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  چکیده 
ها بـه  ناگزیر دانشگاه ورودموجب  ،توسعه همگام با تحوالت جهانیشدن، و لزوم  فناوري در عصر جهانی و توزیع نامتقارن منابع دانش :زمینه و هدف

هدف این پژوهش، لذا  .ستاین عرصه ا حضور اثربخش دراز الزامات وضعیت موجود  شده و ارزیابی راهبردي )هعب( المللی بین  علمی هايهمکاري

  . است SWOTتحلیل با رهیافتهاي برتر ایران دانشگاهالمللی  بین  علمی هايهمکاريارزیابی 

 دانشـگاه برتـر  12مـی  عل هیأت عضو 432 اي نسبتی گیري طبقه از طریق نمونه. پیمایشی است-توصیفیکاربردي و از نوع این پژوهش  :روش بررسی

ساخته بود ، پرسشنامه محققها گردآوري دادهابزاز . انتخاب شدند عنوان نمونه بهدانشگاه صنعتی  4پزشکی و   اه علومدانشگ4دانشگاه جامع،  4متشکل از 

 بـه هـا نیـز    تحلیل داده. محاسبه شد 816/0برابر  )کرونباخ آلفاي(و پایایی آن  تایید شدمحتوایی آن توسط متخصصان امر و با بازبینی همتایان  که روایی

  . صورت گرفتلینگو و لیزرل  هايافزار توسط نرم FBWMروش 

قـوت؛   تـرین نقـاط  مهـم  ،هـا المللی در دانشگاه المللی، وجود بسترهاي مناسب توسعه بین هاي بین افزایش حضور و تعامل محققان در همایش :ها یافته

بـودن   جـوان  ؛ضـعف  ترین نقـاط مهم ،هاي هعبها به هعب و تزلزل و تشتت در سیاست دانشگاه بودن گرنت ساالنه اساتید، عدم اشراف مدیران ناکافی

و رکـود   ؛هـا تـرین فرصـت  مهـم المللـی،   هاي دانشگاهی بینها، و اقبال جامعه جهانی به پذیرش ایران در کنسرسیوم جمعیت کشور، رفع برخی تحریم

  .بودند ترین تهدیدها، مهمهراسی در جهان هراسی و اسالم سیاسی براي هعب و گسترش ایرانهاي  نبودن زمینه اقتصادي در بیشتر کشورها، فراهم

شـدت   این امر بـه و  بوده هعبمستلزم ، ه جامع علمی کشورنقشهاي توسعه و  برنامه ،اندازاهداف سند چشمبخش اعظمی از دستیابی به  :گیري نتیجه

مکان به اال حتی؛ جهانی با ممیزي الزامات جامعه بایستی هاي برتر کشور دانشگاه .است ایران المللی نو بیشرایط خاص فرهنگی، سیاسی، مذهبی  متاثر از

  .المللی نزدیک شوند بین آکادمیک استانداردهاي

  فازي BWMهاي برتر ایران،  ، دانشگاه)هعب(المللی  هاي علمی بین، همکاريSWOTتحلیل  :واژگان کلیدي
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  مقدمه

توزیع نامتقارن منابع دانش، فناوري و ملزومات فعالیـت در     

آوردن به تعامل  ها را ناگزیر از رويشدن، دانشگاه عصر جهانی

المللی براي دستیابی به این منابع ساخته و بر ایـن اسـاس،    بین

المللـی جهـت تحقـق     بـین   علمـی   هايهایی از همکاريشبکه

لمللـی بـراي تسـهیم    ا ها در سطح ملـی و بـین  اهداف دانشگاه

دو  در). 1(انـد  ها و منابع سازمانی شـکل گرفتـه   دانش، توانایی

شـده و   المللـی  بـین  کـامال  دانشگاهی هايفعالیت اخیر ي دهه

ــه   ــیش از رقابــت علمــی، معطــوف ب  علمــی هــايهمکــاريب

 یکی از اشکال غالب بـین عنوان  بههعب  .)2(اند بودهالمللی  بین 

ها متشکل از طیف وسیعی از فعالیتشدن آموزش عالی  المللی 

 هـاي مشــترك فعالیــت اسـتاد،  تبــادل دانشـجو،  اعـم از تبــادل 

هعـب را فـارغ از اشـکال     )4(یامـادا . )3(اسـت  ...المللی و بین

صـورت   ، بیش از هرچیـز بـه  ...)تبادل دانشجو و(قراردادي آن 

هاي آموزشی و پژوهشـی مشـترك و فراتـر از فـرد، در      پروژه

 را نیـز هعـب   )5(انـچـ . دـکنـ  یـف مـ ـریسطح موسسات تع

ـ  تـدوین  مـی، عل  تبـادالت  ملشـا   ،مشـترك  درسـی  يهبرنام

دانسـته و   الگـوبرداري  تطبیقی بهبود و ی،پژوهش هاي همکاري

 تقویـت  شـامل  توسـعه  درحـال  کشـورهاي  در اهـداف آن را 

 يهتوسع آموزشی، هايتـزیرساخ يهتوسع خصوصی، بخش

 اقتصـادي  دـرشـ و  انیانسـ  نیـروي  يهعتوسـ  و گردشـگري 

  .داند می

افزایش درآمد ناخالص ملی، رونـق بخـش گردشـگري، ورود    

، صادرات خدمات آموزشـی، ارتقـاي وجهـه    )6(ارز به کشور 

طلب ایرانـی،   ، شناساندن فرهنگ غنی و صلح)7(علمی کشور 

توسعه و تعمیق دانش  ،ها، رشد تعاطی افکار و تضارب اندیشه

هـا،   مزیت رقـابتی بـراي دانشـگاه   ، ایجاد انو مهارت متخصص

افزایش سطح درآمد و رفاه نخبگان و تحصیلکردگان از طریق 

سطح تبـادالت   يو توسعه) 8(المللی کسب وجهه و اعتبار بین

ها، کسب سهم بیشـتر   ، ایجاد تمایز با سایر دانشگاهفرهنگی بین

، )5(از بازار، افزایش نفوذ و دسترسی به منابع کمیاب ارزشمند

ابی به جهـانی متـوازن و داراي توزیـع عادالنـه دانـش و      دستی

ــوژي ــی )9(تکنول ــاي ب ــان ارتق ــاتید و   ، امک ــراي اس ــت ب نهای

تنها بخش کوچکی از هـزاران مزیتـی    ؛)10(دانشجویان داخلی

ها متوجه کشور  المللی دانشگاه بین  علمی هاياست که همکاري

عـدم  تـوان بـه   مـی هعب،  هايچالشاز جمله . خواهد ساخت

، عـدم  )10(گیري کافی از فضاي هعب توسط مخاطبان آن بهره

اختصاص بودجه کافی، ناآشـنایی و ضـعف بیـنش در روابـط     

ــین ــ  ب ــران و غــرب و تض ــادي ای ــل، برخــورد انتق ادها و ـالمل

ــارض ــی  )11(هــاي سیاســیتع ــدم وجــود پشــتوانه اجرای ، ع

آمادگی سـاختاري،   مهارت کارکنان، عدم عدم ،)12(ها نامه تفاهم

تعهـد بـه    هـا و عـدم  توجهی به نابرابري اقتصادي بین ملت بی

هعـب   يتوسـعه مسـاعد  عوامل  .نمود  اشاره )11(شدن  جهانی

 سـاختارهاي  واحـدها،  اهـداف  سـازمان،  اسـتراتژي شامل نیز 

 آموزشـی  مـدیریت  سـبک  و کارکنـان هـاي   مهـارت  درونـی، 

سطح علـم  ، )14(انسانی نیروي و مالی اعتبارات ،)13(دانشگاه

حمایـت مـدیریت عـالی دانشـگاه،     ، )2(کنولوژي کشـورها و ت

 ،)9(متوازن  يمدت و توسعه ریزي بلند تضمین کیفیت، برنامه

ــ ـــنگ ـــرش سیاس ــی کش ــدیگرـی و فرهنگ ــه یک  ،)2( ورها ب

 هـاي تفـاوت  ،هـا دانشگاه شدن خصوصی دولتی، هايحمایت

 شـرکا،  بـارز  ايهویژگی شرکا، تقابل و برابري، )14(یفرهنگ

ضمانت اجرایی و اعتبـار و جایگـاه طـرف     ،)13( شرکا روابط

ــت ، رشــد)6(همکــاري ــژوهش ظرفی  کشــورها، برخــی در پ

 عنوان گروه مرجع جامعـه علمـی، توسـعه    مهاجرت نخبگان به

 مـالی  هـاي سیسـتم  گسـترش  مسافرتی، و ارتباطی هايسیستم

 .دهسـتن  )15( هاي آکادمیکفعالیت شدن اي و شبکه المللی، بین

در مرور پیشینه پژوهشی مرتبط بـا تحلیـل هعـب،    در مجموع 

ــام ــدي رویکــرد نظ ــراي من ــه ســنجش ب ــده آن ب ــوان پدی اي  عن

مشـاهده  ) شده راهبردي هاي شناختهمبتنی بر مدل(چندوجهی 

  .نشد

هاي مختلف جهان بین  المللی در دانشگاه تعداد دانشجویان بین

 نبرابر شده اسـت و اکنـو  2.5بیش از  2015تا  2000هاي  سال
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هـاي کشـورهاي غیـر از     میلیون دانشـجو در دانشـگاه   5قریب 

، 801187چین با ).  16(اند موطن اصلی خود در حال تحصیل

ــا   ــد ب ــا  255030هن ــان ب ــا  116342، آلم ــه ب ، 80635، فرانس

در  ترتیـب پـنج کشـور اول جهـان     نفر بـه  77965قزاقستان با 

الزي پس از مدانشجو 51395با صادرات دانشجو بوده و ایران، 

سـهم ایــران از  . )17(و ایتالیـا در رده هشـتم جهـان قـرار دارد    

پذیرش دانشجویان خارجی نیز بسـیار انـدك و مختصـر آمـار     

المصـطفی و یـا دانشـجویان افغـانی       موجود مربوط به جامعـه 

نگاهی به نیازهاي کشـور جهـت رشـد     بر این مبنا با نیم .است

ریـزي   امـه علمی در منطقـه و جهـان، ضـرورت مطالعـه و برن    

نظرات متخصصین و اعضاي هیـات علمـی    يبر پایهراهبردي 

شـود و در ایـن    هعب کامال احساس می يدر زمینهها دانشگاه

وضـعیت   تحلیـل راستا بایستی پیش از هر اقـدامی نسـبت بـه    

لذا پژوهش حاضر در پـی پاسـخگویی بـه    . موجود اقدام نمود

  :باشد سواالت زیر می

هـاي   دیریت هعب در دانشـگاه بندي نقاط قوت م اولویت .1

 چگونه است؟از دیدگاه اعضاي هیات علمی برتر ایران 

هـاي   بندي نقاط ضعف مدیریت هعب در دانشگاه اولویت .2

 چگونه است؟از دیدگاه اعضاي هیات علمی برتر ایران 

هـاي   هاي مدیریت هعب در دانشگاه بندي فرصت اولویت .3

 ه است؟چگوناز دیدگاه اعضاي هیات علمی برتر ایران 

هـاي   بندي تهدیدهاي مدیریت هعب در دانشـگاه  اولویت .4

 چگونه است؟از دیدگاه اعضاي هیات علمی  برتر ایران
  

  بررسیوش ر

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي، از نظر رویکرد و    

 غیر نوع از متغیرها کنترل نظر ازها، کمی،  گردآوري داده

 يجامعه .ستا پیمایشی-توصیفی روش، نظر از و آزمایشی

دانشگاه  4(دانشگاه برتر 12علمی   آماري شامل اعضاي هیأت

 )دانشگاه صنعتی 4و  دانشگاه علوم پزشکی 4، جامع

است که برابر  1395در سال ) ISC )18شده از سوي  معرفی

. ی بودتاي نسب، طبقهگیريروش نمونه. باشد نفر می10725با 

برآورد شد و با  370بر مبناي فرمول کوکران، تعداد نمونه 

م رعایت حداقل و احتمال ریزش و بر اساس نسبت حج

تعداد هر طبقه در نمونه %5طبقات جامعه، نسبتی در حدود 

و  عنوان نمونه انتخاب شدند به 1 صورت مندرج در جدول به

و نهایتا با بازگشت  پرسشنامه در اختیار ایشان قرار گرفت

ابزار . نمونه استفاده شدپرسشنامه از این تعداد به عنوان  432

ساخته بود ها در این پژوهش پرسشنامه محقق گردآوري داده

 نفر از اعضاي هیأت 40حاسبه پایایی آن، بر روي م برايکه 

 816/0آلفاي آن برابر  هاي مختلف اجرا و  علمی دانشگاه 

صوري که در خصوص ساختار   عالوه بر روایی. اصل شدح

باشد،  ها مطرح می اسب گویهظاهري، ترتیب سواالت و تن

همکاران محتوایی پرسشنامه از تایید  جهت تعیین روایی

 گویه8ده شد و اجراي پایلوت باعث حذف استفا پژوهش

طمینان گردید و نهایتا از روایی ا )گویه73به  91از تقلیل (

  .حاصل شد

 بدترین - هاي پژوهش نیز از روش بهترین براي تحلیل داده

نرخ سازگاري بهتر واسطه  اده شد که بهاستف) FBWM(فازي 

ه شد و الگوریتم آن مشابه یارا) 19( توسط گو و ژائوآن 

در این روش بهتر است  .باشدبدترین قطعی می- روش بهترین

هاي شود اما در مدلسازي غیرخطی ایجاد  ابتدا مدل بهینه

بهتر است مدل به ) مثل این پژوهش(داراي بیش از سه معیار

معیار وجود n در این روش اگر ). 19( شود خطی تبدیل

ها از طریق عبارات کالمی داشته باشد مقایسات زوجی آن

شوند و به اعداد می  با یکدیگر مقایسه 2موجود در جدول

  .شوندفازي متناظر تبدیل می
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  توزیع نمونه آماري : 1جدول  

  شتتعداد بازگ  نمونه حجم  تعدادجامعه   دانشگاه نام  دانشگاه نوع

  جامع

  84  110  2050  تهران

  31  40  727  مدرس تربیت

  32  45  800  تبریز

  37  45  805  بهشتی شهید

  پزشکی علوم

  درمانی بهداشتی و خدمات

  64  85  1689  تهران

  54  65  1301  شهیدبهشتی

  29  40  853  اصفهان

  26  35  782  شیراز

  صنعتی

  22  30  484  شریف صنعتی

  21  30  473  امیرکبیر

  18  25  394  وصنعت معل

  14  20  367  نصیر خواجه

  432  570  10725  کل جمع  

  

  

  فازي BWMو شاخص سازگاري روش اعداد فازي متناظر  ،کالمی عبارات: 2جدول 

  شاخص سازگاري  عددفازي  aBwکالمی  عبارات

  3 )1,1,1(  برابر اهمیت

  8/3  )0.67,1,1.5(  کم اهمیت

  29/5  )1.5,2,2.5(  نسبتاًمهم

  69/6  )2.5,3,3.5(  مهم لیخی

  04/8  )3.5,4,4.5(  کامال مهم

   =نرخ سازگاري

  

  

  ها یافته

وزن  و شدابتدا وزن و اولویت معیارهاي اصلی بررسی    

افزار لینگو  قیما از حل مدل در نرمفازي معیارهاي اصلی مست

  يفازي توسط رابطه  و سپس این اوزان حاصل

و نتایج  تبدیل به وزن قطعی شدند 

سازي اوزان،   در انتها نیز براي نرمال. ذکرگردید 4در جدول

سازگاري   همچنین نرخ. هر وزن بر مجموع اوزان تقسیم شد

 گر سازگاري باالي مقایسه شد که نشان  محاسبه 0.052معادل 

  .زوجی است 
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  وزن و اولویت معیارهاي اصلی: 3جدول 

  اولویت  وزن قطعی  ازيوزن ف  نام معیار

  3 175/0  )119/0، 182/0، 202/0(  نقاط قوت

  4  139/0 )116/0، 144/0، 144/0(  نقاط ضعف

  2  338/0  )248/0، 356/0، 356/0(  ها فرصت

  1  345/0 )292/0، 356/0، 356/0(  تهدیدها

سازگاري نرخ =   

  

بندي نقاط قوت مدیریت هعب در  اولویت: 1سوال 

  است؟  هاي برتر ایران چگونه شگاهدان

  طریق مشابه معیارهاي اصـلی،   براي پاسخگویی به این سوال به

  

ایجاد شد ) C1(قوت  معیارهاي نقاط سازي براي زیرمدل بهینه

هـاي هـر   و بعد از حل آن، نتایج با توجـه بـه اولویـت و وزن   

  .ذکر شد 5زیرمعیار در جدول

  )C1(قوت  يوزن و اولویت زیرمعیارها: 4جدول 

  اولویت  وزن قطعی  وزن فازي  نام معیار

  1 112/0  )105/0، 113/0، 113/0( المللی بین  هاي افزایش حضور و تعامل دانشگاهیان در همایش

  2 109/0  )102/0، 110/0، 110/0( هاالمللی در دانشگاه بین  وجود امکانات و فضاي مناسب توسعه

  3 105/0  )097/0، 107/0، 107/0( تکمیلی  و کیفی تحصیالت گسترش کمی

  3 105/0  )097/0، 107/0، 107/0( ...گسترش مراکز دانشگاهی غیردولتی، آزاد و 

  4 096/0  )087/0، 098/0، 098/0(  المللی  هاي علمی بینهاي جدید براي تسهیل فعالیت صدور بخشنامه

  5 078/0  )058/0، 079/0، 093/0( ها نامه  المللی در انجام پایان بین  گسترش همکاري

  6 070/0  )054/0، 071/0، 083/0(  هاي نوین آموزشی  گیري از تکنولوژي گسترش بهره

  7 069/0  )051/0، 067/0، 083/0( المللی افزایش تعداد مقاالت ایرانی در نشریات بین

  8 048/0  )033/0، 049/0، 058/0(  ها المللی دانشگاه بین  ها و واحدهايتاسیس پردیس

  9 044/0  )037/0، 044/0، 050/0(  بین دانشگاهیان المللی در بین  تالیفی  ترش تمایل به همگس

  10 105/0  )030/0، 042/0، 047/0( ها به مرکز و دفاتر هعباز پیش دانشگاه توجه بیش

  11 033/0  )026/0، 034/0، 037/0(  هاي جدید و پرمخاطب ایجاد رشته

  12 032/0  )025/0، 033/0، 035/0(  گاهیانارتقاي سواد فناوري در بین دانش

  13 031/0  )028/0، 031/0، 033/0(  المللی بین پژوهشی-افزایش تعداد نشریات علمی

  14 027/0  )024/0، 027/0، 028/0(  المللی بین  هايعلمی و مراکز تحقیقاتی با فعالیت هايگسترش پارك

   =نرخ سازگاري
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 96 زمستان ،28 ي شماره ،10 ي دوره ، پزشکی علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

هاي برتر ایران  مدیریت هعب در دانشگاه نقاط ضعف: 2سوال 

هاي آن از منظر اعضاي  و همبستگی و اولویت مولفه

  علمی آنها چگونه است؟ هیأت

براي پاسخگویی به این سوال نیز دقیقا بـه ترتیـب سـوال اول    

سازي براي زیرمعیارهـاي نقـاط ضـعف    عمل شد و مدل بهینه

)C2 (ذکر شد 6ایجاد شد و نتایج در جدول.  

  

  )C2(ضعف  يوزن و اولویت زیرمعیارها: 5دول ج

  وزن فازي  نام معیار
وزن 

  قطعی
  اولویت

  1 096/0  )084/0، 098/0، 099/0( بودن اعتبار گرنت ساالنه اساتید ناکافی

  2 094/0  )072/0، 98/0، 98/0( ها به هعب عدم اشراف مدیران دانشگاه

  3 084/0  )080/0، 081/0، 098/0( هاي حوزه هعب تزلزل و تشتت در سیاست

  4 079/0  )068/0، 080/0، 083/0( المللی هاي اطالعاتی معتبر بین محدودیت دسترسی دانشگاهیان به پایگاه

  5 072/0  )054/0، 074/0، 080/0( هاي دانشگاهی محوري در فعالیت  وجود نگرش سنتی و آموزش

  6 071/0  )053/0، 074/0، 080/0( کارگیري مدیران و کارشناسان متخصص هعب ضعف به

  7 069/0  )055/0، 067/0، 087/0( طرفه اجرایی و عموما یک پشتوانه هاي بدون نامه  انعقاد تفاهم

  8 067/0  )066/0، 066/0، 071/0( هاي جهانی بندي هاي ایرانی در رتبه نامناسب دانشگاه هاي رتبه

  9 056/0  )044/0، 056/0، 068/0( المللی بین مع تخصصینبود سازکارهاي مناسب براي معرفی نهادها و سازمانها و مجا

هاي موجود،  طالعاتی جامع براي مخاطبان هعب در خصوص نوع، سطح، رشته ا نبود بانک

 ...اساتید
)058/0 ،050/0 ،038/0(  049/0 10  

  11 048/0  )035/0، 050/0، 056/0( المللی بین  هاي ضعف دانشگاهیان ایرانی در استفاده از زبان

  12 040/0  )027/0، 042/0، 046/0( مستقل در حوزه مسایل هعب  گیري پردازي و تصمیم عدم امکان ایده

  13 037/0  )026/0، 039/0، 042/0( ها رویه در نوع پرداختن به هعب در دانشگاه عدم وحدت

  14 032/0  )023/0، 033/0، 034/0( هاآکادمیک در دانشگاه ها و کمبود نسبی آزاديمحدودیت استقالل دانشگاه

  15 030/0  )025/0، 029/0، 039/0( هاي دانشگاهی محوري در فعالیت  سنتی و آموزش وجود نگرش

  16 026/0  )022/0، 025/0، 031/0( ها به دولتشدید دانشگاه دانشگاهی و وابستگی مدیریت  وجود تمرکز در نظام

  17 024/0  )021/0، 024/0، 029/0( وند آنعلمی و کندي ر هیئت تمرکزگرایی در فرایند جذب اعضاي

 شده  پذیرفته  عدم استانداردسازي آموزش، پژوهش و ارزشیابی متناسب با معیارهاي

  المللی بین 
)024/0 ،024/0 ،021/0(  023/0 18  

   =نرخ سازگاري

  

  



 45        رمضانی و همکاران
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هاي برتر ایران  فرصتهاي مدیریت هعب در دانشگاه: 3سوال 

هاي آن از منظر اعضاي  ولویت مولفهو همبستگی و ا

  علمی آنها چگونه است؟ هیأت

اول  ترتیـب سـوال   براي پاسخگویی به این سوال نیـز دقیقـا بـه   

  .ذکر شد 7نتایج در جدول ود ش عمل

  )C3(ها  فرصت يوزن و اولویت زیرمعیارها: 6جدول 

  وزن فازي  نام معیار
وزن 

  قطعی
  اولویت

  1 088/0  )080/0، 089/0، 089/0( المللی بین گرایش بیشتر آنان به تغییر در شیوه تعامالتبودن عمده جمعیت کشور و  جوان

  2 086/0  )071/0، 089/0، 089/0( ...علمی و نامه برجام و رفع برخی تحریمهاي امضاي توافق

  3 084/0  )071/0، 087/0، 087/0( المللی بین دانشگاهی هايجهانی به پذیرش ایران در کنسرسیوم اقبال جامعه

  4 081/0  )066/0، 084/0، 084/0( المللی جدید و مورد اقبال بین هاي ها و دانش گذاري کشور در رشته سرمایه

  5 080/0  )071/0، 081/0، 082/0( هاوسیله دانشگاه مردم و مطالبه تقویت آن به هايالمللی بیشتر در فعالیت رویکرد بین

  6 075/0  )066/0، 076/0، 077/0( ...توسعه و ششم انداز، برنامهشمویژه به هعب در سند چ اختصاص توجه

  7 067/0  )058/0، 068/0، 070/0( مردم ارتباطی در بین آحاد هاي نفوذ تکنولوژي افزایش ضریب

  8 057/0  )042/0، 058/0، 065/0( همسایه افزایش اقبال به تحصیل در ایران دربین کشورهاي

  9 048/0  )036/0، 048/0، 059/0( المللی عالی با کیفیت و حائز ارزش و پذیرش بین راي آموزشتقاضاي اجتماعی فزاینده ب

  10 047/0  )036/0، 047/0، 058/0( در سایر کشورهاي جهان... افزایش اطالعات مردم از وضعیت زندگی، فرهنگ، اقتصاد و

ات با داشتن سطح وسیع مراود) ع(هاي مذهبی چون امام صادق وجود اسطوره

 المللی بین علمی
)046/0 ،040/0 ،031/0(  040/0 11  

  12 037/0  )028/0، 037/0، 043/0( جهانی هاي ایرانی در عرصه تقویت جایگاه علمی متخصصان

  13 036/0  )027/0، 037/0، 042/0( المللی مشترك با ارزش بین المللی و اعطاي مدارك بین ها به بهبود وجهه تمایل دانشگاه

  14 029/0  )022/0، 030/0، 034/0( المللی در بین دانشگاهیان بین همکاري یهگسترش روح

  15 028/0  )021/0، 028/0، 032/0( کیش زبان و هم همسایگی با کشورهاي هم

  16 027/0  )020/0، 027/0، 031/0( المللی بین مجازي ها و آموزشهاي توسعه دانشگاه

  17 023/0  )020/0، 024/0، 024/0( اسالمی  جهت صدور انقالبالمللی  اولویت تعامالت فرهنگی و علمی بین

  18 023/0  )020/0، 023/0، 023/0( مرزها و بالد کفر علم از فراسوي اسالم و به ویژه تشیع در خصوص کسب تصریح فرهنگ

  19 022/0  )019/0، 023/0، 023/0( پروري ایرانیان جویی و عالم نوازي و فرهنگ علم مهمان

  20 021/0  )019/0، 022/0، 023/0( هنگ غنی ایرانی در زمینه هعبي فر عقبه

   =نرخ سازگاري
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 96 زمستان ،28 ي شماره ،10 ي دوره ، پزشکی علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

هاي برتر ایـران   تهدیدهاي مدیریت هعب در دانشگاه: 4سوال 

ــه  ــت مولف ــتگی و اولوی ــاي   و همبس ــر اعض ــاي آن از منظ ه

  علمی آنها چگونه است؟ هیأت

شـد   سوال اول عمل ترتیب براي پاسخگویی به این سوال نیز به

  .ذکر شد 8نتایج در جدولو 

  

  )C4(وزن و اولویت زیرمعیارهاي تهدیدها : 7جدول 

  اولویت  وزن قطعی  وزن فازي  نام معیار

  1 080/0  )074/0، 081/0، 081/0( رکود اقتصادي در بیشتر کشورها

  2 077/0  )070/0، 078/0، 078/0( سیاسی هعب هاي نبودن زمینه فراهم

  3 075/0  )067/0، 076/0، 077/0( هراسی در جهان هراسی و اسالم یرانگسترش ا

  4 074/0  )066/0، 076/0، 076/0( براي افراد غیرایرانی...) داري، تعامالت و حجاب، روزه(مذهبی ویژه دستورات الزام رعایت

  5 073/0  )065/0، 074/0، 074/0( ...)ها و بودن سرعت، پهناي باند، فیلترینگ سایت پایین(اطالعات  ضعف فناوري

  6 072/0  )054/0، 076/0، 076/0( خارجی هاي قانونی در پذیرش دانشجویان و استادان محدودیت

  7 063/0  )046/0، 065/0، 072/0( خارجی امنیتی در کشور نسبت به ارتباط با کشورهاي وجود نگاه

  8 057/0  )043/0، 058/0، 069/0( علمی با ایران وجود قوانین سخت برخی کشورها براي همکاري

  9 052/0  )039/0، 052/0، 066/0( کشور علمی کالن هاي اي به هعب در سیاستگزاري حاشیه نگرش

  10 047/0  )036/0، 046/0، 059/0( المللی بین هاي باالبودن تورم و تاثیر آن بر توسعه همکاري

  10 047/0  )036/0، 046/0، 059/0( انگلیسی انزب اشاعه و مقابله با هژمونی حاکمیتی بر عدم تاکید نهادهاي

  11 046/0  )035/0، 046/0، 058/0( المللی بین علمی و فناوري هاي ها بر همکاري تاثیر تحریم

  12 036/0  )029/0، 036/0، 042/0( کشورها و بالعکس ها به برخی تردد ایرانی وجود محدودیت و یا ممنوعیت

  13 035/0  )028/0، 035/0، 042/0( قطبی جاي هعب و گرایش به ایجاد تک بهعلمی  از حد بر رقابت تاکید بیش

  14 032/0  )027/0، 032/0، 036/0( المللی در خصوص ایران بین محققان گسترش پدیده فرارمغزها و تاثیر منفی آن بر ذهنیت

  15 031/0  )026/0، 032/0، 036/0( خارجی هاي بانکی با بانک بین ضعف ایجاد و حفظ مراودات

  16 029/0  )024/0، 029/0، 032/0( المللی بین ملی در برابر ارزهاي پول ضعف مزمن ارزش

  17 026/0  )023/0، 026/0، 028/0( ...دلیل سهولت و ارزانی گرایش به اخذ مدرك از چندکشور خاص به

  18 025/0  )022/0، 025/0، 027/0( ...)و مجازي، غیرحضوري(المللی اعتباربین کم گرایی و گرایش به اخذ مدارك مدرك

  19 020/0  )017/0، 020/0، 020/0( حاکمیتی و مردم عالی از سوي نهادهاي دهی آموزش المللی در جهت پذیرش اسناد بین عدم

   =نرخ سازگاري

  

  

  بحث 

هاي مـدیریتی و   هعب، نقش مولفه نقاط قوتبندي  اولویت   

وجـود امکانـات و فضـاي مناسـب     . کنـد  اجرایی را بارزتر می

هـا، گسـترش کمـی و کیفـی     المللـی در دانشـگاه   بین يتوسعه

 مـورد تاکیـد   تحصیالت تکمیلی و مراکز دانشگاهی غیردولتی

نیـز معتقدنـد توسـعه     )11(فاضلی و شمس. ندبودنمونه  ویژه
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کشـور در تولیـد دانـش در سـطح     تحصیالت تکمیلـی، سـهم   

تواند باعـث افـزایش    جهانی را افزایش داده و به نوبه خود می

ــأت  ــاي هی ــریات    جــذب اعض ــترش نش ــد، گس ــی جدی علم

ــا آراســته و اســماعیل. نیــز شــود... دانشــگاهی و ــز  )21( نی نی

گشـا باشـند کـه    تواننـد مشـکل   ها مـی معتقدند، زمانی دانشگاه

میـت و کیفیـت مطلـوب و    هـا از ک آموزش و پـژوهش در آن 

تسهیالت اخـذ   يهیارا )22(زادهملک .متوازنی برخوردار باشد

روادید براي شرکت در سمینارهاي مختلف و برقراري ارتبـاط  

هـاي مهـم هعـب برشـمرده و      عنوان یکی از زمینه علمی، را به

نیز مـورد تاییـد   » المللی در توسعه هعب هاي بینتاثیر همایش«

. اســت بــوده )5(و چــان )23(حبیبــه و آل ، ایــوبی)21(آراســته

هـاي ارتبـاطی و   ارتقاي سواد فناوري و استفاده از تکنولـوژي 

آموزشی در بین دانشگاهیان نیز به توسعه هعب کمک شـایانی  

هـا  هاي ورودي دانشـگاه  وسیعی را از مصاحبه ينموده و دامنه

ــا برگــزاري کــالس ــنهــا و همــایشت  هــاي تخصصــی آنالی

افزایش تعداد مقـاالت ایرانـی در    .برگرفته است در المللی بین

المللـی در   تالیفی بین المللی، گسترش تمایل به هم نشریات بین

پژوهشـی و  -بین دانشگاهیان، افزایش تعـداد نشـریات علمـی   

 ياي ایرانــی نیــز از مصــادیق نقــاط قــوت در حــوزه .اس.آي

هـاي علمـی ویـژه برخـی     ظرفیـت  يواسطه پژوهش بوده و به

هاي تخصصی خاص، بـه رشـدي    ران ایرانی در رشتهپژوهشگ

ایـن  . ناهمگون ولی چشمگیر در سالیان اخیر دست یافته است

 ، و فاضـلی و شـمس  )21( نیـا  امر از منظر آراسـته و اسـماعیل  

در خصـوص گسـترش   . اسـت  نیز مورد تایید قرار گرفته )11(

الزحمـه   ها نیز در صورت ارتقاي حـق  نامه هعب در انجام پایان

ها توسط اساتید خارجی و تقویـت اسـتفاده    نامه هنمایی پایانرا

هـا   نامـه  ها، میزان هعب در پایـان هاي واسط در دانشگاهاز زبان

هــاي جدیــد و  ایجــاد رشــته. شــدت تقویــت خواهــد شــد بــه

هـا نیـز در کنـار سـایر     المللی آن پرمخاطب با تاکید بر برد بین

تـوان   و مـی شود  عوامل، موجب جذب دانشجویان خارجی می

هـاي  هاي علمی و مراکز تحقیقاتی با فعالیـت با گسترش پارك

المللی، از سـینرژي حضـور پژوهشـگران داخلـی در کنـار       بین

  . تر استفاده نمود نحوي شایسته پژوهشگران خارجی به

شـده بـراي هعـب، اولـین مـورد       از بین نقاط ضعف شناسـایی 

ه باعث ضـعف  ناکافی بودن اعتبار گرنت ساالنه اساتید است ک

نامه و  در حمایت مالی از حضور استاد مشاور خارجی در پایان

 يهـا و ارایـه  یا حمایت از دانشجو براي حضـور در همـایش  

ها بـه هعـب    عدم اشراف مدیران دانشگاه. گردد می... مقاالت و

در داخل و خارج کشـور و درك نادرسـت از ضـرورت آن و    

وتـین محولـه نیـز از    عنوان بخشی از وظایف ر نگرش به آن به

نیز ایـن امـر    )24(سیاه. جمله معضالت اصلی این حوزه است

عدم وحدت رویـه در نـوع پـرداختن بـه     . ستا را تایید نموده

بـا   ها راسا و بعضا دانشگاه است تا باعث شدهها،  هعب دانشگاه

هاي مرسوم قـدیمی عمـل نمـوده و     ترتیبات نادرست به شیوه

 و بـر ایـن مبنـا عمـل     فـرض هعب را نوعی عمـل تشـریفاتی   

المللی و رقابت  هاي بیناز طرف دیگر، ورود به عرصه .ایندنم

چارچوب تشکیالتی، نیـروي  مستلزم هاي معتبر دنیا با دانشگاه

باشـد کـه   انسانی و امکانات متناسـب بـا وطـایف محولـه مـی     

هـا، نیروهـاي انسـانی متخصـص     در بیشـتر دانشـگاه  متاسفانه 

 راتانـا  .شـوند نمـی  گرفتـه  کار فاتر هعب بهعنوان کارشناسان د به

بر مدیریت اثربخش در هعب تمرکز کرده و ) 28( ویجیتراسین

است که مـدیریت   ها زمانی موفق بودهدریافت که این همکاري

. انـد  علمـی و کارکنـان مشـارکت کـرده      ارشد، اعضاي هیـأت 

هاي هم عدم آگاهی مدیران دانشگاه از موقعیت )12( استادزاده

هاي بدون پشـتوانه  نامههاي هعب و انعقاد تفاهمی و زمینهعلم

 .شـمرد ترین نقاط ضـعف هعـب برمـی   عنوان مهم اجرایی را به

المللـی بـراي    هاي اطالعاتی بـین  محدودیت دسترسی به پایگاه

محققان ایرانی در کنار فیلترینگ داخلی و خودتحریمی، باعث 

فاده از پژوهشــگران داخلــی شــده و محــدودیت اســت يانــزوا

پراکسی با دسترسی از خارج دانشگاه نیز دسترسی به مقـاالت  

ها را منحصر به زمان حضـور در دانشـگاه کـرده و     نامه و پایان

هـاي بـا بـرد مناسـب     منجر بـه افـت کمـی و کیفـی پـژوهش     
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و ) 25(فتحـی واجارگـاه و همکـاران    . المللی شـده اسـت   بین

هـاي   رتبه .اند نمودهنیز شعوب این امر را تایید  )12( استادزاده

ویـژه   هاي جهانی بـه  بندي هاي ایرانی در رتبه نامناسب دانشگاه

محـوري   المللی و وجود نگرش سنتی و آمـوزش  در وجهه بین

هـاي عدیـده   هاي دانشگاهی کشـور نیـز از ضـعف    در فعالیت

آراسـته و   کـه  باشـند  هاي برتر ایران مـی متوجه هعب دانشگاه

 عـدم وجـود بانـک    .انـد  ت پرداختـه نیز بـدان  )21( نیا اسماعیل

اســاتید و عالیــق پژوهشــی و اطالعــاتی جــامع در خصــوص 

، نـوع و میـزان رجـوع دانشـجویان     هـا هاي تخصصی آن زمینه

ها را به حـداقل ممکـن خواهـد    المللی براي تحصیل به آن بین

عـدم استانداردسـازي آمـوزش، پـژوهش و ارزشـیابی      . رساند

ی و وجود نگرش سنتی و صـرفا  الملل متناسب با معیارهاي بین

ناتوانی ویـژه در اسـتفاده   هاي کشور،  محور در دانشگاه آموزش

هاي واسط هاي آموزشی جدید و نیز استفاده از زباناز فناوري

عنـوان تنهـا روش آمـوزش در     و کاربرد زبان فارسـی بـه   علم

 بوده و مورد تاکیـد هعب  ضعفنیز از عوامل اصلی  هادانشگاه

  .باشند نیز می )21( نیا آراسته و اسماعیل و )24(سیاه 

کشـور و   جـوان  ، جمعیـت شده هعـب  تایید فرصت20از میان 

 ،المللـی  گرایش بیشتر آنان بـه تغییـر در شـیوه تعـامالت بـین     

المللـی بـا    موجد فصل نـوینی از تعـامالت بـین   که  است عاملی

رویکـرد  . هـا و مراکـز پژوهشـی دیگـر کشورهاسـت     دانشگاه

هـاي مـردم و مطالبـه تقویـت آن     یشتر در فعالیـت المللی ب بین

واسطه افزایش ضریب نفوذ فنـاوري   ، بهها نیزوسیله دانشگاه به

المللـی،   و رشد اقتصادي مردم، افزایش مبـادالت تجـاري بـین   

گسترش مهاجرت ایرانیان به خـارج از کشـور، افـزایش نـرخ     

کـاري،   هـاي دانشجویان ایرانـی در خـارج، افـزایش مسـافرت    

ــه خــارج رخ داده و ســبب ایجــاد  . ..یلی، تفریحــی وتحصــ ب

نیازهاي جدید در مـردم شـده و محمـل پاسـخگویی بـه ایـن       

رفـع   .المللی بیشـتر هسـتند   هایی با رویکرد بیننیازها، دانشگاه

تا حـدودي موجـب تغییراتـی در     ...هاي علمی وبرخی تحریم

طلـب   هاي جهانیان نسبت بـه ماهیـت مفـروض جنـگ    دیدگاه

بـر همـین   . شـده اسـت  ) هـا  شده از سوي غربـی  ترویج(ایران 

واسطه توان و ظرفیـت علمـی متخصصـان ایرانـی،      اساس و به

هـاي  جهـانی بـه پـذیرش ایـران در کنسرسـیوم      ياقبال جامعه

 )12( استادزاده. استپیش گشته  از  بیش المللی دانشگاهی بین

هـاي هعـب را    یکی از دالیـل عـدم اجرایـی شـدن تفاهمنامـه     

ها  گذاري کشور در رشته سرمایه .داند المللی می هاي بینتحریم

نوایی  درصورت هم المللی هاي جدید و مورد اقبال بین و دانش

تواند فرصت خوبی  با روند پیشرفت علم و تکنولوژي دنیا، می

 فاضـلی و شـمس  . براي جذب محققان خارجی فراهم نمایـد 

تـرین  مهـم ) 31( ویجیتراسـین  راتانـا نیز بر این باورند و ) 11(

ــان  ــراي مشــارکت در پیم ــزه ب ــتراتژیکانگی ــاي اس ــی  ه  علم

اختصـاص توجـه    .دانـد  مـی تسهیم دانش جدیـد   المللی را ینب 

 در اسـناد باالدسـتی   هاي برترویژه در دانشگاه به ویژه به هعب

البتـه نبایـد از نظـر     ؛است ششم صریحا قید شده يچون برنامه

گــزاري صــحیح تدورداشــت کــه تحقــق آن در گــرو سیاســ

ــل. ولین و حمایــت جــدي از هعــب اســت ومســ  و )26( های

، نیز بر تاثیر اسـناد باالدسـتی بـر هعـب اذعـان      )12( استادزاده

در ایـران در   کیفیـت  و با افزایش اقبال به تحصیل ارزان. دارند

نـوازي و   مهمـان در کنـار   کیشی زبانی و هم هم، گانبین همسای

، فرصت جذب بیشـتر  یرانیانپروري ا جویی و عالم فرهنگ علم

فراهم نموده و این امـر در همـاهنگی   را المللی  دانشجویان بین

المللـی جهـت صـدور     داشـتن تعـامالت بـین     اولویتکامل با 

ویـژه در   هـاي نـرم آن بـه    انقالب اسـالمی بـا تکیـه بـر جنبـه     

هاي فرهنگی و علمی است که از ابتداي انقالب اسالمی  عرصه

هـاي سیاسـت خـارجی     تـرین جنبـه   سـی عنوان یکـی از اسا  به

معتقـد اسـت    )24(سـیاه . جمهوري اسالمی مطرح شده اسـت 

ثیرات مثبت آموزشی، اقتصادي و صـنعتی دارد،  اتنها ت هعب نه

المللی خود  تواند فهم متقابل کشورها را از شرکاي بین بلکه می

ــد ــزایش ده ــوروزي. اف ــی و ن ــی) 27( والیت ــز ویژگ ــاي نی ه

تقویـت  . انـد  رصـتی بـراي هعـب دانسـته    همسایگان ایران را ف
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بـه   هـاي جهـانی   جایگاه علمی متخصصـان ایرانـی در عرصـه   

گسـترش  المللـی و   هـاي بـین  هـا و اینـدکس  روایت رنکینـگ 

هعب در بین دانشگاهیان نیز، فرصتی مضاعف بـراي   يروحیه

   .استهعب فراهم آورده  يتوسعه

ورهاي ي هعب، رکود اقتصادي در بیشتر کشتهدیدهااز میان 

ترین تهدید ارزیابی شده است که موجب عنوان مهم دنیا به

بازده و از  هاي دیرگذاري کاهش درآمدها و افت میزان سرمایه

ضعف مزمن ارزش . است آن جمله تحصیل در خارج گردیده

باالبودن میزان تورم و المللی و  ی در برابر ارزهاي بینپول مل

وي است که قابلیت اجراي نح هعب نیز به يتاثیر آن بر توسعه

هاي برتر در المللی را براي دانشگاه برخی تعهدات مالی بین

توافق  زمانی به حداقل رسانده و با نرخ مورد يطی یک دوره

) 15( و ولچ )4( یامادا .همکاري نیستند ي قبلی، قادر به ادامه

را از  و رکود اقتصادي نیز عدم پشتیبانی مالی مدیریت ارشد

نبودن  فراهم .دانند روي هعب میفراهاي اساسی لشجمله چا

هاي و تحریمها سیاسی براي هعب، محدودیتهاي  زمینه

هاي  بانکی با بانک ، ضعف ایجاد و حفظ مراودات بینایران

 از دیگر مشکالتی است که در مسیر هعب وجود دارد خارجی

 انگسترش ایر. باشد مینیز  )12( استادزاده که مورد تایید

و محدودیت و ممنوعیت هراسی در جهان   اسی و اسالمهر 

کشورها نیز از جمله تهدیدهاي سیاسی  ها به برخی تردد ایرانی

هایی ناخواسته از قبیل  هعب است که ناشی از ظهور پدیده

بنیادگرایی افراطی در منطقه و جهان، وجود ردپاي تبعه 

کشورهاي مسلمان در عموم حوادث تروریستی جهان، جنگ 

والیتی و  .باشد می ...حمیلی، وضعیت کشورهاي منطقه وت

هعب با کشورهاي همجوار را تاثیر جنگ بر ) 27(نوروزي

هاي  گزاري اي به هعب در سیاست نگرش حاشیه. ندا کردهتایید 

واسطه تاکید بیش از حد بر رقابت علمی  کالن علمی کشور، به

ه و قطبی در منطق جاي همکاري و گرایش به ایجاد تک به

جهان صورت گرفته و اثرات خود را در مصوبات مراجع 

دانشجوي  که مثال پذیرش نحوي به. ذیربط برجاي گذاشته است

دانشجو قبیح  المللی، عمل مثبت تلقی شده و لیکن، اعزام بین

تاکید نهادهاي حاکمیتی بر عدم اشاعه و . شود انگاشته می

است که اخیرا  مقابله با هژمونی زبان انگلیسی از تهدیدهایی

و فتحی و ) 27(والیتی و نوروزي. استپررنگتر شده 

نیز ضعف تسلط به زبان انگلیسی را از بزرگترین ) 25(زارع

گسترش پدیده فرار مغزها و  .اند وانع توسعه هعب دانستهم

المللی در خصوص ایران  تاثیر منفی آن بر ذهنیت محققان بین

ن اذهان عمومی جها و حضور در آن نیز دو دلیل عمده را به

ایران، ظرفیت مناسب براي هاي کند که یا دانشگاه متبادر می

نگهداشت نخبگان را ندارند و یا اینکه شرایط زندگی و امرار 

نیز ) 28( ویجیتراسین راتانا. در ایران مساعد نیست... معاش و

را از بزرگترین  فرار مغزها از کشورهاي در حال توسعه

دانسته و ی به ویژه در کشورهاي آسیایی تهدیدهاي سالیان آت

پایین تحصیل در جنوب شرق آسیا را  يحال هزینه عیندر

 .داند هعب می يفرصتی بزرگ براي این کشورها در زمینه

عالی از  دهی آموزش المللی در جهت عدم پذیرش اسناد بین

سوي نهادهاي حاکمیتی و مردم که مصادیق آن به وضوح در 

زعم نمونه پژوهش، یکی  کو دیده شد نیز بهیونس 2030رد سند

براي هعب و استانداردسازي ) جدي چندان نه(از تهدیدات 

و  و الئو )2(ندواو  کاتو. المللی آموزش و پژوهش است بین

سیاسی کشورها رابطه مستقیم با کم  نیز معتقدند زاویه )3(نلی

  .ها داردو کیف هعب آن

  

  گیري نتیجه

و پژوهشــی تبــادالت علمــی  واطــات ارتب يهرشــد فزاینــد   

در دنیـاي   جوامـع  يدانـش و توسـعه    انباشـت در المللـی   بین

و از ابزارهـاي ضـروري    محور امروز، هعب را بـه یکـی   دانش

تبـدیل نمـوده اسـت     کشـورها  يهعوامل اصلی رشد و توسـع 

اعظمـی از اهـداف منـدرج در     دستیابی به بخـش اي که  گونه به

هـاي   انـداز و برنامـه  سـند چشـم  م از اسناد باالدستی توسعه اع
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کشور   علمی  جامع  توسعه و همچنین طی مسیر بر مبناي نقشه

به استقالل و خودکفایی جـز از ایـن طریـق مقـدور     براي نیل 

هـاي  و محـدودیت با توجـه بـه شـرایط    از سوي دیگر . نیست

المللی موجـود در   ی، مذهبی، ملی و بینخاص فرهنگی، سیاس

هاي برتر کشور ، دانشگاهلعه و ورود به هعبایران در باب مطا

جهـانی در   ي بایستی ضمن شناسایی و ممیزي الزامات جامعـه 

 ریـزي براسـاس تحلیـل    ؛ تاحد امکـان بـا برنامـه   هعب يزمینه

المللـی در ابعـاد    بـین   شـده   راهبردي، به استانداردهاي پذیرفته 

برنامـه نزدیـک    مختلف آموزشی، پژوهشـی، فرهنگـی و فـوق   

ــو ــولی و   .ندشـ ــتت و تکثـــر غیراصـ ــفانه تشـ ــیکن متاسـ لـ

نگـر در ایـن حـوزه باعـث      گرا و بخشی ، تقلیلغیرسیستماتیک

هـاي   در دانشـگاه  هـا هماهنگ و متناسب با ظرفیـت  عدم رشد

شناسـایی نقـاط    بـا ضـروري اسـت   و  برتر ایران شـده اسـت  

ها و تهدیدهاي هعب از منظـر مـدیران،   ضعف، قوت، فرصت

ــان، انــدرکاران  ران، دســتنظــمتخصصــان، صــاحب و  مخاطب

ـ بـا ارا  ،این عرصـه  ذینفعان هـاي متنـوع بررسـی از    مـدل  يهی

هاي زیرساخت مند و علمی نظام به تقویتهاي مختلف  دیدگاه

ی از ـهعب و رفـع موانـع موجـود همـت گمـارد و بـا آگاهـ       

برداري حـداکثري   ، براي بهرههاي موجود در این زمینهفرصت

ارضـی    ضمن حفـظ اسـتقالل و تمامیـت   ها در از این فرصت

هــاي اصــیل ایرانــی و کشــور و پایبنــدي بــه اصــول و ارزش

این حـوزه   اسالمی، براي مواجهه منطقی با تهدیدهاي مختلف

  .اندیشی نمود چاره

  

  تقدیر و تشکر

دکتـري مـدیریت آموزشـی در     ياین مقاله مستخرج از رساله 

نظـران،   ، صـاحب اساتید ياز کلیه .دانشگاه شهید بهشتی است

ــز      ــب و نی ــگاهی هع ــتادي و دانش ــدیران س ــان، م متخصص

دکتري که در هـر دو بخـش    دکتري و پسا يدانشجویان دوره

کیفی و کمی این پژوهش به رغم مشغله فـراوان، مشـفقانه بـا    

هاي خود چه در قالب مصاحبه و چـه در قالـب   دیدگاه يارائه

ـ    تکمیل پرسشنامه اري رسـاندند  ها به غناي کـار نویسـندگان ی

  .گردد گزاري میسپاس
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