با رشسال

 افتهه و موجهب المللی بهین کشهورها افیا  تعامالو بین

 ها و افیا   تعامالو شده اسهترشد جر ان داق  بین آن

 وقسهکو در سهند (. همچنهین 2008لیدستروف و واگنهر )

بهر  64( در مهاده 2008-2013خود ) مدویانراهاردی م

اکهی برجسهته های فرارشهته و مرهمکاری از طر ق شهاکه

آمههوزش عههالی، اسههتشاده مشههترش از داقهه  در زمینههه 

بهر ارتقها و  81علمی و علوم پا ه و در ماده  گذارییاستس

تههرو و همکههاری در بههین پژوهشههگران در سهه   جامعههه 

های علمی جهام  برای تدو ن و اجرای سیاست المللیینب

ملهی و تعقیهب مسهیر توسهعه  یههاو ا جاد قظام پژوه 

حقق اهداف توسعه هیاره تأکیهد کهرده اسهت. در پا دار و ت

ا ن سند به توسعه آموزش عالی و در موارد  50و  45ماده 

در  المللهیینب ههاییبه توسعه و تهرو و همکار ۷6و  20

 و جههاقی اشهاره کهرده اسهت یاس وح کشهوری، من قهه

از طرفی د گر هماقند بسیاری از  .(1386عی یی و عارفی )

 زمینهه ای درچندجاقاه و ییراو مهمهای جهاقی، تغبخ 

تواقنهد قمی هاکهه داقشهگاه قیی رخ داده است عالی آموزش

طلاد، به ا ن تغییراو که جهان مدرن قیی آن را می قسات

 ملهی هو هت از ها فراتهرداقشهگاه باشند. دروا ه  تشاووبی

 عنوانبهه .اقدمتمرکیشهده المللهیبین خود، بر رشهد بهازار

آمهوزش عهالی  مؤسسهاو بهین روابهط قد،رو ا ن از بخشی

 اسها  ا هن بهر و اسهت افهیا   بهه رو ایفیا نهده طوربه

های المللی شدن را در داقشهگاههای بینشاخص هاداقشگاه

 دوجاقاه بین کنند و از ا ن طر ق تعامالوخود قهاد نه می

 (. 2016دهند )جوقی کشورها را گسترش می

قهد کهه در طهول دو دههه ( بر ا هن باور201۷کاتو و آقدو )

ها المللی شده و داقشهگاهها کامالً بیناخیر فعالیت داقشگاه

المللههی خههود را بین -هههای علمههیهمکاری در تالشههند تهها

ههای علمهی ( همکاری201۷گسترش دهند. ال و و لهین )

شهدن المللیعنوان  کی از اشکال غالب بینالمللی را بهبین

ههای داقشهگاهی، عالیتآموزش عالی که طیف وسیعی از ف

المللهی از  ایهب برگهیاری های مشترش بیناعم از فعالیت

های مشترش، تاادل اسهتاد و داقشهجو، برگهیاری کنشراقس

های پژوهشهی مشهترش، های آموزشی مشترش، طرحدوره

ها را داقشگاه المللیینب هاییهمکار، چان اقد.معرفی کرده

سهی، ارا هه درو  شامب تاادالو علمی، تدو ن برقامهه در

پژوهشهی، دعهوو مشهترش بهرای  ههاییمشترش، همکار

داقهد )فراقتههو و یمشههترش و بهاهود ت ایقههی م یههاپروژه

اههداف : معتقد است قیی (2009بوزمن ) .(2019همکاران 

در سه وح  تواقهدیها مدر داقشگاه المللیینب هاییهمکار

عه توسهمتشاوو باشد. معموالً در کشورهای درضال ،مختلف

تقو ههت بخهه  خصوتههی، توسههعه  ؛ا ههن اهههداف شههامب

آموزشههی، توسههعه تههنعت گردشههگری از  های رسههاختز

طر ق تاادل اسهتاد و داقشهجو و قیهی توجهه بهه قیازههای 

اساسی مد ر ت توسعه مناب  پا دار، توسعه قیروی اقسهاقی 

ی در المللهنیبهمچنهین همکهاری و رشد ا تصادی است. 

ع مختلشههی ماقنههد بههه تواقههد اقههوازمینههه پههژوه  می

فرد، مکاتاهاو از گذاری مناب  اطالعاتی منحصهربهاشتراش

ها در کنشههراقس، بازد ههد از طر ههق ا میههب، تاههادل ا ههده

های خارجی، تاادل مقاالو و همکاری در قوشهتن کتابخاقه

قگاری و تاههادل قظههراو از طر ههق فنههاوری ، قامهههمقههاالو

قس( داشهته اطالعاو )مثب ا میب، اسهکا ،، تکنهو کنشهرا

ههای یهمکار (.2019واگنهر، و تسهب و مهوکرجی )باشد 

ها، فرتهتی بهرای ارتاها  بین داقشهگاه المللیینب -علمی

مالضظاو جهاقی و محلی و امکان ادغام ابعاد بین فرهنگی 

از (. 2015قا هت )سهازد یدر پژوه  و آموزش را فراهم م

ها اهداقشگالمللی بین ینب -علمی هاییهمکارطرفی د گر 
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سهازماقی میهان مؤسسهاو آمهوزش  یهاازجمله مشهارکت

در ا جاد ظرفیهت آموزش عالی از مؤسساو  تواقدیعالی، م

، (2014آ ههه، جسههیاقی و مافوتهها بههرای تاههد ب داقهه  )

هاتینگههه و تحقیقههاتی ) یهاپشههتیااقی سههازماقی از برقامههه

پیچیهده  مؤثر به مسا ب یهاپاسخ ارا ه(،  ا 2011لیلجورد 

 آموزشهههی ههههاییهمکار و از (200۷ا نتهههرز )محلهههی 

تحصیب در خهارج از کشهور،  یهابرقامه المللی از  ایبینب

 یهادر برقامهه المللیینادغام مسا ب مربو  به ارتااطاو ب

در  بین فرهنگی  روری هاییتا جاد تالضاز  ا  ودرسی 

( پشتیااقی و ضما هت 2010)چوقگ و اضمد  یعالآموزش 

 کند.

 نیبه یهها یهمکار یبه رشد ملت ها به بر راررو    گرا

از لحها   گر کهد متقابب آقها بهه  یبه علت وابستگ یالملل

از ههر   یامهروزه به یاسهیو س یا تصاد ی،فرهنگ ی،علم

  یبا  درو و  وو استمرار دارد و شناخت وسه ،گر زمان د

 یجههاق ناههاکنهون ج که یالملل نیب یعلم یها یهمکار

متقابهب کشهورها  یاز وابستگ یگر دخود بعد ، است افته 

 نیبه یهها یهمکار. از طرفی د گر امروزه است گر کد به 

 نهه در س   جهان قهاد یتا آن ضد در آموزش عال یالملل

 یهها بخه  کشورهای مختلف جههان شتریشده، که در ب

 یاز شاخص هها یک فعال هستند و  ضوزه ن در ا یا ژه و

در س   جههان،  یو خصوت یدولت یداقشگاهها یکارآمد

 باشهد. یمه یالملله نیبه یهها یهمکهار یشکب و محتوا

داقشهگاه هها و  یبهرا یالملله نیب یها یاستشاده از همکار

شهدن آمهوزش  یجههاق» ده به پد ،مؤسساو آموزش عالی

 یمسلط در ضوزه آمهوزش عهال یاز روقدها یک که  «یعال

و مؤسساو آمهوزش  داقشگاه هاگردد که  یاست، مرتاط م

تواقند قسات  یقم یو چه خصوت یشورها چه دولتکعالی 

د، ز هرا ارتااطهاو و همکهاری ههای تشاوو باشهن یبه آن ب

علمی بین المللی  باعث تشد د ر ابت های داقشهگاهی در 

سهه   جهههاقی و ارتقههای اسههتاقدارهای کیشیههت در سهه   

داقشگاه ها و بهر کیشیهت ابهداعاو و قهوآوری ههای علمهی 

  رد.داقشگاهیان تأثیر می گذا

اجال  ها و کنگره های متعددی در سه   جههاقی قظیهر 

آمههوزش عههالی در  ههرن بیسههت و  کههم: "اجههال  جهههاقی 

مههیالدی در مقههر  1998کههه در سههال  "د ههدگاه و عمههب

 وقسکو در پار س برگیار شد و همچنین اجهال  جههاقی 

کهه در کشهور  "علم در سده بیست و  کم: تعهدی قهو ن"

میت و  رورو همکاری ههای مجارستان برگیار شد، بر اه

علمی بین المللی داقشگاه ها تأکیهد کهرده اقهد. در سه   

ملی قیی در اسناد باالدستی قظیر  اقون اساسهی جمههوری 

 هاقون اساسهی  6بنهد  "ج"و  "ب"اسالمی ا ران ) سمت 

جمههوری اسهالمی ا هران بهر اسهتشاده از علهوم و فنهون و 

ها تأکید مهی تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشارد آق

کند(؛ سند چشم اقهدازه بیسهت سهاله جمههوری اسهالمی 

، ققشه جام  علمی کشور،  اقون برقامه 1404ا ران در افق 

پنجم و ششم توسعه، سیاست های کلی علم و فناوری بهر 

اهمیت و  رورو همکهاری ههای علمهی  بهین المللهی در 

 راستای توسعه و آباداقی کشور تأکید شده است. 

ی هههاپژوه المللههی ینبهههای علمههی یهمکاردر زمینههه 

بهه  ههاپژوه است که هر  ک از ا هن  شدهاقجاممتعددی 

المللهی تأکیههد ینبهههای علمهی یهمکارابعهاد مختلشهی از 

( در پهژوه  خهود بهر 2019، کاقگ و همکهاران )اقدکرده

ههای یهمکار، ههاکنشراقسو هد و )های مجهازی یهمکار

مشهترش، بازد هد اعیهای  ی تحصهیلیهابرقامهپژوهشی(، 

ی تحقیقهاتی ههاپروژهی معتاهر، هاداقشگاههیئت علمی از 

مشههترش و سههشرهای م العههاتی محققههان بههرای ارتقههای 

تأکیههد  هاداقشههگاهالمللههی در ینبهههای علمههی یهمکار

قیههی بههر داشههتن  (2019سههینو )قپمههی -کههوتنه اقههد.کرده

ه المللهی سههازی در زمینههینبی راهاههردش بههرای هابرقامهه

( بهر 2003ادلسهون ) کهرده اسهت. تأکیهدتعامالو علمهی 

ی مههد ر تی، شههرا ط مههالی و عوامههب سیاسههی، هاجناههه

 یامثهب ارتقهای ضرفهه ها یو راهاردفرهنگی و اجتماعی 

 شهدنیکارکنان، اتالح ساختاری و افیا   تعهد بهه جهاق

المللهی بهین ینبی همکهاری علمهی  هارا برای رف  چال 

پهژوه  هوراتها و  های افتهه .کرده است م رح هاداقشگاه

 ههاییاز آن است کهه همکار یضاک یی( ق2016پاتر شیو )
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 تواقدیبرتر جهان م یهاملی با داقشگاه یهاعلمی داقشگاه

 بازده ا تصادی و اجتماعی مثاتی داشته و باعث اتهالضاو

تقو ت اعیام داقشهجو، قیی  (1385آراسته ) شود. در جامعه

کهردن برقامهه المللهیینزبان اقگلیسی، ب گسترش و تقو ت

، المللهیینمالی مجام  ب های تاز ضما یریگدرسی، بهره

جههذب داقشههجو ان خههارجی، افههیا   جا گههاه ارتااطههاو 

در ساختار داقشگاه، ارتقای کیشی آموزش عهالی  المللیینب

را در زمینه گسترش  و ضما ت مالی دولت از آموزش عالی

 هروری  هاداقشهگاهالمللهی بهین ینبهای علمهی یهمکار

بهر ا جهاد و تقو هت  (2018چاقهگ و لهین )داقسته است. 

ا جاد شعاه داقشگاه در  ،هاداقشگاهالملب در ینبدفاتر امور 

 ادگیری از راه دور، ترو و  یهاخارج از کشور، ا جاد برقامه

 یهها، ضما هت از دورهالمللهیینپژوهشهی ب ههاییهمکار

 هادگیری  ههاییتسازی، تهرو و فعال لیالملینمربو  به ب

های پژوه  آمراتنگا، لیاقو .  افتهاقدکردهالمللی تأکید ینب

علمهی  ههای( قیی بر قق  کلیدی همکاری2018و ها ق  )

المللههی در زمینههه آمههوزش عههالی بههر بهاههود ظرفیههت بین

تحقیقاو برای مقابله بها مخهاطراو طایعهی تأکیهد کهرده 

درسهی  یهابرقامههقیی بر  (2019)و همدان  لوویاله است.

 یریکارگو بههه المللههیین، ادغههام م العههاو بالمللههیینب

 هاییوهشهو  داقشهگاهی یهامو وعاو جههاقی در برقامهه

و  یتیارز ههابی اثههربخ ، اسههتخدام هیئههت علمههی چنههدمل

. بههوزمن اقههدکردهتأکیههد  اسههتادان المللههیینب  ههدهایبازد

ی ههایژگ و، کاشهر( ش  عامهب برابهری و تقابهب 2009)

و  ههاراهارد، منهاب  و اعتاهاراو مهالی، شهرکا، روابط شرکا

ی موفقیت در هاراهاردعوامب و  ن ترمهمقیروی اقساقی را 

خورسهندی و لیا هت دار . داقهدیمی المللنیبی هایهمکار

داخب با خارج  یهاماادله استاد بین داقشگاهقیی  ،(138۷)

پههژوه   یهههاژهاقجههام پرو ؛)جهههت تههدر س و آمههوزش(

 هایینههداخهب بها خهارج در زم یهامشترش بین داقشگاه

علمی؛ ارا ه فرتت م العاتی بهه اسهتادان؛ اع های بهور  

تحصههیلی بههه داقشههجو ان جهههت ادامههه تحصههیب در 

خههارج؛ توسههعه ارتاهها  و همکههاری بههین  یهاداقشههگاه

 ههای گاهداخهب بها خهارج از طر هق ا جهاد پا یهاداقشگاه

ها بهها اتحاد ههه اهها  و همکههاری داقشههگاهاطالعههاتی؛ ارت

جههان؛ تقو هت ارتاها  و توسهعه  یهاداقشهگاه المللیینب

ها با سهازمان علمهی، فرهنگهی  وقسهکو؛ همکاری داقشگاه

دسههتاوردهای علمههی  المللههیینب های شههگاهبرگههیاری قما

ها؛ ماادلهه داقشهجو جههت گذراقهدن پژوهشی در داقشگاه

داخههب بهها خههارج و  یهاتحصههیلی میههان داقشههگاه ترم ههک

را  هاکتهاب در داقشهگاه المللهیینب های شگاهبرگیاری قما

 هاداقشهگاهجهت توسعه ارتااطاو علمهی و فرهنگهی بهین 

. با عنا ت به قکاو  ادشده، مسئله اتلی اقدداقسته روری 

پژوه  ضا هر ا هن اسهت کهه قشهان دههد بها توجهه بهه 

قظهری مربهو   شده در ادبیاو و پیشینههای اقجامپژوه 

ههای علمهی های اتلی همکهاریبه مو وع پژوه  مؤلشه

المللی در آموزش عالی کدامند؟ بنابرا ن هدف پژوه  بین

هههای علمههی مربههو  بههه همکاری ضا ههر تحلیههب ادبیههاو

ههای ههای همکاریالمللی در راستای شناسا ی مؤلشههبین

 المللی در آموزش عالی است.علمی بین

 روش کار

از لحا  هدف کاربردی و از قظر ماهیت  پژوه  ضا ر

هههای کیشههی ههها و سههاک تحلیههب در گههروه پژوه داده

هها در ا هن پهژوه  آوری داده رارگرفته است. روش جم 

ماتنی بر اطالعاو اسنادی است. در پژوه  ضا ر جامعه 

هههای هههای منتشرشههده در پا گاهآمههاری، کلیههه پژوه 

هسهتند کهه بهر اطالعاتی علمی معتار داخلهی و خهارجی 

منظور دسهتیابی بهه شهده و بهههای تعر فاسا  کلیدواژه

ای قظری که اشااع قظری را موجب شهود، پیمها   قموقه

-2019ها محدوده زمهاقی شدقد. برای جستجوی کلیدواژه

گیری، گرفتههه شههد. در زمینههه قموقههه در قظههر 2010

تههر ن م العههاو بهها اسههتشاده از رو کههردی هدفمنههد مرتاط

شدقد. مانای روا ی ا ن پژوه  قظهر متخصصهان اقتخاب 

بوده است. برای سنج  پا ا ی در پژوه  ضا ر، آزمهون 

کاربرده شهده اسهت. شهیوه اقجهام توافق کاپای کهوهن بهه

پژوه  ضا ر فراترکیب )متاتحلیب( است. فراترکیب  کی 

 و م العهه  هک تجی هه م العه اسهت. فهرا های فرااز روش

شده در  ک ضهوزه پژوهشی اقجامتحلیب عمیق از کارهای 
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تحلیهب ) تحلیب م العه به چهار بخ  فرا خاص است. فرا

های گذشهته(، فراترکیهب )تحلیهب های پژوه کمی  افته

تحلیهب )ههای گذشهته(، فهراروش های پژوه کیشی  افته

تحلیههب )هههای گذشههته( و فراقظر ههه شناسهی پژوه روش

. فرام العه شودهای گذشته( تقسیم میهای پژوه قظر ه

تههورو کیشههی بههر روی مشههاهیم مورداسههتشاده در اگههر به

م العاو گذشته اقجام گیرد به قام فراتحلیب  ا فراترکیهب 

(. روش فراترکیهب در بهین 2006شود )ز مهر شناخته می

کهه  م العه بیشتر ن مورداسهتشاده را دارد های فراپژوه 

، قما ههدهای کیشههی ارا ههه میترکیاههی تشسههیری از  افتههه

های ای که قتیجه ترکیهب، بهی  از مجمهوع  افتههگوقهبه

(. 2006مناب  مورداسهتشاده اسهت )ساقدلوسهکی و بارسهو 

فراترکیب به ترجمه م العاو کیشی به  کد گر و بهه فههم 

ها تنها بهه تشسهیرهای گردد. ترجمهعمیق پژوهشگر برمی

کند، بلکه اختالف بین م العهاو مختلهف فردی اشاره قمی

سازد تا همیمان سازد و پژوهشگران را  ادر میوم میرا معل

درش کنند کهه چهه طهور م العهاو مختلهف بهه  کهد گر 

طورکلی، فراترکیب قوعی م العه (. به2002مرتا ند )بک 

های مستخرج از م العهاو کیشی است که اطالعاو و  افته

کنهد. کیشی د گر با مو وع مرتاط و مشهابه را بررسهی می

قهه مهوردقظر بهرای فراترکیهب، از م العهاو در قتیجه، قمو

ها بها سهؤال پهژوه  کیشی منتخب و بر اسا  ارتاا  آن

. در ا ههن پههژوه  از روش فراترکیههب  شههودسههاخته می

. 1( که  شامب هشت مرضلهه: 2006ساقدلوسکی و باروسو )

. 3منههد متههون، . بررسههی قظههام2تنظههیم سههؤال پههژوه ، 

. استخراج اطالعاو 4های مناسب، جستجو و اقتخاب مقاله

. کنتهرل 6هها، . تجی ه و تحلیهب و ترکیهب  افتهه5مقاله، 

 ها  است، استشاده گرد د.. ارا ه  افته۷کیشیت، 

دستیابی به سهؤال های پژوه : گام قخست: تنظیم سؤال

کند. بهه خوب، بخ  مهمی از مسیر پژوه  را روشن می

 شهود کهه اگهر پژوهشهگر بهههمین دلیب، گاهی اظهار می

سؤال خوب دست  ابد، بخ  مهمی از راه پژوه  را طهی 

کرده است . طهرح سهؤاالو در تحلیهب فراترکیهب  اهب از 

شروع مراضب بعدی پژوه ، چارچوب کلی آن را مشخص 

(: whatچه چییی )قما د. سؤاالو پژوه  عاارتند از: می

ههای های اتهلی همکاریبا توجه به م العه ادبیاو، مؤلشه

چههه ؛ لههی در آمههوزش عههالی کههدام اسههت؟الملعلمههی بین

(: جامعههه موردم العههه بههرای دسههتیابی whoای )جامعههه

المللی در قظام آمهوزش های علمی بینهای همکاریمؤلشه

(: مهوارد فهو  whenمحدود ت زماقی )؛ عالی کدام است؟

چگوقگی ؛در چه دوره زماقی بررسی و جستجو شده اسهت؟

ن م العهاو (: چه روشهی بهرای فهراهم کهردhowروش )

 شده است؟استشاده

در پهژوه  ضا هر بها منهد متهون: گام دوم: بررسی قظام

ههای ار هک، سها نس دا رکهت، های دادهاستشاده از پا گاه

اسپر نگر، اسکوپو ، الی ور، پا گاه اطالعاو علمهی جههاد 

داقشههگاهی، پورتههال پژوهشههگاه علههوم اقسههاقی و م العههاو 

و سهاماقه قشهر او فرهنگی، پا گاه مجالو تخصصهی قهور 

کشور، معیارهای پذ رش و عهدم پهذ رش خاتهی مهدقظر 

آورده شههده اسههت و بههرای  1بههوده اسههت کههه در جههدول 

ههای کلیهدی های پهژوه  از واژهجستجوی مناب  و مقاله

 مقاله  افت شد. 146قها ت  که در متنوعی استشاده شد

 . معیارهای پذیرش و عدم پذیرش مقاالت1جدول 

Table 1. Inclusion and exclusion criteria for article selection 
 معیار عدم پذیرش مقاالت معیار پذیرش مقاالت 

 غیر از زبان انگلیسی و فارسی فارسی-انگلیسی هازبان پژوهش

 2010قبل از  2019تا  2010از  زمان انجام

 غیر کیفی کیفی روش پژوهش

 المللیهای علمی بینغیر از همکاری المللی سازی آموزش عالیلمللی و بیناهای علمی بینهمکاری جامعه موردمطالعه

 مواردی غیر از چهار مورد ذکرشده المللیهای علمی بینالگوها و ابعاد همکاری المللی سازی،های بینشرایط، برنامه شرایط موردمطالعه

 نشدهظرات شخصی و مقاالت نامعتبر و چاپن های معتبر داخلی و خارجیشده در نشریهمقاالت چاپ نوع مطالعه
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بهرای  "های مناسهبگام سهوم: جسهتجو و اقتخهاب مقالهه

های مناسههب، بههر اسهها  الگههور تم قشههان اقتخههاب مقالههه

، عوامب متشاوتی ماقند عنوان، چکیده، 2شده در شکب داده

محتهههوا، دسترسهههی، محتهههوا و کیشیهههت روش پهههژوه  

هها در ا هن یشیت پژوه بی کشده است. برای ارز اارز ابی

( CASPهای ارز ابی ضیاتی )ابیار برقامه مهارو مرضله از

کنهد تها شد، ا ن روش با طرح ده سؤال کمهک میاستشاده

و اهمیت م العه کیشی پژوه  مشخص شود.  د ت، اعتاار

 ترتیب است که با اع ای ا نمن ق گی ن  مقاالو به

 

( در 5( تا عالی )1ها از  عیف )امتیاز به هر  ک از شاخص

شود. سپس گاقه امتیازی داده میهای دههر  ک از شاخص

 تها 31(، خیلی خهوب )50 تا 41طاقه عالی ) 5مقاالو به 

تا  0(،  عیف )21تا  10(، متوسط )30تا  21خوب )(، 40

شده بهر اسها  ده . ارز ابی اقجامشوقدیم یبند( دسته10

 در سه   ودرتد مقهاال 32قشان داد که  CASPمعیار 

در درتههد  19خیلههی خههوب،  در سهه   درتههد 26عهالی، 

درتهد  11متوسهط و  در سه   درتهد 13خهوب،  س  

 بودقد. عیف  در س   مقاالو قیی

 
 های مناسب جهت تحلیل. شیوه انتخاب مقاله1شکل 

Figure 1. Selection of relevant articles for analysis 

 

طور سرتاسر فراترکیب، بههدر استخراج قتا و:  گام چهارم:

دستیابی به  منظورپیوسته مقاالو منتخب و قها ی شده به

های درون م العاو، چند ن بار بهازخواقی شهدقد. در  افته

اسا  مرج  مربو  بهه  ها برپژوه  ضا ر اطالعاو مقاله

هر مقاله شامب قام و قام خاقوادگی قو سنده، سهال اقتشهار 

ها شده که در هر مقاله به آننمقاله و اجیای هماهنگی بیا

 بندی شدقد.شده است، طاقهاشاره

ههدف های کیشی: وتحلیب و تلشیق  افتهگام پنجم: تجی ه

ها فراترکیب ا جاد تشسهیرهای  کپارچهه و جد هد از  افتهه

ها  هها وتحلیب مو ههوعاسههت. پژوهشههگر در طههول تجی ههه

 کند که در میهان م العهاو موجهودها ی را جستجو میتم

( 2006اقد. ساقدلوسکی و باروسو )در فراترکیب پا دار شده

قامند. در ا ن مرضله از می «بررسی مو وعی»ا ن مورد را 

شههده از م العههاو پههژوه ، ابتههدا تمههام عوامههب استخراج

شهود و سهپس بها در قظهر پیشین، کد در قظهر گرفتهه می

هها را در مشههومی گرفتن مشهوم هر ک از ا هن کهدها، آن

هها کنند. به ا ن تورو پژوهشهگر تمبندی میدستهمشابه 

بنهدی دهد و  ک طاقهمشاهیم( را شکب می)  ا مو وعاتی

بنههدی مشههابه و مربههو  را در کنههد و طاقهرا ا جههاد می

دهد که آن را بهه بهتهر ن قحهو توتهیف مو وعی  رار می



 ...هایهمکاریهای شناسا ی مؤلشه                                                                                                                        443

 1400، تابستان 2شماره، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

ای را بهرای ا جهاد تو هیحاو و ها اسا  و پا هکند. تممی

دهنهد. ا هن های کاری ارا هه میها  ا فر یهیها، تئورمدل

باشد، با هد بها تر ن مرضله فراترکیب میمرضله که ضسا 

های ا ن گهام مانها ی بهرای د ت خاتی اقجام شود.  افته

روقهد و با هد در ترکیهب مدل قها ی پژوه  بهه شهمار می

داشهت. در پهژوه  ضا هر ابتهدا تمهام  ها د ت خاتیآن

عنوان کههد در قظههر ز م العههاو، بهههشههده اعوامههب استخراج

گرفته شد، سپس با در قظر گرفتن مشهوم هر  هک از ا هن 

بندی شههدقد. ههها در  ههک مشهههوم مشههابه دسههتهکههدها، آن

های( پژوه  شهکب داده شهد. در ترتیب مشاهیم )تما نبه

 ارا ه گرد ده است. هابندی  افتهمقوله 2جدول

 

 هاهبندی یافت. مقوله2جدول 

 Table 2. Categorization of findings 

 برخی منابع استخراج کدها کدها مفاهیم مقوالت عوامل

عوامل 

 درونی

هاهمکاری

 ی پژوهشی

های همکاری

 پژوهشی مشترک

افزایش  /های علمیهای داخل با خارج در زمینههای پژوهشی مشترک بین دانشگاهانجام پروژه

المللی، های بینالمللی با سازمانهای بینپروژه ها برای همکاری مشترک درظرفیت دانشگاه

ترویج و  /ای و چندوجهیرشتههای پژوهشی چندملیتی، میانهمکاری /های محلی و مشاغلدولت

های پژوهشی نامهانعقاد موافقت /المللی در پردیسهای پژوهشی بیننهادینه کردن فرهنگ همکاری

 المللی؛بین

وانررگ ه (؛2017برررچین و همکرراران  

(؛بولینکانررره 2016دوریرررن    (؛2015 

(؛ آبرامو 2012گازنی و همکاران  (؛2014 

رمضرانی و همکراران (؛2011و همکاران  

کیرسری و  (؛2018(؛چانگ و لین  1396 

محمرت ؛ (2010(؛واتابا  2016همکاران  

کانگلیررا و  (؛2016آکیررو و همکرراران  

ویرت و  (؛2018لیاوو   (؛2017همکاران  

  (؛2014بررری و تیلررور    (؛2015هررانتر  

 (؛2016(؛دوریرررن  2018الشرررهراری  

 (؛2018آماراتنگا و همکاران  

حمایت مالی و 

معنوی از 

 پژوهش

 /المللیتقویت عملکرد پژوهشی دانشگاه و تشویق دانشجویان و اساتید به مشارکت در طرح های بین

های فراهم کردن پایگاه /المللیبینافزایش تعداد مقاالت پژوهشگران داخلی در نشریات معتبر 

ایجاد دفتر در دانشگاه برای   /های تحقیقاتیاطالعاتی برای دسترسی دانشجویان و اساتید به یافته

 /هاپژوهشگران خارجی و حمایت از آن

افزایش کیفیت 

 هاپژوهش

استانداردهای مطابقت کیفیت سطح پژوهش با  /های پژوهشی اساتید و دانشجویانارتقای مهارت 

فعال کردن  /تسریع در فرایند پژوهش و افزایش کیفیت و شفافیت در مقاالت پژوهشی /المللیبین

 /المللی در دانشگاهشرکای پژوهشی بین

مشارکت 

اعضای 

هیئت علمی 

در 

های فعالیت

 المللیبین

های فعالیت

المللی بین

اعضای هیئت 

 علمی

هرای آکادمیر  ها اعضای هیئرت علمری در حوزهسخنرانی /المللی اعضای هیئت علمیجوایز بین

های شده توسط سرازمانهای حمایتانجام پروژه /تعداد استنادات به اعضای هیئت علمی /المللیبین

المللی توسرط اعضرای هیئرت های غیردولتی بینای و سازمانهای حرفهالمللی و انجمنرسمی بین

مشارکت فعال اعضای هیئرت علمری در  /المللیی معتبر بینهای علممشارکت فعال در شبکه /علمی

های اعضای هیئت علمی در زمینه فعالیت /های پژوهشی اعضای هیئت علمیفعالیت /المللی سازیبین

 /المللی سازی برنامه درسیبین

(؛ 1395سادات محسنی   (؛2016دورین  

(؛ چانگ و لین 1396رمضانی و همکاران  

اران (؛کیرسررررری و همکررررر2018 

(؛موداربرر  اوا و کاشرریکین بررایوا 2016 

(؛ محمررت آکیررو و همکرراران 2014 

(؛ لیاوو 2017(؛کانگلیا و همکاران  2016 

الهرررررالواکی و همررررردان  (؛2018 

 (؛2016(؛شرراهیجان و ریررایی  2019 

 (2010(؛واتابا  2018الشهراری  

 
حمایت اعضای 

 هیئت علمی

 /های اعضای هیئت علمیای فعالیتتوسعه حرفه /ت علمیهای مطالعاتی اعضای هیئحمایت از فرصت

حمایت از اعضای  /المللیحمایت از اعضای هیئت علمی برای شرکت در تورهای گردش علمی بین

المللی در های بیندر نظر گرفتن تجربه /المللیهای بینو کنگره هیئت علمی برای شرکت در اجالس

المللی اعضای های بینهای ترفیع و ارتقا برای فعالیتستسیا /معیارهای جذب اعضای هیئت علمی

 /هیئت علمی

عوامل 

 فرهنگی

 چند فرهنگی

های غیردولتی ای و سازمانهای حرفهالمللی و انجمنهای رسمی بینجذب حمایت سازمان

ت تقوی /تقویت تبادالت فرهنگی /المللیمشارکت اجتماعی در جامعه چند فرهنگی بین /المللیبین

تشکیل انجمن دانشجویی  /آموزش چند فرهنگی /تنوع فرهنگی، نژادی و قومی در پردیس دانشگاه

 /المللیبین

 (؛2014نیررو و کیررو   (؛2014یولنیکانرره  

(؛رمضررانی و 1395سررادات محسررنی  

(؛ 2018(؛چانگ و لرین  1396همکاران  

(؛ مودارب  اوا و 2016کیرسی و همکاران  

ان هیوکرو نممری (؛ ت2014کاشیکین بایوا  

(؛ محمت آکیرو و همکراران 2018سینو  

نهادینه کردن 

های ارزش

یرادگیری  /نشرجویانهای فرهنگری داتقویت مهارت /تربیت دانشجویان با نگرش شهروندی جهانی

افزایش سرواد فرهنگری در  /سازمانی دانشگاهالمللی سازی در فرهنگنهادینه کردن بین /فرهنگی
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فرهنگی در 

 پردیس

 /پردیس

 

(؛ لیاوو 2017(؛کانگلیا و همکاران  2016 

(؛ بری 2019(؛الهالواکی و همدان  2018 

 (2016دورین  (؛2014و تیلور  

هاهمکاری

 ی آموزشی

المللی سازی بین

 برنامه درسی

ها کیفیت آموزش و تدریس دپارتمان افزایش  /های درسیالمللی در برنامههای بینسازی مؤلفهپیاده

المللی سازی برنامه ینبتشکیل کمیته ویژه برای  /المللیهای بیناس استانداردها و شاخصبر اس

المللی و های بینتوسعه همکاری /ایرشتههای درسی میانبرنامه /درسی و منابعی برای توسعه آن

تدوین  /تبادل دانشجو و استاد و محتوا /های درسیمنظور ارتقای کیفیت برنامهای بهمنطقه

 /ها به زبان انگلیسیرهتدریس دو /المللیدستیابی به سیستم آموزش بین /های درسی مشترکبرنامه

 /های درسیهای میان فرهنگی در برنامهتوسعه برنامه

(؛واتابرا 2016دورین  (؛2014بولینکانه  

(؛نیرو و 2011آبرامو و همکاران   (2010 

 (؛2014کیو  

(؛ سررریاه 1395سرررادات محسرررنی  

(؛رمضرررانی و 1390سرررنایی  (؛2009 

(؛ چانرررگ و لرررین 1396همکررراران  

(؛ 2016(؛کیرسرری و همکرراران  2018 

(؛کانگلیا و 2016محمت آکیو و همکاران  

(؛ویرت و 2018(؛ لیاوو  2017همکاران  

 (؛2015هانتر  

 (؛2018الشهراری  (؛ 2014بری و تیلور  

های برنامه

آموزشی مشترک 

با مؤسسات و 

های دانشگاه

 رجیخا

المللری کتراب در های بینبرگرزاری نمایشرگاه /هاهای اعطای مدرک دوگانه بین دانشرگاهبرنامه

های برگزاری دوره /های دانشگاه در خارج از کشورایجاد شعبه /المللیهای بینتدریس /هادانشگاه

 خواهر خواندگی بین دانشگاه ها؛ /تحصیلی مشترک

 

حمایت از 

های فعالیت

 آموزشی

المللی اعضای بازدید بین /اعطای فرصت مطالعاتی آموزشی به اعضای هیئت علمی و دانشجویان

اعطای بورس تحصیلی  /منظور اهداف آموزشیهای خارجی بههیئت علمی و دانشجویان از دانشگاه

ازار کار آماده کردن دانشجویان برای ب /های خارجبه دانشجویان جهت ادامه تحصیل در دانشگاه

 /بتیرقا

اصالح 

ساختار 

 دانشگاه

اندازها، چشم

ها و مأموریت

های رسالت

 دانشگاه

تعهد  /های دانشگاهانداز و برنامهها، چشمالمللی در رسالت، مأموریتبه رسمیت شناختن ابعاد بین

 /المللی سازی دانشگاهتدوین برنامه راهبردک برای بین /المللی سازیمدیران ارشد دانشگاه به بین

تالش برای  /های دانشگاهیهانی در برنامهجکارگیری مویوعات المللی و بهادغام مطالعات بین

 /ارج از کشورافزایش شهرت و اعتبار دانشگاه در خ /های جهانیبندیحضور در رتبه

وسرتان و ر(؛2013کورشی و همکراران  

 (؛2018(،الشررهراری  2015همکرراران،  

(، سررریاه 1395سرررادات محسرررنی  

(؛رمضرررررانی و همکررررراران 2009 

(؛کیرسری و 2018(؛چانگ و لین  1396 

(؛تان هیوکو نممری سرینو 2016همکاران  

(؛محمررت آکیررو و همکرراران 2018 

(؛ لیاوو 2017(؛کانگلیا و همکاران  2016 

(؛ بری 2019(؛ الهالواکی و همدان  2018 

(؛شرراهیجان و ریررایی 2014و تیلررور  

دوریررن  (؛2018الشررهراری  (؛ 2016 

 ؛)2016 

توجه به ابعاد 

المللی در بین

 ساختار دانشگاه

الملل در ایجاد دفاتر امور بین /هاالمللی در ساختار دانشگاههای بیننهادینه کردن شاخص

المللی نظارت بر فرایندهای بین /شگاهالمللی در ساختار دانافزایش جایگاه ارتباطات بین /هادانشگاه

المللی و پرورش مدیران با نگرش و تفکر بین /تی استانداردشدههای عملیاشدن از طریق روش

 المللی؛گذاری برای جذب دانشجویان بینسیاست /های مختلو دانشگاهها در بخشکارگیری آنبه

های برنامه

 عملیاتی

ها توسط مؤسسات به دانشجویان ها، خدمات پزشکی و سایر فرصتها، رستورانفراهم آوردن کتابخانه

ئت علمی و مدیران جذب عضو هی /المللی در محیط دانشگاهخلق سیمای بین /و محققان خارجی

های فرهنگی و زبان انگلیسی تتوسعه و تقویت مهار /المللی از نقاط مختلو جهاندارای نگرش بین

 /المللیای به دانشجویان بینخدمات مشاوره /در دانشجویان، کارکنان و هیئت علمی

بستری 

زی برای سا

استفاده از 

فناوری 

ارتباطات و 

اطالعات در 

 دانشگاه

های شبکه

همکاری علمی 

 المللیبین

های همکاری /هاهای میان دانشگایجاد ارتباط شبکها /المللی یا کنسرسیومهای بینعضویت در شبکه

برگزاری گ/ های علمی بزرحضور اساتید و دانشجویان در شبکه /ها(مجازی  مانند، ویدیو کنفرانس

های داخل با دانشگاه توسعه ارتباط و همکاری بین /های معتبر دنیادورهای مجازی مشترک با دانشگاه

 /ایهای همکاری منطقهحضور در شبکه /های اطالعاتیخارج از طریق ایجاد پایگاه

 (؛2016دورین   (؛2014بولینکانه  

الشرهراری  (؛2015وستان و همکراران،  ر

 (؛2012ی و همکرراران  گررازن (؛2018 

(؛ 1390(؛سرنایی  1395سادات محسنی  

(؛چانگ و لرین 1396رمضانی و همکاران  

(؛ 2016(؛کیرسرری و همکرراران  2018 

(؛ 2014مودارب  اوا و کاشریکین برایوا  

(؛ 2018(؛ لیاوو  2017کانگلیا و همکاران  

(؛ آماراتنگرا و 2016شاهیجان و ریرایی  

 (؛2018همکاران  

زی بسترسا

مناسب برای 

استفاده از 

های ظرفیت

فناوری ارتباطات 

و اطالعات در 

 دانشگاه

ایجاد  /های ارتباطی  مانند ایمیل، دسترسی به اینترنت و افزایش دسترسی به مجالت آنالین(فناوری

ش سطح سواد فناوری در افزای /آموزش فراملی و یادگیری دیجیتال /های یادگیری از راه دوربرنامه

اعضرای هیئرت علمری،  ICTهرای برگزاری ورکشاپ ها برای افرزایش مهارت /ه دانشگاهیجامع

 /المللیایجاد اشتراک دانش بین کارکنان، دانشجویان و محققان محلی و بین /دانشجویان و کارکنان

 /نرد در پرردیس دانشرگاهافزایش سرعت اینترنت و پهنای با /های یادگیری از راه دورایجاد برنامه

 /دانشگاه در کالس جهانی /سیستم برنامه آنالین توسعه

عوامل 

 بیرونی
 دولت

گذاری سرمایه

دولت در بخش 

 آموزش عالی

 /هاالمللی شدن دانشگاههای ملی برای بینگذاریسیاست /حمایت مالی دولت از آموزش عالی

ختصاص ا /فراهم کردن تسهیالت برای دانشجویان و پژوهشگران خارجی /توسعه آموزش عالی

المللی در های بیناهمیت دادن به همکاری /هاالمللی دانشگاههای بینهای ویژه برای فعالیتبودجه

سرادات  (؛2012گرین  (؛ 2014بولینکانه  

(؛ سیاه 1393(؛ انتظاری  1395محسنی  

(؛ 2015پاتریشررریو   (؛ هوراترررا و2009 
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تهر از ارز هابی شها د مهمگام ششم: ضشظ کنترل کیشیت: 

م العههاو بههرای دربرداشههتن معیارهههای شههمول و مههرتاط 

بودن، ارز ابی م العاو برای دربرداشتن معیارهای کیشیتی 

های ز هر باشد. در روش فراترکیب و در ا ن گهام، رو ههمی

 اقد:شهدهم العه اقتخابی در قظهر گرفته برای ضشظ کیشیت

کند تا با فراهم آوردن محقق تالش می در سرتاسر پژوه 

های موجود تو یحاو و توتیف روشن و وا   برای گی نه

های اتخاذشده را بردارد. در زمان مناسهب، در پژوه  گام

هههای مسههتقر را جهههت تلشیههق محقههق رو کردههها و قگرش

در زمان  کند.کیشی استشاده میم العاو اتلی در پژوه  

های مسهتقر و محهرز ماقنهد ابهیار مناسب، محقق از برقامه

جهت ارز ابی کیشیت م العاو اتلی پژوه  کیشی  ضیاتی

کند. در پژوه  ضا ر از ابهیار ضیهاتی جههت استشاده می

همچنهین بهرای  ارز ابی فرا نهد فراترکیهب اسهتشاده شهد،

 قظر پژوهشگر با  ک  کنترل مشاهیم استخراجی از مقا سه

 

 

 

 

 

 

شده است. زماقی که دو رتاه دهنده کهدها را خاره استشاده

کنند، بهرای ارز هابی میهیان توافهق دو رتاهه بندی میرتاه

شود. برای ا هن دهنده از شاخص کاپای کوهن استشاده می

منظور کدهای استخراجی در اختیار  کی از خارگان  هرار 

شهاخص کاپهای کهوهن  گرفت و قتها و ضاتهب از طر هق

 باشد.می %89شده ارز ابی گرد د. مقدار  ر ب محاساه

در گام قهها ی فرا نهد فراترکیهب، ها. گام هشتم: ارا ه  افته

گهردد. در ا هن های ضاتب از مراضب پیشین ارا ه می افته

های ضاتب از مراضب  اب در  الب  هک مهدل مرضله  افته

اسها  قتها و   ر بهرشود. در پژوه  ضامشهومی ارا ه می

آزمهون  شناسها ی و کد 115مقوله و  8مشهوم،  19تحلیب،

هههای ههها تا یههد شههد. مههدل مشهههومی مؤلشهههکیشیههت آن

المللی در آموزش عهالی کشهور در های علمی بینهمکاری

شده در پژوه  ضا هر در ارا ه گرد د. الگوی ارا ه 2شکب 

 شهده در  الهب  هک مجموعههضقیقت اجماع قظر او ارا ه

واضههد اسههت کههه د ههدگاه جههام  و کلههی گرا اقههه ای بههه 

 دهد.المللی در آموزش عالی میهای علمی بینهمکاری

 

 

 

 

(؛ کیرسری و 1396رمضانی و همکراران   /هاگیری به دانشگاهدادن استقالل در تصمیم /های کالن علمیگذاریسیاست

(؛مودارب  اوا و کاشیکین 2016همکاران  

(؛ تران هیوکرو نممری سرینو 2014بایوا  

(؛ 2016(؛ محمت آکیو و همکاران  2018 

(؛ لیرراوو 2017کانگلیررا و همکرراران  

(؛ شاهیجان و 2014(؛بری و تیلور  2018 

اران (؛ آماراتنگررا و همکرر2016ریررایی  

 (؛2018 

سیاست خارجی 

 دولت

گذاری دیملماتیر  در سررمایه /المللیهای علمی بینهای جدید برای تسهیل فعالیتصدور بخشنامه

تقویرت دیملماسری و سیاسرت  /های بین دولتی در زمینه همکاری علمینامهموافقت /آموزش عالی

های فراهم نمودن زمینره /ش عالیالمللی کردن آموزگسترش صلح در جهان از طریق بین /خارجی

 المللی؛های علمی بینسیاسی برای همکاری

 شدنجهانی

شدن جهانی

 دانش

شدن در پیشرفت جهانی /المللیگسترش تعامالت علمی بین /شدنافزایش تعهد دانشگاه به جهانی

 /اه مجازیدانشگ /ارتباطات جهانی /دانشگاه در کالس جهانی /دانش جهانی /بازار آموزش عالی

 های فرامرزی در حوزه علمهمکاری

الشررهراری  (؛2017بررچین و همکرراران  

(؛ سرررنایی 1393انتظررراری   (؛2018 

(؛ 2015(؛ هوراترررا و پاتریشررریو  1390 

(؛کیرسرری 1396رمضررانی و همکرراران  

(؛مودارب  اوا و کاشیکین 2016وهمکاران  

(؛محمت آکیرو و همکراران 2014بایوا  

(؛ویت و 2017همکاران   (؛ کانگلیا و2016 

(؛الهرالواکی و 2018(؛لیاوو  2015هانتر  

 (؛2019همدان  

 اقتصاد جهانی

سرازمان توسعه سازمان های بین المللی از قبیل بان  جهانی،  /تالش برای جذب سهم بیشتر از بازار جهانی

 /(UNESC) متحردو سازمان علمی و فرهنگی آموزشی سازمان ملل  (OECD) همکاری اقتصادی و توسعه

 اقتصاد جهانی و بدون مرز

 



 446                                                                                                                                    و همکاران مهرآور گیگلو

 

 1400، تابستان 2شماره، دوازدهمال شاپور، سی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 
 المللی در آموزش عالیهای علمی بینهای همکاری. مؤلفه2شکل 

Figure 2. Components of international academic collaboration in higher education 
 

 یریبحث و قتیجه گ
ها و المللهههی در داقشهههگاهههههای علمهههی بینهمکاری     

مؤسساو آموزش عالی به اقااشت، رشد و توسهعه سهرما ه 

د شهواقساقی و درقها ت منجر به افیا   درآمد داقشگاه می

های علمی ( و همکاری201۷)الد ری، کوفسمیر و و نسی 

ها و المللههی در رشههد ا تصههادی و علمههی داقشههگاهبین

کشورهای م اوع مؤثر است )سیمینی، زاکار ها و گهابر لی 

های ( همچنین پژوهشگران بر سهم و قق  همکاری2016

ها در ضههب مسهها ب پژوهشههی، المللههی داقشههگاهعلمههی بین

محققههان و ضههب مسهها ب جامعههه  اشههتراش داقهه  بههین

(. 2016اقهد )بهرچین و همکهاران کهرده تأکیهدداقشگاهی 

پژوه  ضا ر با ههدف بررسهی علمهی ادبیهاو و بنابرا ن 

المللی در آمهوزش های علمی بینمتون مربو  به همکاری

های آن در  الب فراترکیهب در عالی و تحلیب ابعاد و مؤلشه

 پژوه  ضا هرت. های کیشی تدو ن شده اسضوزه پژوه 

تهورو جهام  و هها ی اسهت کهه به کی از اولین پژوه 

هههای علمههی همکاریهههای مؤلشهههشناسهها ی گسههترده بههه 

 م العاو  تحلیباز طر ق  المللی در آموزش عالیبین

 

شههده، پرداخههت و بیههن  جد ههد، جههام ، د یههق و اقجام

ارزشمندی در ا ن زمینه با درش عمیق از ماهیت آن ارا ه 

هههای علمههی تواقههد در گسههترش همکاریمی قمههود کههه

های پهژوه  المللی در آموزش عالی مؤثر باشد.  افتههبین

ههای علمهی همکاریههای مؤلشهه دهد کهضا ر قشان می

از هشت عامب کلیدی تشهکیب  المللی در آموزش عالیبین

ها مهورد بحهث و  مؤلشهشده است. که در ادامه  هر  ک از 

 بررسی  رار گرفته است.

ی مهم داقشگاه که هابخ های پژوهشی:  کی از مکاریه

ههای یتفعالگذاشهته اسهت،  تهأثیرالمللی شدن بر آن ینب

علمی و داقشجو ان داقشگاه اسهت  هیئتپژوهشی اعیای 

علمی و داقشهجو ان بها همکهاری  هیئتکه در آن اعیای 

 کی از  وا   درپردازقد. یمپژوهشگران خارجی به پژوه  

اتلی داقشگاه مأمور ت پژوهشی است که از های  تمأمور

های شود.   افتهیمدومین کارکرد داقشگاه  اد  عنوانبهآن 

ههای اتهلی در مؤلشههدهد کهه  کهی از پژوه  قشان می

های علمی بین المللی، همکاری ههای پژوهشهی  همکاری

ها  داقشهگاهبین  المللی،همکاری پژوهشی بین است ز را که
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و تاهادل فرهنگهی در بهین کشهورها  موجب ارتقای داق 

ی پژوهشه یهمکهار یا همیا(. از 2014)قیو و کیو  شودمی

 یاویهاشتراش، اقتقهال داقه  و تجه توان بهیم المللیینب

بهیر،،  یشهاکه علمه ک ، اتصال داقشمندان به پژوهشی

کیشیهت و شهشافیت در    و افیا فرا ند پژوه  در   تسر

سهوگیموتو و د هدگاه  )گیقهی، مقاالو پژوهشی اشاره کرد

در پژوه  ضا ر قیی موارد ذکر شده مورد توجهه  .(2012

های ا ن بخ  از پژوه  با قتها و  رار گرفته است و  افته

آمراتنگا، لیهاقو و هها ق   و  (2018چاقگ و لین ) پژوه 

 همسوست. ( 2018)

-المللیدر قتیجة تحوّل مشهوم بینهمکاری های آموزشی: 

وزشی به عنوان  کی از ارکان اتهلی های آمشدن همکاری

 10سازی شهناخته شهده اسهت. در طهی المللیبین فرا ند

ای در زمینهة تحهرّش سهابقهسال گذشته، رشد و توجه بی

دهنهدگان آن تهورو ها و ارا هداقشجو ان فرامرزی، برقامه

ها بهه گرفته است. ا ن تحرّش باعث شده است که داقشگاه

المللی آموزش /  ادگیری، تحقیق، ابعاد بین فرهنگی و بین

های بین فرهنگی و روابط با برقامه، مهاروهای فو فعّالیت

ههای محلهی و فرهنههگ محلهی توجهه کننهد )قا ههت گهروه

-( معتقهد اسهت تصهوّر ا نکهه بهین2014(.  قا ت )2014

الملهب سازی فقط ماتنی بر تحرّش داقشهگاهی بهینالمللی

تواقد در ز را که ا ن امر می ،تبیناقه اسافتد کوتاهاتّشا  می

-کال ، داقشگاه و در جامعه با تمرکی روی مو وعاو بین

فرهنگی اتشا  بیشتد. آموزش فرامهرزی پیامهدهای مهمهی 

شهدن محهور داقشهگاه و بهالعکس دارد و المللهیبرای بهین

-سازی بها فعّالیهتالمللیبسیاری از تحوّالو جد د در بین

وزشهی همهراه بهوده اسهت های مرزی از جملهه مراکهی آم

(. در پههژوه  ضا ههر قیههی 2016)کوسههموزکی و پههوتی 

های کلیهدی مؤلشههای آموزشی به عنوان  کی از همکاری

و  لهوویاله مورد توجه  رار گرفته است و با قتا و پهژوه 

 همسو است.  (1385و آراسته ) (2019همدان )

علمهی در  هیئهتمشهارکت اعیهای علمی:  هیئتاعیای 

هها در مؤلشههتهر ن المللهی  کهی از مههمای بهینهفعّالیت

-(.  افتهه2011المللی است )قا ت های علمی بینهمکاری

( قشهان 2010( و چیلهدر  )200۷های پژوه  استول )

هها و علمهی در برقامهه هیئتدهد که مشارکت اعیای می

هها در مؤلشههتهر ن شدن  کی از مهمالمللیهای بینفرا ند

 ههاپهژوه  ا ن قتا وش عالی است. شدن آموزالمللیبین

 آن از جملة که گرددمی بسیاری هایپرس  بروز به منجر

 در کهافی میهیان بهه علمی هیئتاعیای  آ ا که است ا ن

 مهد ر ت اقهد؟گرفتهه  هرار شدنالمللیبین اهداف جر ان

-الملللهیبین اهداف در را علمی هیئتاعیای  با د چگوقه

تعامهب بها  در مهد ر ت گهرا ضتی دهد؟  رار مؤسسه شدن

 با آقها از کمی تعداد تنها گردد، موفق علمی هیئتاعیای 

 مشهارکت شهدنالمللهیبهین ههایبرقامهه در وا عی تما ب

 ا هن در اقهدش مشهارکت ا ن دال ب از  کی قمود. خواهند

آ هد قمی عمب به شا سته تقد ر آقان از که است ا ن ضوزة

ا هن مهوارد  گیرقهد.می ار ر ارتقا و تشو ق مورد قدروبه  و

در پژوه  ضا ر قیی مورد توجه  رار گرفته است و  افتهه 

 هههای ا ههن بخهه  از پههژوه  بهها  افتههه هههای پههژوه 

و همههدان  لههوویاله و (138۷خورسههندی و لیا ههت دار )

 همسوست.   (2019)

ها است عوامب فرهنگی: عوامب فرهنگی  کی د گر از مؤلشه

المللی تهأثیر گهذار بینهای علمی که در گسترش همکاری

 2008شهدن کهه در سهال المللیدر راهاردهای بین است.

توسط دولت فدرال آلمان تصو ب شد بر ققه  فرهنهگ و 

اهمیت آن به خصهوص در ارتاها  بها همکهاری علمهی بها 

شهده اسهت )محمهدپور  تأکیهدکشورهای در ضال توسهعه 

های فرهنگی بهه (. همچنین وجود قگرش و پارادا م1391

شدن آموزش عهالی ژاپهن المللیوان ماقعی در مسیر بینعن

 Japan Exchange andآقها را به سمت برقامه جهت )

Teaching (JET) جهههت ضههب مشههکالو فرهنگههی )

موجود در ا ن زمینه برد. ا ن برقامه با هدف افهیا   فههم 

هها و ههم زمهان بها دوجاقاه بین مردم ژاپن و د گهر ملهت

شههرهای ژاپهن آغهاز شهد  شهدن درالمللهیگسترش بهین

(.در پژوه  ضا ر قیهی بهه مهوارد 1398) ناری باغستان 

-های پژوه  با پژوه ذکر شده توجه شده است و  افته
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و همهدان  لوویاله و (138۷خورسندی و لیا ت دار )های 

  همسوست.  (2019)

فناوری ارتااطاو واطالعاو: فناوری ارتااطهاو و اطالعهاو 

پژوه  ضا ر از آن بهه عنهوان  د گری است که در مؤلشه

الملی  هاد شهده کلیدی در همکاری های علمی بین مؤلشه

جمله کاربردههای فنّهاوری اطّالعهاو در آمهوزش  است. از

علمی  هیئتتوان به موارد ذ ب اشاره کرد: اعیای عالی می

کنند و از وب استشاده می داقشگاه برای  افتن مناب  جد د

کنند کهه منهاب  را از وب ی میداقشجو ان خود را راهنما 

ههای توجهی از دورهها  ا بخه   ابهبپیدا کنند؛ کب دوره

شههود؛ داقشههجو ان و تههورو آقال ههن ارا ههة میآموزشههی به

ههای اساتید برای ارتاا  و پشتیااقی از ا میب و سا ر کاقال

(. در 2000را هان و همکهاران )کننهد مجازی اسهتشاده می

مهذکور توجهه شهده اسهت و  پژوه  ضا ر قیی بهه مهوراد

خورسندی  های ا ن بخ  از پژوه  با قتا و پژوه  افته

 ( همسوست.138۷و لیا ت دار )

ساختار داقشگاه: اتالح ساختار داقشگاه و طراضی سهاختار 

ههای المللی  کی د گر از مؤلشهبر اسا  استاقدردهای بین

و آراسههته ( 2018چاقههگ و لههین ) شناسهها ی شههده اسههت.

اقد و بهر یی بر تقو ت ساختار داقشگاه تأکید کرده( ق1385)

های علمی بهین المللهی در سازی فرهنگ همکاریقهاد نه

ههای ساختار داقشگاه و چشهم اقهداز، مامور تهها و رسهالت

 اقد.داقشگاه تأکید کرده

معتقدقهد کهه آمهوزش  قظرانتهاضبجهاقی شدن: بیشتر 

در شههدن یجهاقشههدن اسههت و یجهاقعههالی تحههت تههأثیر 

تمامی س وح آموزش عالی اثر ژرفی برجای گذاشته است. 

شدن قیروی ا تصهادی، یجهاق( معتقد است: 2004)آلتاچ 

سیاسی و اجتمهاعی وسهیعی اسهت کهه آمهوزش عهالی را 

 کنههد.یممجاههور بههه فعالیههت در فراسههوی مرزهههای ملههی 

آن بهر بعهد ا تصهادی  تهأثیرشدن آمهوزش عهالی و جهاقی

های کشهههورهای داقشهههگاه آمهههوزش عهههالی بسهههیاری از

ها و  افته بر آن داشته است که برای جاهران هی نههتوسعه

المللهی از های خود به جذب داقشجو ان بینکسری بودجه

اقد تا از ا ن طر هق  افته روی آوردهکشورهای کمتر توسعه

( 2010. آلتااخ )(2011درآمدزا ی کنند. )بروکس و واترز 

شدن به المللیینببه منظور آموزش عالی با د معتقد است 

ی هاتخصهصا تصاد جهاقی واکن  قشان دهد و بخشی از 

آموزشی خود را در جهت رف  قیازههای توسهعه ا تصهادی 

در المللههی بههه کههار گیههرد. ینبی، ملههی و امن قهههمحلههی، 

بیشهتر بهه سهمت تولیهد داقه   هاداقشگاهی اخیر هاسال

ضرکههت بیشههتر و جههذب سهههم بیشههتری از بههازار جهههاقی 

شههدن جوامهه  بهها جهاقی همیمههان. همچنههین اقههدکرده

طور غیرمنتظههره در پذ ر شههده و بهههازپههی  آسههیببی 

که ا ن امر  اقدهای مختلف جهاقی  رارگرفتهمعرض بحران

المللی جهت ضب مشکالو های علمی بینقیازمند همکاری

شدن بر یجهاقها قشاقگر تأثیر  نای همه که جهاقی است؛

المللی در آمهوزش عهالی ینبهای علمی یکارهمگسترش 

است. که در پژوه  ضا ر قیهی مهورد توجهه  هرار گرفتهه 

 است.

شهههده از  یشناساههههای  کهههی د گهههر از مؤلشههههدولهههت: 

ی مههرتاط پیشههین ضاتههب فراترکیههب کههه بههر هههاپژوه 

ههای علمههی یهمکار ژه بهر گسههترش وبهههآمهوزش عهالی 

قهاد داقشهگاهی قیهی گذار است و از کنترل تأثیرالمللی ینب

آموزش عالی در اضاطه باشد، دولت است. دروا   یمخارج 

های اجتمهاعی  هرار دارد و یشهرانپای از یچیهدهپترکیب 

آزادی علمی و استقالل قهادی آموزش عهالی اغلهب تحهت 

گیرد ز را که آمهوزش عهالی تحهت کنتهرل یمتهد د  رار 

تی که بهرای های متشاواز میان راه .(2018ملی است )بالد 

ها وجود دارد، تاادالو داقشهگاهی در همکاری میان دولت

ا جاد ارتاا ، اعتماد، افیا   فهم، فهم متقابب بین جوام  

ها، ققه  مهمهی و کشورها و ا جاد روابط قید ک میان آن

کند و از آقجاکه اغلب قخاگهان سیاسهی از میهان بازی می

ههای بور  شوقد، گسترش اع ایداقشگاهیان برگی ده می

ی قهوعی منیلههالمللی و پذ رش داقشجو ان خارجی بهبین

معرفی فرهنگ و جامعه خود به رهاران سیاسی و مهد ران 

ارشههد آ نههده کشههورهای جهههان اسههت؛ همچنههین روابههط 

تواقههد موجههب اسههتحکام روابههط سیاسههی و داقشههگاهی می

 (.1395ها شود )محسنی و محسهنی ا تصادی میان دولت
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های دولهت در ها و برقامههگذاری سیاسهتأثیرتبا توجه به 

تواقنههد از طر ههق می هههابخهه  آمههوزش عههالی، دولت

گذاری در بخه  آمهوزش عهالی و توسهعه کمهی و سرما ه

بهاود روابط و سیاست خارجی؛ ا جاد  هواقین و  کیشی آن؛

های علمی های جد د برای تسهیب فعالیتتدور بخشنامه

هههای علمههی کاریالمللههی؛ در زمینههه گسههترش همبین

ها همچنین برای توسهعه المللی مؤثر وا   شوقد. دولتبین

مناب  اقساقی و جهذب قخاگهان از کشهورهای د گهر بهرای 

ش راهاههردهههای ر ابههت در بههازار جهههاقی، ا جههاد پیمان

المللی شهدن آمهوزش عهالی بهرای ای از طر ق بینمن قه

ای بههرای هههای قید ههک متقابههب و من قهههتوسههعه همکاری

تیابی بههه بههازار ر ههابتی، توسههعه تجههارو بازرگههاقی، دسهه

سهازی  ها و مؤسساو آموزشی برای کشورواردکردن برقامه

ها را در و توسعه فرهنگی و اجتماعی قیاز دارقد که داقشگاه

 المللی ضما ت کنند.زمینه تعامالو علمی بین

پژوه  ضا ر اگرچه از روش پژوهشی مناسای برخهوردار 

ها ی قیههی برخههوردار اسههت محههدود ت بههوده اسههت، امهها از

اسها  م العهه  وتحلیب اطالعهاو بهرازجمله ا نکه تجی ه

ای کههه بههه شههیوه هدفمنههد مقالههه 5۷ای از مجموعههه

که مقاالو د گهری قیهی شده تورو گرفته درضالیاقتخاب

وجود داشته که در ا ن پژوه  مورد استشاده  رار قگرفتهه 

عاو داخلهی مهرتاط است. محدود ت د گر قیی کماود م ال

های ا هن اما با عنا هت بهه  افتهه با ا ن پژوه  بوده است؛

های برقامهههه منظور تقو هههت و گسهههترشپهههژوه  بهههه

های کشور بهرای المللی در داقشگاههای علمی بینهمکاری

های رسههیدن بههه و ههعیت م لههوب، پیشههنهادها و توتههیه

 کاربردی ا ن پژوه  به شرح ز ر است:

کهرده و  دقظر تجد هاقشگاهداقخست در ساختار  -

سههاختار جد ههدی را م ههابق بهها اسههتاقداردهای 

ی داقشههگاه هاشههاخصی بهها تأکیههد بههر المللههنیب

کهه در آن بهه جا گهاه  ی طراضی کننهدالمللنیب

ی داده شهود و اژه وی اهمیت المللنیبارتااطاو 

ی داقشهگاه بهر بعهد ههات مأمورو  اقدازچشمدر 

 ی تأکید شود.المللنیب

و مؤسساو عهالی کشهور بهه  هاداقشگاهر ت مد  -

ی و در تورو المللنیبافراد دارای تشکر و قگرش 

 ی سپرده شود.المللنیبامکان تجربه ز سته 

ی همهههوزارو علههوم و تحقیقههاو و فنههاوری   -

ی کشهور را ملههیم بهه تهدو ن برقامههه هاداقشهگاه

 هاوزارتخاقههی کرده و با د گر المللنیبراهاردش 

ارو امههور خارجههه بههرای تسهههیب وز ازجملههه

پژوهشگران داخلی و خارجی را یقی و  وآمدرفت

 مذاکره کند.

دولت با ا جاد  واقین، بهاود سیاست خهارجی و  -

ی علمی هاتیفعالی جد د از هاقامهبخ تدور 

 ضما ت کند. هاداقشگاهی المللنیب

بهها افههیا   سههواد فرهنگههی  هاداقشههگاهمههد ران  -

ی در پهرد س و دفرهنگچنهداقشجو ان، آموزش 

ی در سههاختار المللههنیبکههردن فرهنههگ قهاد نههه

ی ورود هانهههیزمسههازماقی و پههرد س داقشههگاه 

ی را بههههه المللههههنیبداقشههههجو ان و اسههههاتید 

 ی کشور مهیا کنند.هاداقشگاه

 ی کهه در قظهام آمهوزش عهالی ها عف کی از  -

، عدم تسلط داقشجو ان و در شودیمکشور د ده 

اساتید داقشگاه به زبهان علمهی  بعیی موارد قیی

، در ا ههن زمینههه بهتههر اسههت کههه باشههدیمدقیهها 

ی تحصههیالو هههادورهضههدا ب در  هاداقشههگاه

را بهه زبهان اقگلیسهی برگهیار  ههاکال تکمیلی 

کنند و در جهذب اسهاتید قیهی تسهلط بهه زبهان 

 کهی از معیارههای اتهلی در  عنوانبههاقگلیسی 

 گی ن  گنجاقده شود.

بهها ا جههاد شههعب داقشههگاهی در  هاداقشههگاه  -

کشورهای من قه در راستای درآمدزا ی و جذب 

 ی ا دام قما ند.المللنیبداقشجو ان 

ی داقشههگاه المللههنیبی و مههرزبرونواضههدهای  -

 تقو ت شود.
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افیا   سرعت ا نترقت و پهنای باقد در پهرد س  -

داقشگاه جهت دسترسهی داقشهجو ان و اعیهای 

 ی پژوهشی.هاافتههیئت علمی به آخر ن  

مواق  موجود در زمینه ورود پژوهشگران خارجی  -

به داخب و پژوهشگران داخلی به خارج از کشور 

بر هراری ارتااطهاو مسهتمر علمهی بها  منظوربه

 پژوهشگران و داقشمندان خارجی برطرف شود.

قکته د گری که با د به آن اشاره شود ا ن اسهت  -

ی کشهور بهه جهذب هاداقشهگاهکه متأسشاقه در 

ی از کشهورهای د گهر چنههدان المللهنیبسهاتید ا

، بنهابرا ن بهتهر اسهت در ا هن شودیقمتوجهی 

آموزش عالی  گذاراناستیسزمینه قیی مد ران و 

ی ضیههور و جههذب اسههاتید هانهههیزمکشههور 

 مهیا سازقد. هاداقشگاهی را در المللنیب

 هیهبا شهماره ابالغ یمقاله برگرفته از رساله دکتر ن ا

که در جلسهه شهماره  30۷۷809کد و 813/39184

 یلههیتکم الویتحصهه یشههورا1۷/4/98مورخههه  526

در تمههام مراضههب   ههرار گرفتههه اسههت. ب تصههومههورد 

پژوه  ضا ر، اتب اخال ی اماقت داری در استناد به 

 مناب  و استشاده از قتا و آقها رعا ت گرد د.

 تشکر و  درداقی

آمهوزش  ا ن مقاله برگرفته از رساله دکتهری مهد ر ت     

عالی داقشگاه عالمه طااطاا ی تهران است. از زضماو کلیه 

اساتید در مسیر تحقق ا ن پژوه  کمال تشهکر و امتنهان 

 را دار م.
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