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 Purpose: Introduction: Today internationalization has become 

one of the main concerns of the top universities across the 

world, because internationalization is a highway for making 

higher quality, branding, incoming, and academic credibility 

for them. Considering these conditions, the present study aims 

to design a conceptual framework of the internationalization 

of Iran's Higher Education in One of the university payam-E- 

nour branch’s in Georgia. 

Materials and Methods: The research method in terms of 

purpose and nature of the data is practical and qualitative 

respectively. The participants were 15 Iranian and foreign 

administrators and students whose studying at international 

universities purposeful and snowball sampling continued to 

theoretical saturation. The research tool was interview which 

was analyzed through Data Analysis Method in three stages of 

Open Coding, Axial Coding and Selective Coding. 

Finding: The main findings indicated that the total number of 

data was 10 that 47 indicators were extracted among them 

based on the opinion of professors and experts, and the model 

of internationalization of  Iran's higher education in one of the 

university payam-E- nour branch’s in Georgia designed based 

on it. 

Conclusion: The designed model includes Political, Financial 

infrastructure, Equipment and Facilities, Universities, 

Organizational, International Relations, Educational and 

Training, Administrative, Support and Services, Socio-

Cultural and Economic components that affect the 

internationalization of Iran's higher education. 
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_________________________________ 
1 Jackson 

 مقدمه
 است خورده پیوند تحول و با تغییر که است  جهانی امروز، جهان

 جوامع ابعاد تمام هاو فرهنگ به مرزها توجه بدون شدن جهانی و

ماهیت  و ارتباطات نظام بین، این در است. داده تاثیرقرار تحت را
 هزاره در معتقد است 1ها نیز دگرگون شده است. جکسوندانشگاه

 باهم روز افزونی طور به جهان شدن، جهانی نتیجه در جدید،

در  آموزش عالی موسسات پدیده، این به پاسخ در و پیوسته است
 پاسخ سوال این به بتوانند دارند تا دوباره ارزیابی خود مأموریت

کنند  آماده بهتر را شانالتحصیالنفارغ توانندمی چگونه که دهند
 (.1امروز باشند ) متغیر دنیای در حرفه ای و شهروندان جهانی تا

 پدیده ناخواسته اثرات با مواجه برای مناسب هایراه از یکی

که بین المللی  چرا است، هاسازی دانشگاه بین المللی شدن، جهانی
عمل  مشترک نفع و هابه مرزها، فرهنگ احترام و با توجه شدن
عنوان یک ویژگی کلیدی بین المللی شدن آموزش عالی  به .نمایدمی

در سراسر جهان شناخته شده است. بین المللی شدن آموزش عالی به 
دلیل ورود دانشجویان خارجی به داخل کشور برای یک کشور 

جویان به مزایای اقتصادی دارد و از طرفی به دلیل مهاجرت دانش
خارج از کشور نیز به دلیل رقابت در اقتصاد جهانی منفعت دارد 

(. بین المللی شدن آموزش عالی برای مؤسسات آموزش عالی 2)
مزایایی از جمله افزایش درآمد، کسب شهرت و افزایش رتبه بندی 

المللی سازی برای موسسات (.  امروزه اهمیت بین3جهانی دارد )
یک دل مشغولی محوری به حساب می آید.  آموزش عالی به عنوان

المللی سازی در آموزش عالی، رسد افزایش اهمیت بینبه نظر می
ط های ملی است که بر تغییر محیبرگرفته از تفکر موسسات و دولت

کنند. از طرفی باید خاطر نشان ساخت که آموزش عالی تأکید می
ت نیست، اما بین المللی معادل از دست دادن قدرت حاکمی آموزش

هایی که ها چه برای آنمستزلزم تعهد به این است که دانش فرصت
طور المللی بهدر داخل هستند و چه برای ذینفعان در سطح بین

 با سوم یهزاره اینکه به توجه با (.4ساختارگرایانه ساخته شوند)

 فنون و علوم بنیادی تحول و محور - دانش جهانی اقتصاد آوای

 های جایگزین،انرژی نوری، انرژی شخصی، هایهرایان همچون

 نتایج است، بوده همزاد و همراه تکنولوژی نانو و بیوتکنولوژی

فناوری  و دانش پیش از بیش اهمیت نشانگر تحوالت این آنی
 شدن، جهانی یپدیده با همزمان بنابراین باشد.می یافته سازمان

 بر بیشتر تاکید و عالی آموزش نهادهای شدن متحول ضرورت

 به عالی آموزش هایموسسه و هادانشگاه المللیهای بینهمکاری

 به که رودمی انتظار نهادها این از آن، بر عالوه است. آمده عمل

 علمی، مبادالت نیز و پرداخته و فناوری دانش بین فاصله حذف

(. 5کنند ) تقویت را هافرهنگ و ملل میان فرهنگی و آموزشی
 را مختلفی موضوعات عالی آموزش بر نظام شدن جهانی تأثیرات
 مورد المللیبین نگاهی با که است شایسته که شود می شامل

به حد استانداردهای جهانی  بتوانند مرور به تا گیرند قرار ارزیابی
(. در چنین شرایطی 6ها ایفای نقش کنند )برسند و متناسب با آن

 با را خود بایست می یکم و بیست قرن ها برای بقاء دردانشگاه

 از به ناگزیر صورت این غیر در کنند. سازگار جهانی ذهنیت
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-تأکید بر همکاری .خواهند بود جهانی رقابت شرایط دادن دست

ها همزمان با پدیده های بین المللی مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه
ها، (. امروزه، بین المللی سازی در اهداف، فعالیت5جهانی شدن) 

و رهبری تفاوت بسیار زیادی با نیمه اول قرن بیستم دارد  مدیریت
هایی است های رهبران دانشگاه(. این موضوع در صدر مأموریت7)

که می خواهند مؤسسات خود را بین المللی کنند تا با جهان در 
(. با وجود اینکه بین المللی سازی به عنوان هدف 8ارتباط باشند )

کز  اهداف راهبردی آنها قرار دارد، ها و در مراصلی در دانشگاه
برای بسیاری از فعاالن حوزه آموزش عالی همچنان مفهومی مبهم 

های متفاوتی تفسیر شده است و با (، این مفهوم به گونه7است )
های ملی در آموزش عالی فاصله دارد. اجرای بسیاری از مأموریت

بسیاری از  در  1این مفهوم فرایندی پیچیده و چند وجهی است نایت
ای برای رسیدن به اهدافی بزرگتر المللی شدن وسیلهکشورها بین

همچون بهبود کیفیت و ارتقای آموزش عالی و خدمات آن است 
میالدی بسیاری از  2025بر اساس مطالعات انجام شده در سال  (.9)

کشورها مانند چین، هندوستان، مالزی،کره، ترکیه، مراکش و ایران 
تقاضا را برای آموزش بین المللی خواهند داشت و برای  باالترین رتبه

های آموزشی تحقق این امر بر تضمین کیفیت و اعتبارسنجی برنامه
سازی آموزش المللیالمللی در سطح ملی برای تضمین کیفیت بینبین

 خاورمیانه و آسیا شرق کشورهای برخی(. 5) عالی تأکید شده است

نموده اند؛  طرح ریزی زمینه در این ار یپروازانه بلند اهداف نیز
 با عربستان و ارمنستان امارات، قطر، نظیر منطقه کشورهای

توسعه تجهیزات و ارائه خدمات و  و غربی همکاری کشورهای
 کسب و دانشجویان خارجی جذب در بازاریابی و تسهیالت رفاهی

 نیز شرقی آسیای اند. درنموده کسب هاییموفقیت بین المللی وجهه

زمینه به  این در اقداماتی با نیز چین و مالزی، سنگاپور کره، ژاپن،
به طوری که سه کشور مالزی،  اند،یافته دست چشم گیری رشد

 از %12توانستند حدود  2006و  2005های سنگاپور و چین در سال

 این که دهند اختصاص خود به را بین المللی سهم بازار دانشجویان

(. در ایران نیز، 10است ) داشته زیادی افزایش حاضر حال در رقم
 اهمیت و نقش به توجه ضرورت گذشته یدهه دو کم دست طی

 تنها نه کشور ایتوسعه ها در پیشبرد اهدافدانشگاه المللی بین

 کشور باالدستی اسناد در حتی بلکه پایه بلند مقامات توسط

 توجه اسناد این از برخی در است. گرفته قرار تأکید مورد صراحتا  

 پراکنده صورت به عالی آموزش یتوسعه المللی بین راهبردهای به

 بین که است مهم این بر ناظر بودن پراکنده خورد.می چشم به

 اسناد در آموزش عالی کارکردهای و خدمات برخی شدن المللی

 تأکیدات این اما است گرفته قرار تأکید مورد کشور باالدستی

 اسناد بررسی .کنندنمی پیروی مشخص، رویکردی و منطق از لزوما 

 هافعالیت در المللی بعد بین به توجه که است آن نشانگر باالدستی

 از طیفی در هادانشگاه ایومشاوره پژوهشی آموزشی، خدمات و

 گرفته شکل غیرایدئولوژیک و ایدئولوژیک منافع و هاآرمان

 قانون سطح در کمدست  سیاسی یاراده بر مهم ناظر این است.

 همچنین بااست.  شدن المللی بین برای سیاستگذاری و گذاری

 در هابرنامه این محورهای و کشور توسعه برنامه پنج بررسی

_________________________________ 
1 Knight 

 از کشور توسعه و برای رشد رهنمودی بعنوان که عالی آموزش

 شودمی مشاهده رودمی شمار به فناوری و تحقیقات علوم، جمله

 هایبرنامه نسل پنج تحول سیر و هابرنامه کلی این محورهای که

 ساختار دهی" به دوم و اول برنامه در "کمی توسعه" از توسعه

 وزارت نام تغییر با سوم برنامه در"کشور در فناوری و علم توسعه

 و فناوری و تحقیقات وزارت علوم به عالی آموزش و فرهنگ
 در راهبردی هایاولویت و هاسیاست تدوین و تبیین وظایف دادن

 بر مبتنی توسعه" و وزارتخانه این به فناوری تحقیقات و حوزه

و  علم توسعه بر تاکید دیگر بیانی به و بنیان دانش و "دانایی
 کردن المللیبین برای مشخصی و رهنمودهای ملی سطح در فناوری

 فناوری و المللیبین هایو همکاری پژوهشی آموزشی، هایفعالیت

 اختصاص دانایی بر مبتنی توسعه" به نهایت در و چهارم برنامه در

 که رودمی پیش پنجم برنامه در محور دانایی توسعه یا "یافته

 هایدر برنامه توسعه و کیفیت سوی به کمی حرکت از نشان

 توسعه ششم برنامه به شدن نزدیک با دهد. اکنونمی کشور توسعه

 این در کشور عالی آموزش "المللی شدنبین" که هستیم آن شاهد

 آموزش اشباع به توجه با است. شده قلمداد جدی امری برنامه

 المللیبین ضرورت دولت توسعه، ششم برنامه در کشور اکنون عالی

 اشاره با مهراد .است داده قرار نظر مد را دولتی هایدانشگاه شدن

 سال تا جهان کشورهای دانشجویان تعداد افزایش بینی پیش به

 که دانشجویانی تعداد که دارد نفر اذعان میلیون 266 به 2025

 سه نیز بود خواهند مشغول تحصیل به خود مرزهای از خارج

 انگلیسی کشورهای تسلط رغم علی وی، گفته شد.به برابر خواهد

 مانند حاضر کشورهایی حال در اما عالی، آموزش بازار بر زبان

 ظرفیت نیز خاورمیانه کشورهای و تایلند مالزی، سنگاپور،

اند. داده افزایش خارجی جذب دانشجویان برای را خود هایدانشگاه
 عنوان به ایران خاورمیانه، کشورهای بین در است معتقد وی

-دانشگاه دارای عالی آموزش در کهن سابقه با و کشوری بزرگ

 برای و برخوردار است زیادی علمی های پتانسیل از که است هایی

 وزیر گفته به عالی آموزش المللی بین های عرصه از دورنماندن

 دهند با قرار خود کار دستور را در شدن المللی بین باید علوم

 سؤال این عالی آموزش شدن بین المللی ضرورت و اهمیت مالحظه

-بین ظرفیت ما هایواقعا دانشگاه آیا که می شود متبادر ذهن به

 ما کشور در شدن المللیبین مهم موانع دارند؟ را شدن المللی

 اند؟کرده طی چگونه را مسیر این کشورهای دیگر چیست؟

بهینه  نحو به موجود ظرفیت از توانندمی چگونه ما هایدانشگاه
 از که همانگونه بنابراینبپیوندند؟  مسیر این به و کنند استفاده

 عالی آموزش شودمی مشخص باالدستی اسناد و هاسیاست بررسی

 و ارتباطات شدن جهانی از ناشی هایچالش با رویارویی در ایران
 است. پذیرفته را شدن المللی بین الزامات از برخی اطالعات

 و قوانین ها،سیاست این عمل در آیا که است آن مهم اماپرسش
 همراه به کشور عالی آموزش برای دستاوردی مصوب های برنامه

 هایبررسی و تجربه بر تکیه با پرسش این به پاسخ در است؟ داشته

 شدن المللی بین وضعیت علمی لحاظ به گفت توانمی شده انجام

 و سعی بر مبتنی چیز هر از بیش و متفاوت کشور عالی آموزش
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 148... رانیا یشدن آموزش عال یالملل نیمدل ب یطراح  

 1398تابستان ، 3، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 عالی آموزش مؤسسات از یک هر ترروشن عبارت به است. خطا

 وزارت هاینامه شیوه و هانامه آیین مصوبات، حسب بر کشور

 مدیران نیز و گذاریسیاست شوراهای فناّوری؛ و تحقیقات علوم،

 کانون را خاصی هایفعالیت و هاجلوه منتخب صورت به مرتبط

مدل  و راهبرد رویکرد، از لزوما  که دهندمی قرار خود توجه
 که اخیر هایسال طی مثال برای کند.نمی تبعیت خاصی مفهومی

 حائز جهانی بندی رتبه هاینظام در هادانشگاه بندی رتبه موضوع

 این به که هاییمشی خط و هاسیاست به توجه است شده اهمیت

 اصلی کنشگران و گیرانتصمیم کار دستور در کندمی کمک مهم

 توسعة است. گرفته قرار تابع مؤسسات و ایران عالی آموزش

 دانشگاه دانشجویان فرهنگی و علمی مبادالت و همکاریها روابط،

 به دادن اولویت با کشور از  خارج و داخل در علمی مراکز و ها

 همواره که است اهدافی جمله از اسالم جهان و منطقه کشورهای

 پی در و فناوری تحقیقات علوم، وزارت دانشجویی معاونت حوزة

 دیگر یکی کشور از خارج در شعب است. تأسیس بوده آن تحقق

-دانشگاهشعب  تأسیس یزمینه در است. شدن المللی بین مصادیق از

 ،1387 سال در کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری های
 علوم، وزارت المللی بین های علمی همکاری مرکز در اقداماتی

 این به توانمی جمله آن از که گرفته صورت فناوری و تحقیقات

 تربیت ی دانشگاهشعبه کرد: تأسیس اشاره انجام در دست اقدامات

 کشور سوریه، در فارابی( تکمیلی ت تحصیال دانشگاه( مدرس

کومور، افغانستان و  کشورهای در نور پیام دانشگاه یشعبه تأسیس
 هرات، مشهد در فردوسی دانشگاه یشعبه تأسیس گرجستان،

 یشعبه تأسیس و لبنان در بهشتی شهید دانشگاه یشعبه تأسیس
 و زبان گسترش .کشور کومور در کاربردی جامع علمی دانشگاه
 اعضای شرکت کشور، از خارج در شناسی ایران و فارسی ادبیات

 المللی، بین علمی هایها، گردهماییکنفرانس در علمی هیأت

 هایفرصت داخل، المللی بین هایکنفرانس و هاهمایش برگزاری

 مورد اقدامات دیگر از خارجی سفرهای و تحقیقاتی مطالعاتی و

 بینیپیش توانمی رو همین از .است المللی بین فضای در توجه

 یعرصه در توجه کانون و هاتشویق مبنای چنانچه که کرد
 کند پیدا میل دیگری سوی و سمت به آموزش عالی سیاستگذاری

 .بود خواهد متفاوت نیز دانشگاه شدن المللی بین وضعیت آنگاه
عوامل علی مؤثر در بین  که است آن بخش این در مطرح پرسش

نور در گرجستان کدامند؟ ایجاد شده دانشگاه پیام المللی شدن شعبه
-راهبردهای بهینه برای بین المللی شدن شعبه ایجاد شده دانشگاه پیام

تواند باشد؟ بسترهای مورد نیاز بین المللی نور در گرجستان چه می
نور در گرجستان کدامند؟ عوامل شدن شعبه ایجاد شده دانشگاه پیام

ر نور دی شدن شعبه ایجاد شده دانشگاه پیامگر در بین المللمداخله
گرجستان کدامند؟ پیامدهای بین المللی شدن شعبه ایجاد شده 

 ؟نور در گرجستان کدامنددانشگاه پیام
 

 ادبیات نظری و تجربی
 ندارد، وطن و مرز اساسا   یعنی است المللی بین مفهوم یک علم،

 داشتن علمی، یک سازمان حیات و تعالی ی الزمه رو همیین از

 از یافتن آگاهی با بتواند تا است خارج جهان با مستمر ارتباط

 موفقیت خود، فعالیت مختلف های در دوره ها یافته جدیدترین

 (. یقینا 11)  بیاورد دست به اش داخلی نیازهای رفع در قبولی قابل

 یک از خورداری بر بدون منطقه در علمی مرجعیت هدف به نیل

 امکان عالی آموزش در توسعه موفق و یافته توسعه عالی آموزش

 قالب در عالی آموزش کردن المللی بین اساسا    .باشد نمی پذیر

 است: گرفته شکل زیر مراحل
 خارجی: بین پذیرش دانشجوی طریق از کردن المللی بین .1

 با ، سنتی طور به که است تکامل حال در مفهومی کردن المللی

 ، تحلیل منظور به کشورهای مختلف بین در دانشجویان جابجایی
 توسط پرداختی های هزینه ، کشورها بعضی است. در شده متصل

 های هزینه کاهش برای روشی عنوان به دانشجویان بین المللی

 .آید می حساب به دولتی
 مختلف: بین واحدهای تاسیس طریق از کردن المللی بین .2

 کشورهای در مختلف واحدهای تاسیس طریق از کردن المللی

 و نیازها با متناسب های درسی برنامه اجرای و جهان مختلف
 مسائلی ، آن در که ، میزبان کشور در مخاطبان بومی مسائل

 و عالی آموزش سازی خصوصی ، های فرهنگی چالش همچون
 . شود می مطرح ... و مالی منابع تامین

خانه برای منزل: مفهوم بین المللی شدن در  در کردن المللی بین .3
 آموزش نظام آن در (، که12مطرح شد ) 1999اولین بار در سال 

 می گرفته کار به المللی بین به مخاطبان دسترسی برای دور راه از

بین  عرصه در مخاطبان تلقی سازی المللی بین از نوع این در شود.
 های آموزش ارائه ضرورت و جهانی شهروندان عنوان به المللی

 گیرید. می قرار نظر مد آنان به الزم

المللی شدن به عنوان یک به اعتقاد جین نایت از بدو مطرح شدن بین
ی آموزش عالی تاکنون ارائه تعریفی دستور کار کلیدی در حوزه

(. برای 9شمول از این مفاهیم همواره محل بحث بوده است )جهان
المللی شدن، تعاریف متعددی ذکر شده است که بیانگر واژه بین
در  2003باشد. زاوکیانگ های گوناگون در تبیین آن میدیدگاه

رابطه با تنوع واژه بر این عقیده است که: در حالی که بیان معانی 
المللی شدن، بیانگر پیچیدگی و غنای این مفهوم متعددی برای واژه بین

است، مشخص است عامل کلیدی در این واژه، ادراک )مفهومی( بین 
-ای فرهنگی است. تاریخ ویژه هر کشور، فرهنگهها و هویتملت

ها و مواردی از این قبیل، پاسخ آن کشور و های بومی، منابع، اولویت
دهد. بنابراین، هویت ملی و ارتباطاتش را با سایر کشورها نشان می

 المللی کردن آموزش عالی کلیدی هستند. فرهنگ برای بین
 به مربوط ادبیات در به ویژه» شدن المللیبین«مفهوم تاریخچه

-برمی پیش سده دو به المللبین  ابطرو و سیاسی علوم هایحوزه

 نیست. در نوینی واژه-دانش شدن المللیبین معنا این در گردد.

 جدید سیاست یک به عنوان شدن المللیبین عالی، آموزش حوزه

 ایده و مفهوم اخیر دهه سه در عبارتی، (. به13شود )می شناخته

 و پژوهش آموزش،(بخشی  بعد در هم المللیعالی بین آموزش
-بین روابط و )اقتصاد، سیاست، بخشی فرا بعد در هم خدمات( و

 است. بوده هاپژوهش و هاسیاستگذاری از بسیاری موضوع الملل(

 نود و شش (2003) هادانشگاه بین المللی اتحادیه گزارش بر اساس

 را شدن المللیبین عالی آموزش و سیاستگذاران مدیران از درصد
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   و همکاران فرزاد قاسم زاده 149
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 نایت تا به پژوهش استناد با دانند.می خود هایدانشگاه نفع به

عضو  هایدانشگاه و کشورها درصد هفتادوسه جدید قرن اوایل
 اولویت به عنوان را شدن المللیبین ها،دانشگاه المللیبین اتحادیه

 لحاظ به(. 9دانند )می عالی آموزش هاینظام اصالح برای خود اول

 شدن المللیبین که عالی معتقدند آموزش حوزه نظرانصاحب نظری

 .باشدمی توسعه به دستیابی برای ایوسیله و تغییر برای عاملی
 علمی آموزشی، هایبرنامه و هااستراتژی امروزه که روستازاین

 آموزش هایفعالیت و هاسیاست بر اساس هادانشگاه سازمانی و

المللی کردن دانشگاه وقتی از بین(. 14شوند )می نوشته المللیبین عالی
شود، اغلب الگوی سنتی تحصیل دانشجویان کشورهای صحبت می

شود، اما این تصویر امروز کمتر توسعه یافته به ذهن متبادر می
دهد که تعداد دانشجویان نادرست است. تحوالت دهه اخیر نشان می

کرده و الگوی اعزام دانشجویان خارجی جهان به شدت افزایش پیدا 
به خارج و ترکیب این دانشجویان نیز کامال  تغییر کرده است. اولین 

به  متعلق "دانشجویان خارجی"تغییر این است که بیشترین میزان 
کشورهای اروپایی و آمریکاست، یعنی این کشورها هم بیشترین 

ن مچنیپذیرنده و هم بیشترین فرستنده دانشجوی خارجی هستند. ه
المللی شدن را فرآیند ادغام جان نایت در جدیدترین تعریف خود، بین

فرهنگی یا جهانی در فرآیند، کارکرد یا المللی، بینیک بعد بین
(. 15کند )تحویل آموزش عالی در سطوح مؤسساتی و ملی معرفی می

آید این است که آموزش عالی به سمت از آنچه از تعاریف فوق برمی
 کند وی جهانی شدن حرکت میتغییر اساسی در نتیجهو سوی یک 

المللی بین»در پژوهش خود با نام  1طور که استرومکوئیستهمان
خاطرنشان کرده است این « عنوان پاسخی برای جهانی شدنشدن به

تغییرات اساسی ممکن است ناشی از تأکیذ بیشتر فشارهای بازار در 
 ها، چه دولتیو همه دانشگاهگیری برای آموزش باشد فرآیند تصمیم

اظهار  2(. ریان16کنند )و چه خصوصی، این فشارها را تجربه می
ها بلکه دیدن المللی نه فقط درک سایر فرهنگدارد آموزش بینمی

المللی سازی (. بین17فرهنگ خودی از دریچه چشم دیگران است )
ا ها رهای منحصر به فرد جوامع و فرهنگمرزهای ملی و ویژگی

-بین سازد و در منظر جهانی شدن بر درک و همکاریمشخص می

(. بهجتی اردکانی و یارمحمدیان پژوشی با 18المللی تأکید دارد )
المللی سازی نظام آموزش عالی در کشورهای عنوان بررسی بین

-آمریکا، کانادا و استرالیا و ارایه الگوی مناسب در ایران انجام داده

های سه کشور آمریکا، ژوهش با مقایسه استراتژیها در این پاند. آن
لمللی ااسترالیا دریافتند که مهمترین استراتژی این کشورها بین ,کانادا 

المللی به ی درسی و یادگیری و الحاق محتوای بینکردن برنامه
های درسی موجود است و تغییر مکان فیزیکی استاد و دانشجو برنامه

مبادله کمتر مورد توجه است. امروزه ارجحیت های در قالب برنامه
های درسی بومی، ملی و محلی داخل هر المللی سازی برنامهبر بین

المللی سازی کشور است. همچنین پژوهشگران در مقایسه بین
های درسی آموزش عالی در کشورهای منتخب به نتایج ذیل برنامه

با عنوان  فر، یوسف و ابراهیمی پژوهشی(. حمیدی19رسیدند )
اند. سازی آموزش عالی انجام دادهالمللیرهبری و مدیریت در بین

جهانی  و سازیالمللیبین تعاریف بین که داد نشان تحقیق انتایج
_________________________________ 

1 Stromquist 

 برای و دارد وجود روشنی متمایز وجه آموزش عالی در شدن

 حیطه چهار سازی آموزش عالیالمللیبین مطلوب سطح به رسیدن

 تحلیلی مطالعه شامل که شوند رهبری و مدیریت باید اصلی

 و سازی پیاده هدفدار، و منسجم راهبردی توسعه برنامه محیط،
(.  20مؤثر ) و پیوسته ارزیابی و رصد و هازیرساخت سازماندهی

منش، خراسانی و بختیاری پژوهشی با عنوان طراحی مدل بومی زمانی
فی ان: مطالعه کیهای علوم پزشکی ایرالمللی سازی دانشگاهبرای بین

های المللی سازی دانشگاهبا هدف طراحی چارچوب مفهومی بین
توسط این  شده طراحی مدلاند. علوم پزشکی انجام داده

)شرایط سیاسی و امنیتی، شرایط  زیربنایی عوامل شامل پژوهشگران 
)مدیریت روبنایی وای( فرهنگی و اقتصادی و شرایط جهانی و منطقه

های درسی، همکاری علمی، فضا و تجهیزات، برنامه و منابع انسانی،
 است فعالیت فوق برنامه، نظارت و بازبینی و فرهنگ دانشگاهی(

 المللیبین بر نامحسوس و غیرمستقیم صورت به زیربنایی عوامل که

 روبنایی عوامل و گذارندمی تاثیر پزشکی علوم هایدانشگاه سازی

 وجهه پزشکی علوم هایدانشگاه به محسوس و مستقیم صورت به

(. خرسندی طاسکوه  پژوهشی با عنوان تحلیل 21) دهندمی المللی بین
-المللی شدن آموزش عالی با هدف پاسخمبانی نظری و اهداف بین

 هادانشگاه مدیران و گذارانسیاست که اساسی پرسش این گویی به

کنند، می شدن تعقیب المللیبین از را اهدافی و هاچه انگیزه عمدتا  
 هاانجام داده است. نگارنده این پژوهش بر این باور است دانشگاه

و  نیازها به توجه با باید عالی آموزش مؤسسات هایمدیریت
-ویژگی و شرایط سیاسی اجتماعی، بافت دانشگاهی، هایظرفیت

-بین برای (،22هستند ) محیط سازمان آنها بر که فرهنگی های

 است این دوم نتیجه .نمایند ریزیبرنامه و سیاستگذاری شدن المللی

 و جهانی شدن بین رابطه از متفاوتی هایبرداشت و هاقرائت که
 هایبرداشت کیفیت و هاقرائت تنوع دارد. وجود بین المللی شدن

 موقعیت زمینه معرفت شناختی، نظیر مختلفی عوامل به موجود

واردکننده  یا و صادرکننده موضع از( کنشگران موضع جغرافیایی،
 نیز و سیاسی، هایدولت ، المللیبین عالی آموزش محصوالت

 .دارد بستگی هادانشگاه بوم-و زیست سازمانی مقتضیات و الزامات
-مؤلفه از المللیبین عالی آموزش اهداف که است این سوم نتیجه

 توسعه اجتماعی درآمدزایی، برند سازی، نظیر کارکردگرایان   های

-اهداف آرمان نیز و ، المللیبین هایپژوهش اجرای ملی، امنیت و

 توسعه سازی، صلح فرهنگی، بین سواد و یادگیری مانند گرایانه

 و آموزشی هایبرنامه کیفیت و تضمین جهانی، شهروندی ایده
منش پژوهشی خراسانی و زمانی .هستند برخوردار متنوعی فرهنگی

ها و مؤسسات شدن دانشگاهالمللی با عنوان راهبردهای مؤثر در بین
 ارتباطی، راهبردهای نقش آموزش عالی ایران با هدف  بررسی

 و ها دانشگاه شدن المللی در بین دانشگاهی و خدماتی سیاسی،
 حسب بر علمی هیات اعضای دیدگاه از عالی آموزش موسسات

اند. نتایج حاصل از این انجام داده دانشگاهی مرتبه و جنسیت
ای هاستقبال از ایده"این بود که در راهبرد ارتباطی  پژوهش نمایانگر

 گسترش"المللی در زمینه آموزش عالی، در راهبرد سیاسی جدید بین
افزایش  "، در راهبرد خدماتی "المللیهای تحقیقی بیننامهتوافق

2 Ryan 
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 150... رانیا یشدن آموزش عال یالملل نیمدل ب یطراح  

 1398تابستان ، 3، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

و در  "های مطالعاتی اساتید و دانشجویانحمایت مالی از فرصت
ان به عنو "المللی شدن آموزش عالیینتوجه به ب "راهبرد دانشگاهی 

 دهاقانی پور قاسم(. 21های مصاحبه شوندگان بوده است )اولویت

سازی  المللیدار پژوهشی با عنوان تحلیلی بر بومی سازی بینلیاقت و
ها در عصر جهانی شدن از میان نظرات درسی دانشگاه برنامه

یق مصاحبه متخصصان حوزه علوم تربیتی و جامعه شناسی از طر
-آرمان طبق آموزشی نظام هر اگرچهها دریافتند انجام داده اند. آن

 دانش برای که اهمیتی میزان به توجه با و جامعه اهداف و ها

 در خاصی هایفرصت و راهکارها است، قائل جهانی دانش و ملی
 اما دارد، علوم سازی بومی و سازی المللی بین رویکرد با ارتباط

 قدم زمینه این در تفریط و افراط هرگونه از دور که هایینظام

 رو،پیش هایچالش و هافرصت به نسبت اند توانسته اند، برداشته

 تحقق و علم تولید بحث در و باشند داشته مؤثرتری تصمیمات

 (. مایکل بایرام23) کنند عمل تراثربخش عالی، آموزش هایرسالت

 آموزش شدن المللی بین المللی: بین انداز پژوهشی با عنوان چشم
 بین انجام داده است. هدف این پژوهش پی بردن به اهمیت عالی،
این پژوهش . است عالی آموزش شدن المللی بین برای بودن، المللی
 می تحلیل را سازی المللی بین تعاریف و ها سازی مفهوم از برخی
 اراید گرایی المللی بین که و در نهایت به این نتیجه می رسد کند
 فرایندهای برای ای پایه ارزشی تواند به می که است اخالقی ابعاد
 برای (. یافته های این پژوهش مبنایی24شدن درآید ) المللی بین

 و طراحی مانند سازی المللی بین مختلف پژوهش های جنبه ارزیابی
این  در که همچنین رویکردی .است درسی های برنامه اجرای
 تغییر به منجر اجرا، صورت در شده است، گرفته کار به پژوهش

شد. همچین این پژوهش به پیامدهای بین  خواهد درسی برنامه در
المللی شدن می پردازد که تحرک و کوشا تر شدن دانشجویان یک 

 ژوهشیپ 1جنبه مهم بین المللی شدن است. آرمسترانگ و الکسانا

تایلند و مالزی  موردی : مطالعهعالیشزآمو شدن المللیبین عنوان با
 شدن المللیبین های اصلی مؤلفه ژوهش،پ دراین .اندداده انجام

 المللیبین آورد دست کارآمد دهنده قاءتارل عوام و عالیشزآمو

 المللیبین کاربردی مدل بهترین و شناسایی عالیشزآمو در شدن

 کاربردی مدل .است شده ییدتأ و ایجاد ایلندت در عالیشزآمو شدن

ل هفت مؤلفه اصلی بوده است: سه مؤلفه نخست شام شدن المللیبین
 د و عالیشزآمو کمیسیون دولت، همان هک انددولتی بخشدر 
-شزآمو سساتؤم چهارم مورد و است عالیشزآمو کمیسیونفتر
 و هستند خود درون در یتفکی عنصر شش دارای هک بوده عالی
 و رفرمایانکا ششم مورد و المللیبین شبکه/شریک نجمپ مورد
 بوده یتفکی قاءتار با مربوط هاینماینده یا اصناف تمهف  مورد

 برای وانتمی را مدل این دهدمی نشان نتایج همچنین .است

 جامع بسیار مدل این .برد کاره ب ایلندت در عالیشزآمو موسسات

 سهامداران مامیت قریبات و شدن المللیبین مهم عناصر مامیت و بوده

 است آن زا حاکی حقیقت نتایج .دهدمی پوشش قرار حتت را اصلی

 در وانتمی را شده هارائ عالیشزآمو شدن المللیبین راهبرد هک

تا به جای تشدید   نمود اجرا آسیا شرقی جنوبه اتحادیه جامع
_________________________________ 

1 Armstrong & Laksana 
2 Roga 

و همکاران،  2(. رگا25رقابت سرمایه انسانی را افزایش دهد )
پژوهشی با عنوان بین المللی شدن آموزش عالی: تجزیه و تحلیل 
عوامل موثر بر انتخاب آموزش عالی توسط دانشجویان خارجی، 

اند. این پژوهش به بررسی راه هایی می پردازد که به بین انجام داده
المللی شدن آموزش عالی کمک می کند تا بتوان از طریق آن 

 و تحلیل این پژوهش، را جذب کرد. هدفدانشجویان خارجی 
 آموزش موسسه خارجی دانشجوی انتخاب بر موثر عوامل ارزیابی
 شآموز شدن المللی بین برای را بیشتری پیشنهادات تا است عالی
 برنامه توسعه به کمک نتیجه گیری این پژوهش .دهد ارائه عالی
 رد مشارکت و مهمان استادان مشارکت انگلیسی، در تحصیلی های

دانشجویان  و خارجی کارکنان جذب هدف با دیگر های فعالیت
 الملل بوسیله در پژوهشی با عنوان تجارت بین 3(. وارویک26است )
 های دانشگاه شدن المللی بین در مدیریتی دیدگاه و عالی آموزش

 آموزش زیسا المللی بین بررسی برای مدیریتی دیدگاه انگلستان، یک
 های دانشگاه موردی مطالعه چهار از استفاده با .دهدارائه می عالی

 هک دهد می نشان را هایی سازمان بین تفاوت پژوهش انگلستان، این
 نشد المللی بین استراتژی اجرای راستای در خوبی های پیشرفت
 سه شامل ادبیات توانستند مشکالت را بیابند. مرور داشتند و
 مدیریت آموزش عالی، بودن المللی بین: است ادبیات مجموعه
 هس ادبیات، اساس بر .استراتژیک مدیریت و آموزش عالی موسسات
 ازمانس شدن المللی بین که انگلستان های دانشگاه برای اصلی چالش

 که دهد می نشان است. ادبیات شده شناسایی گیرند می بر در را
 مکان خوبی برای بین المللی سازی تجارت معاصر های دانشگاه
 مدیریت نحوه به بیشتری توجه باید ترتیب همین به و هستند

 که هدد می نشان تحقیق این .باشند داشته خود المللی بین استراتژی
 به رسیدن برای تالش حال در انگلستان های دانشگاه از برخی
 یحال در و خود هستند عملیاتی محیط بهتر با توجه به با  شرایط

 وجهت به نیاز المللی را دارند بین های استراتژی همه تقریبا آنها که
 عنوان با ژوهشیپ 4ژو(. 27استراتژی است ) این اجرای به بیشتر

 در "عالیشزآمو شدن المللیبین هب ویاپ هایسیستم رویکرد"
 این در ت.اس داده انجام امریکا جنوبی نیوجرسی استاکتون نشگاهدا

-بین توسعه و ماهیت سیربر برای ویاپ هایسیستم هنظری ژوهشپ

ه نظری سسا رااست. ب شده به کار گرفته عالیشزآمو شدن المللی
-می سطح نجپ دارای عالیشزآمو شدن المللیبین ویاپ هایسیستم

 دارای سطح هر. "ای و فردیبرنامه ،ساتیموس ملی، المللی،بین"اشدب
 "هاروژهپ و رویکردها ها،هبرنام امدها،پی اهداف،"پنج مؤلفه 

 این بین ویاپ روابط هب هک بوده رشده دامن دارای سطح هر و است

 شدن المللیبینه چرخ ژوهشپ هادام در .دارد بستگی سطوح

 هاییستمس رویکرده کارگیری ب یهنمون عنوان با تاکتونسا دانشگاه

 قرار گرفته است. بحث مورد عالیشزآمو شدن المللیبینپویا برای  

 شده داده نشان شدن المللی بین ویایپ سیستم مدلشکل زیر    در

 (.28) است
 

 المللی سازی در آموزش عالیتاریخچه سیر تحوالت بین

3 Warwick 
4 Zhou 
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   و همکاران فرزاد قاسم زاده 151

 

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Issue 3, Summer 2019 

عوامل و دالیلی که بر جذب و انتخاب دانشجویان به مؤسسات 
توان به برتری و تفوق آموزش عالی میان مرزی تأثیر گذارند و می

اقتصادی، های این مؤسسات هزینه مطالعه )سازمان توسعه و همکاری
( و آشنایی یا مهارت و تسلط بر زبان کشور آن مؤسسه اشاره 2006
(. اما عامل مهم دیگر که در ادبیات خیلی برجسته نیست 29کرد )

عبارت است از بهبود سطح درآمد در کشورهای درحال توسعه، رشد 
سریع اقتصادی و بهبود درآمدها و استانداردهای زندگی از جمله 

وی افزایش آموزش میان مرزی برای دانشجویان این موارد مؤثر بر ر
-کشورهاست. کشورهایی چون چین، هند، کره و مالزی از این جمله

های چنین بسیاری از این کشورها با توجه به سیاستاند. هم
های خارجی را در کشورهایشان مورد گذاریآزادسازی، سرمایه
سطح دستمزدهای  و در نتیجه دانشجویان به خاطر ترغیب قرارداده

ه توانند بباالیی که به واسطه این گونه مشاغل در کشورهایشان می
های هایشان را تشویق به پرداخت هزینهدست آورند، خانواده

المللی سازی آموزش میان مرزی در ادامه سیر تحول تاریخی بین
آموزش عالی در اروپا، ایاالت متحده و کشورهای درحال توسعه 

 :شوندمطرح می
 
 المللی سازی آموزش عالی در غرب با تأکید بر اروپابین

المللی شدن در قاره بطور کلی روند تحوالتی را که در زمینه بین
توان در موارد زیر اروپا تا عصر حاضر در حال انجام است را می

 خالصه کرد:
 تأکید بر توسعه همکاری. 70و  60در دهه  -

 مبادله.تأکید بر همکاری و  90و  80در دهه  -

 در دوران معاصر یک جنبش نیرومند به سوی تجارت. -

 المللی سازی آموزش عالی در انگلستانبین
ای هدر انگلستان سیاست علم و فناوری پس از عبور از عصر فرصت

به بعد وارد شرایط نوینی شده است. کاهش  1980راهبردی در دهه 
و  قاتی و عدمهای تحقیبودجه تحقیقات بنیادن، افزایش سریع هزینه

جود موقعیت برای پژوهشگران جوان، به ایجاد شرایطی انجامیده 
سیستم تحت »است که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را 

 شود:های زیر دنبال مینامیده است. در شرایط جدید سیاست« فشار
 توسعه روابط بین دانشگاه و صنعت؛  -

های جدید ریزی حوزهتوسعه تحقیقات راهبردی برای پی -
 فناوری؛

تغییرات در بودجه تحقیقاتی که درصد ثابتی از تولید نلخالص  -
 شود؛ملی را شامل می

 تأکید برای ارزیابی علم و فناوری و ستجش عملکرد تحقیقاتی؛ -

 توجه به ابعاد زیست محیطی؛  -

 المللی.های بینتوسعه همکاری -

 

 المللی سازی آموزش عالی در کشورهای درحال توسعهبین
المللی سازی آموزش عالی در بیشتر کشورهای در حال توسعه بین

توان گفت آن تحولی تازه در دارای قدمت زیادی نیست، در واقع می
های ای که ریشه در دههآید. لذا تاریخچهحساب میاین کشورها به
ها موجود نیست، با توجه های دور داشته باشد برای آنگذشته یا سال

انجام شده، آنچه مقدور است پرداختن به وضعیت ها به بررسی
المللی سازی آموزش عالی در های اخیر بینموجود و مربوط به سال

این کشورهاست. کشورهای درحال توسعه میزبان بخش کوچکی از 
المللی هستند. این کشورها به منظور بهبود کیفیت و دانشجویان بین

ن شهرت و اعتبار و ترکیب فرهنگی بدنه دانشجویی، بدست آورد
المللی هستند. برای مثال کسب درآمد در پی جذب دانشجویان بین

ترین میزبانان دانشجویان از سایر هندوستان و فیلیپین از جمله مهم
دانشجوی  8000اند. هندوستان بیش از کشورهای درحال توسعه
اند. ها از کشورهای در حال توسعهآن %95خارجی دارد که بیش از 

، مالزی و هند نیز در حال تدوین راهبردهایی برای جذب چین
 (.13ها و مؤسسات آموزشی خود هستند )دانشجویان و صدور برنامه

 
 المللی سازی آموزش عالیدالیل بین

که  هدف یک عنوان به نه شدن المللی بین کشورها بسیاری در
بهبود  مانند تربزرگ اهدافی به رسیدن برای ابزاری عنوان به

 در نظر عالی آموزش خدمات و سیستم ترفیع و بازسازی کیفیت،

 بین به بحث ورود برای متفاوتی دالیل شود. کشورها می گرفته

های نئولیبرالیستی باعث گسترش دیدگاه دارند. شدن المللی
شود. ها و مراکز آموزش عالی میخودگردانی اقتصادی دانشگاه

سود فردی خود باشند، محوریت تربیت افرادی که بتوانند به دنبال 
ای اهمیت بیشتری های فنی و حرفهیابد و در همین راستا آموزشمی

ی تأثیر اقتصاد جهانی بر فرآیند آموزش (. در زمینه30کند )پیدا می
و پرورش تافلر معتقد است در قرن بیست و یکم، عصری که در پیش 

درت، دانایی و ی قروی داریم، عصر دانایی است. عصری که بر پایه
رفته ی دانایی قرار گثروت بنا شده است. حتی در اقتصادی که بر پایه

ترین موضوع، سیاست داخلی یا توزیع ثروت نیست بلکه توزیع مهم
(. بنابراین 31کند)هایی است که ثروت تولید میاطالعات و رسانه

ای هالمللی در آموزش عالی، تقویت کشور در رقابتتقویت بعد بین
ترین هدف برای ای و جهانی نیز است.از نظر فرهنگی مهممنطقه
ها و اصول مورد نظر المللی شدن آموزش عالی گسترش ارزشبین

(. بعد فرهنگی 7المللی است )فرهنگ ملی کشورها به عرصه بین
مؤثرترین بعد از نظر تأثیرگذاری بر نظام آموزش و پرورش است. 

فرهنگی سایر جوامع در جامعه های جهانی شدن باعث نفوذ ارزش
های چند ی مهاجرت باعث ایجاد کالسچنین رشد پدیدهشود. هممی

فرهنگی و اهمیت یافتن یادگیری برای با هم زیستن و استلزامات 
خاص آن که یادگیری شناخت خویشتن، قائل شدن احترام برای 
-دیگران و آموختن حس مسئولیت و همکاری با دیگران است، می

المللی شدن نقش و دالیل اقتصادی و سیاسی برای بین (.32)گردد 
آموزش عالی به شدت به طور کامل و جامع در طول زمان تغییر 
کرده است. در این قرن و خصوصا  بعد از جنگ جهانی دوم با روی 

المللی، کار آمدن ایاالت متحده آمریکا به عنوان یک قدرت بین
رفت؛ یعنی حرکت به سمت دالیل سیاسی بٌعد جدیدی به خود گ

 هاحفظ و گسترش تأثیرات آمریکا داشت. دانش دیگر فرهنگ
های ایاالت ها به شکل جدی اهمیت یافت. دانشگاهها و نظامزبان

های ایالتی و دفاعی در جهت متحده به شکل اساسی از طریق سازمان
ای، کارآموزی زبان خارجی و مطالعه توسعه مطالعات منطقه
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 152... رانیا یشدن آموزش عال یالملل نیمدل ب یطراح  

 1398تابستان ، 3، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

انه بینی خارج از کشور برانگیخته شدند .این دیدگاه خوشهابرنامه
های به آموزش عالی به عنوان یک عامل مؤثر برای صلح در سیاست

سال گذشته  50آمریکا در نظر گرفته شد و آموزش عالی در 
های بسیاری را از هر نظر کسب کرد. در حال حاضر دالیل حمایت

های اروپایی برای همکاری اقتصادی به عنوان نیروی محرک برنامه
باشند و ممکن آوری و آموزش مطرح میو مبادله در پژوهش، فن

تر باشند. این تغییر در تأکید از سیاست به اقتصاد در است متداول
-های ملی برای بینسیاست»با عنوان  1997مطالعه ای که در سال 

ه ملی سوئد تهی توسط مؤسسه« المللی شدن آموزش عالی در اروپا
دهد در کشورهای ها نشان میشد، شرح داده شده است. یافته

اسکاندیناوی، استرالیا، آلمان، انگلستان، هلند، اروپای مرکزی و 
شرقی گرایشی نسبت به تغییر از عوامل سیاسی، فرهنگی و آموزشی 

للی المدر جهت عوامل اقتصادی به عنوان دالیل اساسی حاکم برای بین
ا استثنا کشورهای جنوبی نظیر یونان هستند؛ شدن وجود دارد. تنه

المللی شدن آموزش عالی بیشتر بوسیله دالیل علمی، جایی که بین
از نظر دوویت  دالیل سیاسی  فرهنگی و سیاسی هدایت شده است.

در بین المللی شدن آموزش عالی پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه 
 11ین، پس از در دوران جنگ سرد، بسیار غالب بودند و همچن

، که امنیت ملی امریکا اهمیت دوچندانی پیدا کرد، 2001سپتامبر 
 یالمللی شدن، توجیه بیشتری یافته است. در زمینهدالیل سیاسی بین

دالیل فرهنگی و اجتماعی نیز دوویت بر نقش دانشگاه ها در ایجاد 
 های بین فرهنگی در استادان وفرهنگی و ارتقای شایستگیدرک بین

انشجویان اشاره دارد و نگرانی خود را از فشار موجود بر دانشگاه د
د. کنها بر عدم موفقیت آنها در انسجام فرهنگی و اجتماعی بیان می

همچنین، از نظر دوویت  اگرچه دالیل بسیار متنوعی متناسب با 
شرایط کشورها وجود دارد، اما دالیل اقتصادی، اهمیت بیشتر دارند 

آکادمیک نیز کسب رتبه و جایگاه و پروفایل  و در میان دالیل
 (.7سلزی از دالیل غالب به شمار می آیند )

 
 الملی شدن آموزش عالی در ایرانبررسی وضعیت بین

بین المللی شدن امروزه نه اتنخاب بلکه ضروررتی برای نظام های 
ر های دانشگاهی دی نظامدانشگاهی است. به دلیل پیوستگی فزاینده

های محلی دانشگاهی هرچه بیشتر به نی دانش، این سیستمشبکه جها
اند. این مسئله در مورد ایران دو بعد یکدیگر وابسته و پیوسته شده

مهم و کلیدی دارد: از یک سو به دلیل رابطه با غرب از طریق 
های علمی و آکادمیک )به ویژه تحصیل ایرانیان در آنجا( مبادله
المللی شدن داریم، و از سوی بین های ضمنی جدی و عمیق ازسویه

المللی پیرامون ایران مستلزم حضور جدی در فضای دیگر فضای بین
های سیاسی و فرهنگی و علمی منطقه است. در کنار این ضرورت

ا کند تفرهنگی علم این ضرورت را ایجاب میفرهنگی، منطق میان
ر یشتر دی علم و تولیدات علمی با مشارکت هرچه بکاربرد خالقانه

نظام تولید مشارکتی علم در جهان امروز و ایفای نقش مهم و کلیدی 
دن المللی شپذیر شود. بیندر مدل تار عنکبوتی دانش در جهان، امکان

های ملی برای حضور هرچه بیشتر ی دولتبه مثابه فعالیت آگاهانه
 یالمللی دانشگاهی، در توسعه فرهنگی و علمتر در نظام بینو فعاالنه

های فرهنگی کشور نقش کلیدی داشته و ابزار مهمی در سیاست

ی رود. در ایران این مسئله به رغم اقدامات اولیهکشور به شمار می
های گذاریانجام شده همچنان نیازمند بازبینی و توسعه و سیاست

گو تر این ضرورت را پاسخبیشتری است تا بتواند هرچه بهتر و دقیق
المللی شدن آموزش توان در سه سطح بینعلی میباشد. در شرایط ف

 عالی را امری ضروری و حیاتی برای کشور دانست:
های علمی و پویایی حیات درونی راهی برای توسعه و تقویت سنت

علم در دانشگاه ایرانی. از این منظر برای اینکه دانشگاه ایرانی بتواند 
ا کند، الزم است سهم خود در عرصه جهانی دانش را هرچه بیشتر ایف

در  این عرصه مشارکت جدی تری داشته باشدو این مشارکت نباید 
صرفا  شامل اعزام بورسیه به خارج باشد بلکه باید تعامل خالق و 

های دانشگاهی و آموزش عالی از دانشجو و استاد پویا در همه عرصه
گرفته تا حتی کارمندان و سیستم های برنامه ریزی و تدوین محتوای 

 روس و غیره، با جهان بیرون شکل بگیرد؛د
به عنوان راهی برای توسعه فرهنگی و اجتماعی ایران.  مبادالت 
دانشگاهی در شکل اعزام دانشجو و استاد به سایر کشورها و همچنین 

ای برای رشد ورود دانشجوها و اساتید خارجی به ایران، زمینه
. این جریان پذیری و مبادالت فرهنگی خواهد شدجریان فرهنگ

تواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگی دانشگاهی میتعامل میان
 فرهنگیو اجتماعی ایران داشته باشد؛

به عنوان راهی برای دیپلماسی دولت و حکومت در عرصه بین  -3
الملل. با توجه به نقشی که دانشگاه در ساختن جامعه دارد و اینکه 

تحصیل کرده و دارای  تقریبا  همه مقامات سیاسی کشورها افراد
ی تحصیل در آکادمی هستند، تربیت دانشجوی خارجی در تجربه

ی عمیق با نیروهایی است که داخل ایران به معنای ایجاد رابطه
ها در آینده به مقاماتی در کشورهایشان تبدیل خواهند هرکدام از آن

المللی به نوعی گذاری در آموزش عالی بینشد؛ بنابراین سرمایه
گذاری در حیطه دیپلماسی عمومی و سیاسی در آینده خواهد سرمایه

بود. باوجود منافع و ضرورت های آموزش عالی بین المللی در ایران، 
الزم است محدودیت ها و الزامات این مسئله را به خوبی بررسی 
کنیم. محدودیت های فرهنگی جامعه ایرانی نسبت به حضور 

ها برای ورود ر برخی زمینهدانشجوی خارجی، عدم آمادگی د
های الزم برای تسهیل دانشجوی خارجی و همچنین نبود زیرساخت

ابعاد اداری ورود و خروج دانشجوی خارجی بیانگر آن است که 
نیاز به بازاندیشی و اصالح زیرساخت ها یک ضرورت است. 

های دقیق در این مسئله می تواند ها و گاه فقدان نظارتمقاومت
بین المللی شدن دانشگاه در ایران، عالوه بر  ایجاد کند. آسیب زایی

ریزی دقیق و علمی نیازمند نظارت و بازبینی انتقادی تمام برنامه
-ها نیز هست. به رغم مشکالت کشور در بدنهها و اصالح آنتجربه

-های موجود و همچنین شرایط بینی عظیم دانشگاه و زیرساخت

ی وسعهالمللی شدن و تمناسبی برای بینالمللی پیرامونی، فرصت بسیار 
تواند گذاری میدر آموزش عالی ایرانی وجود دارد. این نوع سیاست

ای دیالوگی و متقابل ی یک سویه علمی با جهان را به رابطهرابطه
تری برای دانشگاه ایرانی در منطقه خاورمیانه تبدیل کند و نقش فعال

ته موفقیت و تحقق این ایده و احیای تمدن ایران فراهم کند. الب
ی این تجربه در ایران و مستلزم مطالعات عمیق موردی و پیوسته

در چندسال اخیر موجی  المللی است.های موفق بیناستفاده از تجربه
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   و همکاران فرزاد قاسم زاده 153

 

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Issue 3, Summer 2019 

المللی سازی آموزش عالی در ایران، با استناد به اسناد جدید بین
-یاستت. سگیری اسباالدستی در سطحی نسبتا  گسترده در حال شکل

المللی شدن گذاران آموزش عالی به دفعات با اشاره به اهمیت بین
اند که ها و مراکز آموزش عالی، به این نکته اشاره کردهدانشگاه

است. « هاالمللی کردن دانشگاهبین»هدف بزرگ آموزش عالی ایران 
ها و نامههای مرتبط، امضای تفاهمتشکیل شوراها و کمیته

متعدد با مؤسسات آموزش عالی خارجی، سفرهای قراردادهای 
های های ایرانی و خارجی در کنار فعالیتمتقابل مدیران دانشگاه

های مختلف و ارائه ها و همایشروزافزون برگزاری نشست
 المللی، نشان دهندههای بینهای مستمر از افزایش فعالیتگزارش

-رش فعالیتتصمیم جدی و رسمی نظام آموزش عالی در جهت گست

المللی آموزش عالی ایران در فضای ایجاد شده در کشور های بین
است. اما آنچه که بیش از هرچیز دیگر در حال حاضر و در ابتدای 
برنامه ششم توسعه، دارای اهمیت است، توجه تصمیم گیران و 
سیاست گذاران به این نکته است که اتخاذ این تصمیم سیاستی از 

یران اگرچه ظاهرا  از پشتوانه اسناد باالدستی و جانب آموزش عالی ا
نفعان در سطح ملی برخوردار است اما بیش از آن نیازمند حمایت ذی

پس های آن و سالمللی سازی، دالیل و اولویتبه شفافیت چیستی بین
شفافیت در چگومگی اجرای آن براساس زمینه و بافتار موجود، چه 

ملی و چ در سطح نظام آموزش عالی ای و المللی، منطقهدر سطح بین
موجود و همچنین نیازمند شفافیت در عوامل و بازیگران آن است. 

توان انتظار داشت تنها در صورت توجه به این موارد است که می
های قبل نیز المللی که در دههحاصل بینهای پراکنده و کمفعالیت

ندی مستمر، در آموزش عالی ایران بسیار رای بوده است، به فرآی
گیری در چرخه منظور تصمیمهدفمند، منسجم و قابل ارزیابی به

خشنودی و فتحی واجارگاه روی  المللی سازی تبدیل شود.بعدی بین
المللی سازی را یک ضرورت آوردن نظام آموزش عالی ایران به بین

ها، شناخت نیاز جامعه جهانی ها و فرهنگبرای شناخت سایر ملت
ها و تبدیل شدن ایران به قدرت علمی گویی به آنن پاسخو افزایش توا

 ی کشور عنوان کرده است. ساله 20انداز منطقه براساس سند چشم

ها، موضوع المللی شدن دانشگاههای بیندر ایران موضوع فعالیت
جدیدی نیست . اعزام دانشجویان ایرانی برای تحصیل در خارج از 

های مشترک ن، همکاریکشور، سفرهای مطالعاتی استادا
پژوهشگران ایرانی با همتایان خارجی و ورود دانشجویان خارجی 

لملل ااند که با همکاری مراکز و دفاتر بینهای معمولی بودهاز فعالیت
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در حال انجام بوده است. در حال حاضر 
تعداد نه چندان اندک دانشجویان خارجی در حال تحصیل در 

های مختلف کشور از جمله دانشگاه تهران، شهید بهشتی، دانشگاه
فردوسی مشهد، الزهرا و دانشگاه آزاد  دانشکده مطالعات جهان 
دانشگاه تهران، دانشکده کوی دانشگاه عالمه طباطبایی و همچنین 

المصطفی، افزایش خمینی و جامعهالمللی امام تأسیس دانشگاه بین
شناسی در کشورهای دیگر و مراکز های زبان فارسی و ایرانکرسی

آموزش زبان فارسی در داخل کشوردر کنار مطالعات فراوان و 

های دانتشگاهی مشترک و نیز های علمی برگرفته از پژوهشمقاله
المللی با همکاری های علمی بینها و نشستبرگزاری همایش

ای هالمللی دانشگاهورهای دیگر، تأکیدی بر توجه به وجه بینکش
های اخیر است. این در ایران به صورت رسمی و غیررسمی در دهه

ای هستند که به ط.ور مستقیم به موارد متأثر از اسناد باالدستی
 1380المللی و فرامرزی اشاره دارند. در دهه های بینافزایش فعالیت

از بیست ساله و در ادامه، براساس برنامه اندبراساس سند چشم
های ها و مؤسسهطور صریح به دانشگاه(، به1384چهارم توسعه )

ها از طریق ی تأمین بخشی از هزینهآموزش عالی  و پژوهشی اجازه
های پذیرش دانشجوی خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه

رت علوم و بهداشت سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزا
ی این سیاست بار مشغول به تحصیل هستند داده شده است. در ادامه

( 1389( سند جامع علمی کشور )33دیگر در برنامه پنجم توسعه )
گذاری برنامه ریزی و سیاست:»( بر 1389و برنامه جامع مدیریت )

ر و د« المللیبین -های علمیبه منظور ارتقا و افزایش سطح همکاری
-های بین( بر توسعه فعالیت1393های کلی علم و فناوری )یاستس

ها، اقدامات الزم در راستای المللی تأکید شد.  همسو با این فعالیت
عه های برتر، طبق برنامه پنجم توسالمللی شدا دانشگاهبینی بینپیش

کشور، به صورت یک سیاست جدی در دستورکار سیاست گذاران 
برنامه ششم، به  66ر قرار گرفت. ماده نظام آموزش عالی کشو

صراحت به حضور مؤثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه، 
ری المللی و برقراو نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین

توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری اشاره کرده 
شم در پایان برنامه ش است و به تفکیک به انتظارات از تحقق برنامه

رسد که نظام آموزش عالی اشاره شده است. به این ترتیب به نظر می
ایران در زمان حاضر در حال برداشتن گامی جدی و رسمی در 

 ها است.سازی در دانشگاهالمللیراستای گسترش بین

 
 ایران  های دانشگاه المللی بین جایگاه
 جهانی بندی رتبه در ایران های دانشگاه رتبه و جایگاه به نگاهی

 منظور بدین آشکارتر کند. را هاآن ضعف و قوت نقاط تواندمی

 بندی رتبه مهم مراجع از که  رویترز تامسون مرجع مطالعه با

 دانشگاهی هیچ 2016 سال که در بینیممی است دنیا هایدانشگاه

 که این به توجه با و نگرفته قرار دنیا صد زیر رتبه در ایران از

 ، پژوهش تدریس، شاخص پنج با را های دنیادانشگاه مرجع این
-رتبه و مقایسه صنعتی درآمد و  المللی بین انداز چشم استنادات،

ایران )جدول  برتر هایدانشگاه رتبه به دقیق نگاهی کندمی بندی
 تمام امتیاز ترینکه پایین دهدمی نشان هاشاخص این در ( 7-2

 از که است بین المللی انداز چشم شاخص در ایران هایدانشگاه

 هایهمکاری المللی،بین استادان درصد شده است: تشکیل بخش سه

این  از هرکدام ینمره المللی.بین دانشجویان درصد و المللی،بین
 .است شده لحاظ صد از هاشاخص
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 154... رانیا یشدن آموزش عال یالملل نیمدل ب یطراح  

 1398تابستان ، 3، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 های برتر ایران در مقایسه با کشورهای جهانرتبه دانشگاه. 1جدول 

 تدریس رتبه نام دانشگاه
انداز بین چشم

 استنادات پژوهش درآمد صنعتی المللی

 42.3 31.9 61.2 12.2 30.2 401-500 علم و صنعت
 39.5 28.8 99.5 17.2 21.6 501-600 صنعتی اصفهان
 33.7 30.1 87.8 15.9 26.6 401-500 صنعتی شریف
 11.4 19.0 58.9 13.8 20.5 601-800 شهید بهشتی
 15.8 17.7 - 16.5 27.3 601-800 تهران
 34.8 25.7 55.7 7.7 24.5 501-600 امیرکبیر

 22.5 18.1 45.5 7.1 20.9 601-800 خواجه نصیر
 - - - - - - مدرستربیت

 - - - - - - عالمه طباطبایی

 - - - - - - فردوسی مشهد

 
 شاخص پنج میان از ایران هایدانشگاه که دهدمی نشان باال جدول

 هستند امتیاز دارای کمترین الملل بین انداز چشم شاخص در تایمز

بین  رتبه بندی در کنند پیشرفت شاخص این در که صورتی در و
 جایگاه و برند نتیجه در که خواهند داشت رشد خوبی المللی

 چرا است این سؤال اما کرد. خواهد مثبتی تغییر ایران هایدانشگاه

 بدین هستند؟ امتیاز کمترین دارای شاخص این در های ایراندانشگاه

 و عالی ایران آموزش ساختار و کنونی وضعیت بررسی منظور
 تحلیل به شایانی کمک کشور در باالدستی اسناد و قوانین همچنین

 .کرد خواهد مساله این
 المللی سازی آموزش عالی در اسناد باالدستیبین

های اصلی تحقق یک سیاست، اسناد باالدستی همواره یکی از پشتیبان
عالی در ایران براساس اسناد المللی سازی آموزش است. سیاست بین

باالدستی زیر مورد حمایت قرار گرفته است: برنامه چهارم توسعه: 
طور صریح (، به191برنامه چهارم توسعه ) 25ماده  4براساس فصل 
های آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده شده ها و مؤسسهبه دانشگاه

شجویان های خود را از طریق پذیرش داناست که بخشی از هزینه
 های سایرخارجی یا دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه

کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم و بهداشت، 
ازی نوس»بینی سال نخست برنامه، به تأمین کنند. همچنین، در پیش

منظور افزایش توان ها و راهبردهای آموزش بهو بازسازی سیاست
علمی و پژوهشی در آموزش کشور به تقاضای گویی مراکز پاسخ

اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کار کردن در یک فضای رقابت 
فصل نهم برنامه چهارم، بر  113اشاره شده است. ماده « فزاینده

های فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط ها و مزیتظرفیت»استفاده از 
قدامات الزم به ضرورت انجام ا» و همچنین « المللیو مناسبات بین
های فرهنگی گذاری، هماهنگی و حمایت از فعالیتمنظور سیاست

ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از خارج از کشور و برنامه
ماده « هـ»تأکید گرده است. برنامه پنجم توسعه: برمبنای بند« کشور
قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور گسترش ارتباطات علمی  112

المللی، ایجاد و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بینبا مراکز 
های داخلی و معتبر خارجی براساس اعالم دانشگاه نمایندگی
های خصوصی در مناطق ربط و تأسیس دانشگاههای ذیوزارتخانه

صنعتی و ویژه اقتصای با رعایت قوانین مربوطه مجاز  -آزاد تجاری
ه پنجم به گسترش ارتباطات علمی است. عالوه بر این، در قانون برنام

-اهالمللی از طریق ربا مراکز و نهادها آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین

های مشترک، اجرای های مشترک، برگزاری دورهاندازی دانشگاه
های پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو با کشورهای مشترک طرح

ای هصتدیگر تأکید بر کشورهای منطقه و جهان اسالم، افزایش فر
ا همطالعاتی استادان، و گسترش روابط دانشگاهیان ایرانی با دانشگاه

و مراکز علمی خارج از کشور اشاره شده است. برنامه ششم توسعه: 
ا المللی در مقایسه بدر برنامه ششم توسعه، تأکید بر تعامالت بین

این برنامه بر  17های پیشین قابل توجه است. در ماده برنامه
این  2تأکید شده و در بند « المللیهمکاری و تعامالت بینگسترش »

به دولت اجازه داده »ماده به صراحت به موارد زیر اشاره شده است: 
های کشور و منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاهشود بهمی

المللی، در برنامع ششم توسعه نسبت به ایجاد واحدها تعامالت بین
ی و المللهای معتبر بینی با مشارکت دانشگاههای آموزش عالو شعبه
ای در داخل های آموزش عالی و فنی و حرفهها و مؤسسهدانشگاه

کشور اقدام کند. نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعامالت 
-نامه اجراییارزی و تردد اعضای هیئت علمی و دانشجویان، در آیین

 ربط، به تصویبرایی ذیهای اجای که با پیشنهاد سازمان و دستگاه
نیز به  17ماده  8بند « رسد، مشخص خواهد شدهیئت وزیران می
 وریهای اجرایی برای گسترش بهرهتمام دستگاه»شرح زیر است: 

بنیان، تمهیدات الزم را در راستای تسریع مشارکت فعاالن دانش
ر . د«المللی فراهم آوردندارتقای اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین

ی دیگری به میراث فرهنگی ناملموس و قانون نیز از زاویه 23ماد 
المللی اشاره شده است. در ماده تقویت ظرفیت آن در تعامالت بین

های به دانشگاه پیام نور اجازه داده شده است که با همکاری 64
های داخلی برای ایجاد قطب المللی و دانشگاههای معتبر بیندانشگاه

های مجازی )الکترونیکی(، المللی به منظور ارائه آموزش)هاب( بین
 66حضوری، باز و از راه دور اقدام کند؛ و در نهایت، در ماده نیمه

به وظیفه دولت برای فراهم کردن زمینه حضور مؤثر نظام آموزش 
عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو 
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   و همکاران فرزاد قاسم زاده 155

 

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Issue 3, Summer 2019 

اری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و المللی و برقردر سطح بین
 اشاره کرده است. 66پژوهش و فناوری در طول برنامه براساس ماده

انداز انداز بیست ساله ایران: در ابتدای متن سند چشمسند چشم
 یافته در جایگاه نخستعنوان کشوری توسعهساله از ایران بهبیست

هویت اسالمی و انقالبی، اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با 
بخش در جهان اسالم، و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط الهام
الملل یاد شده است. در بند دیگری از این سند تأکید شده است: بین
ظور منافزایش آکاهی برای مقایسه و شناسایی نقاط قوت و ضعف به»

و  ی، علمیویژه در امور فرهنگهای علمی دنیا بههمگامی با پیشرفت
پیشتازی در مرزهای علم «. فناوری از اهمیت فراوانی برخوردار است

ارتقای جایگاه زبان »و فناوری همراه با مرجعیت علمی در جهان، و 
از اهداف دیگر مطرح شده در این « المللیهای بینفارسی در بین زبان

 سند هستند

 و علم تولید در هادانشگاه محوری سند جامع علمی کشور: نقش
 ازاندچشم در و بوده، ناپذیر انکار شرایطی چنین در کشور توسعه

 وجود هادانشگاه از ایگسترده بسیار انتظارات نیز کشور بیست ساله
 و تدوین فصل در پنج که کشور علمی جامع ینقشه همچنین. دارد
 در شد، بررسی فرهنگی انقالب عالی شورای در متعدد جلسات در

 الزم تصویب تاریخ از و رسید تصویبد نهایی به 1389 زمستان
 داختهپر کشور علمی مسیر و برنامه تفصیل به نقشه این. االجراست

المللی سازی در هایی از این نقشه که مرتبط با بیندر قسمت .است
ها به روشن شود که ذکر آنآموزش عالی است مطالبی رؤیت می

کند: استفاده ار شدن دلیل وضعیت کنونی علم کشور کمک می
پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در »عبارت 
-، در نقشه جامع علمی کشور از مواردی است که نشان دهنده«جهان

المللی سازی در آموزش عالی است. ی توجه این سند به بعد بین
طور مستقیم بر گسترش فصل چهارم این سند به 44همچنین در ماده 

المللی، تعامل سازنده و مؤثر علمی با مراکز معتبر بین هایهمکاری
المللی تأکید شده است. در الملل و جلب مشارکت بیندر روابط بین

ی المللی سازسند یاد شده به صراحت به سه مؤلفه اصلی در حوزه بین
سازی و استفاده از دانشمندان گسترش زبان فارسی، شبکه»شامل 

 ره شده است.اشا« ایرانی خارج ازکشور

های کلی علم و فناوری وفناوری: در سند سیاستهای کلی علمسیاست
جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در »

به عنوان هدف اصلی مطرح شد و بند پنجم و ششم آن بر « جهان
 موارد زیر تأکید کرده است.

های ارتباطات ملی و فراملی میان توسعه و تقویت شبکه -
های ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاهدانشگاه

ها در توسعه فناوری، نوآوری داخلی و خارجی، گسترش همکاری
 سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسالمی؛

و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه  گسترش همکاری -
ی اعلمی و فنی معتبر منطقه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز

و جهانی، به ویژه جهان اسالم، همراه با تحکیم استقالل کشور با 
جدید  هایتأکید بر توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری

بنیان و متکی به و حمایت از تولید و صادرات  محصوالت دانش

فیت، با های دارای مزیت و ظرهای بومی، به ویژه در حوزهفناوری
 اصالح امر واردات و صادرات کشور؛

اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای  -
تولید محصوالت در داخل کشور با استفاده از طرفیت بازارملی در 

 مصرف کاالهای وارداتی.

-نهای بیدیگر اسناد: عالوه بر اسناد فوق، توجه به ارتقای فعالیت
خورد. حوزه آموزش عالی نیز به چشم می المللی در اسناد دیگر

یکی از این « 192ها و ضوابط اجرایی طرح آمایش عالی سیاست»
اسناد است. در بند پنجم این سند آمده است: وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری موظف ایت به منظور پاسخ گویی به نیازهای گوناگون 

های های مختلف، طرح مأموریت گرایی مؤسسهکشور در بخش
-المللی، ملی، منطقهآموزش عالی را با توجه به سطوح عملکردی بین

رصد «. ای و خاص تدوین کند و پس از تصویب به اجرا درآورد
های رسمی منتشر شده وضعیت آموزش عالی ایران بر حسب گزارش

نیز از نوعی بی توجهی، سطحی نگری، نگاه مبتنی بر سعی و خطا که 
اختی برخوردار نیست و نیز تقلیل گرایی به لزوما  از منطق روش شن

 مقوله بین المللی شدن دانشگاه و آموزش عالی حکایت دارد. نگاهی

 بین علمی هایفعالیت بررسی از 94-93 تحصیلی سال به آمار

 میدهد که درصد نشان طور این ایران هایدانشگاه المللی

 32 بین در تحصیل حال در دانشجویان کل به خارجی دانشجویان
 مشارکت 1394-1393 بازده زمانی گزارش در که دانشگاهی

 بررسی هایدانشگاه میان بوده است. از درصد 74/0 حدود داشتند،

 از خارج در دانشگاهی شعبه دارای نور دانشگاه پیام تنها شده،

 همین در خارجی دانشجویان از نیمی از بیش که بوده کشور

 بودند. تحصیل به دانشگاه مشغول
 

 هاروش مواد و 
-عهگیری آن توسپژوهش حاضر مبانی فلسفی تفسیری داشته و جهت

ای و کاربردی است. رویکرد این پژوهش استقرایی و از روش کیفی 
برای انجام آن استفاده شده است. نوع پژوهش میدانی و استراتژی 
نظریه داده بنیاد مدل اشتراوس و کوربین  مورد استفاده قرار گفته 

-1شد: بادالیل به کارگیری استراتژی داده بنیاد بدین شرح میاست. 
های موجود )به خوبی( قادر (، زمانی که نظریه5به اعتقاد بازرگان )

ها ز دادهی برخاسته ابه تببین چنین فرآیندی نباشند، به کمک نظریه
-ی وقوع فرآیند یا مشکل یا افراد مورد مشاهده نظریهتوان دربارهمی

های بندی کرد. با مرور ادبیات نظری و انجام مصاحبهرتای را صو
های ارائه شده در هایی در برخی مدلاولیه، مشخص گردید ضعف

زمینه بین المللی کردن آموزش عالی وجود دارد، به عنوان مثال در 
هایی صورت گرفته بود و برای پاسخ به زمینه آموزش عالی پژوهش

لیه استخراج شده بود جامع و کافی های اوهایی که در مصاحبهپرسش
نبودند. از این رو با انتخاب نظریه داده بنیاد تالش گردید تا با بررسی 
جوانب مختلف و با نگاه به بافت ساختاری دانشگاه مورد بررسی و 
-شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در آن فعالیت می

رد. از طرف دیگر نمایند، بررسی عمیقی نسبت به آن صورت پذی
 ها ازی برخاسته از دادههای قابل پاسخ توسط راهبرد نظریهپرسش

ی این پژوهش نیز تببین نوع چرایی و چگونگی است، تمرکز اولیه
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 156... رانیا یشدن آموزش عال یالملل نیمدل ب یطراح  

 1398تابستان ، 3، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

چرایی و چگونگی بین المللی کردن آموزش عالی در دانشگاه پیام 
نور گرجستان، اینکه چه عواملی ضرورت حرکت به سمت بین 

ای نماید، چه شرایط زمینهچنین آموزشی را ایجاد میالمللی کردن 
پیام نور گرجستان وجود  بایست به عنوان زیر ساخت در دانشگاهمی

گری ممکن است موجب توسعه و داشته باشد و چه عوامل مداخله
و، ریا تهدید این فرآیند گردد و چگونگی فرآیند آن بوده است. از این

ها محقق ی برخاسته از دادههبرد نظریهرود که انتخاب راانتظار می
های اصلی پژوهش به نحوی مطلوب یاری نماید. را در پاسخ به پرسش

ها در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختار یافته شیوه گردآوری داده
باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را  را مدیران و دانشجویان می

ی بین المللی تشکیل هاایرانی و خارجی در حال تحصیل در دانشگاه
ها قابل مشخصه و فراوانی آن 5دهند. که در جدول شماره می

 مشاهده است: 

 
 

 
 های جمعیت شناختیویژگی. 2 جدول

 شوندهکد مصاحبه سن جنسیت تحصیالت رشته تحصیلی سمت سازمانی سابقه اجرایی

 E1 72 مرد دکتری مدیریت علمیهیئت 25
 E2 67 مرد دکتری مدیریت علمیهیئت 7

 E3 53 مرد دکتری مدیریت علمیهیئت 10

 E4 41 مرد دکتری مهندسی برق علمیهیئت 11

 E5 45 مرد دکتری مدیریت پروژه و ساخت علمیهیئت 10

 E6 43 زن دکتری مهندسی صنایع علمیهیئت 17
 E7 45 مرد دکتری ریاضی علمیهیئت 13
 E8 47 مرد دکتری علوم تربیتی علمیهیئت 15

 E9 36 مرد دکتری نساجی علمیهیئت 12

 E10 38 مرد دکتری فیزیک علمیهیئت 7

 E11 49 مرد دکتری کارآفرینی علمیهیئت 21

 E12 59 مرد دکتری مدیریت علمیهیئت 23

 E13 33 مرد دکتری مدیریت علمیهیئت 3

 E14 35 زن دکتری مدیریت علمیهیئت 6

 E15 35 مرد دکتری حسابداری علمیهیئت 4

های هدفمند قضاوتی و برای انتخاب نمونه آماری از ترکیب روش
روش گلوله برفی استفاده شده که روش غیر احتمالی است. به این 
ترتیب به منظور یافتن پاسخ سواالت به صورت هدفمند ابتدا از 
اساتید و متخصصین حوزه مدیریت آموزشی که دارای زمینه 

اند مصاحبه انجام گرفته پس از آن مطالعاتی و یا تجربه کاری بوده
با تعدادی از مدیران و معاونان این به دلیل برخورداری از دید جامع 
در این صنعت مصاحبه انجام شده است. از آنجایی که در حین 

 ها ازکه نیاز به بررسی بیشتر آن ها نکات جدیدی مطرحمصاحبه
هایی صورت طریق مصاحبه با خبرگان بوده است، مجدد مصاحبه

پذیرفته است. در نهایت در طی فرآیند تحلیل در مصاحبه پانزدهم 
 محقق به اشباع نظری رسید. 

-پایایی پژوهش و روایی به ها و رویکردهای گوناگونی نسبتنظریه

 گونهاین را روایی توانکمی می وهشدارد. در پژ وجود کیفی های

 بسنجد است قرار آنچه اندازه چه دقیقا  پژوهش که کرد تعریف

 جایگاهی چندان کیفی هایپژوهش سنجد. اما این تعریف درمی را

 و درک بلکه نیست؛ چیزی سنجش و ارزیابی هدف، زیرا ندارد؛
 واژة دو جای به که معتقدند پردازاناست. نظریه شناخت موضوعی

 واژة اعتمادپذیری از باید کیفی هایپژوهش در پایایی، و روایی

 در حیاتی ایمرحله ها،یافته پایایی و اعتبار کرد. تعیین استفاده

 مصاحبه از حاصل همسانی نتایج به پایایی، است. مصاحبه فرایند

شود. می اطالق مدنظر اهداف سنجش در مصاحبه توانایی و اعتبار و
 هدف است قادر روش یک که شود گفته می میزانی به اعتبار

 درون توافقی روش از حاضر، پژوهش بسنجد. در را مطالعه

 پایایی محاسبة برای ارزیاب(/ کدگذار دو موضوعی )پایایی بین

بر  که دانشگاه مدرس یک از منظور، این برای شد. استفاده متون
همکار موضوع پژوهش اشراف داشت، درخواست شد به عنوان 

پژوهش )کدگذار( در این پژوهش مشارکت کند. سپس محققان به 
همراه همکار پژوهش، سه متن را کدگذاری و درصد توافق درون 

رود، با موضوعی را که به عنوان شاخص پایایی پژوهش به کار می
 استفاده از فرمول ذیل محاسبه کردند.

 تعداد توافقات×2

تعداد کل کدها
 ×  موضوعیدرون= درصد توافق %100

 
 محاسبه پایای بین دو کدگذار. 3جدول
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شود، پایای بین دو کدگذار مشاهده می 2طور که در جدول همان
پژوهش، با استفاده از فرمول ذکر شده، برای متون انجام گرفته در 

 60درصد است. با توجه به اینکه میزان پایایی بیش از  82برابر با 
د توان ادعا کرها تایید شد و میدرصد است. قابلیت اعتماد کدگذاری

 که میزان پایایی مناسب است. 
 

 هایافته

ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری تحلیل داده
گر، شرایط )شناسایی مقوله محوری، شرایط علی، شرایط مداخله

ای و پیامدها( و کدگذاری انتخابی )خلق نظریه( صورت زمینه
 پذیرفته است.

 
 کدگذاری باز

-مها، ناکدگذاری باز، جزئی از تحلیل است که با تحلیل دقیق داده
قیق ی دبندشود. برای طبقهها انجام میبندی کردن دادهگذاری و طبقه

ها، هر مفهوم، بعد از تفکیک برچسب خورده و مفاهیم در مقوله
های ها و یادداشتهای خام به وسیله بررسی دقیق متن مصاحبهداده

ها و تری شباهتسازی شدند تا به شکل راحتای مفهومزمینه
 ها شناسایی شوند.تفاوت

 

 کدگذاری محوری

 داده پردازیریهنظ در وتحلیل تجزیه مرحله محوری کدگذاری

 تولید هایطبقه بین رابطه مرحله برقراری ایناز هدف است. بنیاد

است. در این مرحله، با غربالگری،  باز کدگذاری مرحله شده در
معنی، حذف کدهای تکراری و یکپارچه نمودن کدهای هم

 شوند.بندی میها مقولههای استخراج شده از متون مصاحبهشاخص

 تحقق تواندمی عنوان شش در طبقه محوری با هاطبقه سایر ارتباط

 راهبردها و محوری، پدیده علی، شرایط از عبارتند که باشد داشته

پیامدها. لذا از کلیه  و ایشرایط زمینه گر،اقدامات، شرایط مداخله
این مرحله به های به دست آمده از مرحله کدگذاری باز، درشاخص
مقوله  47مقوله اصلی و تعداد  10ه و ها پرداخته شدمقوله تعیین

 فرعی حاصل گردید. 
 

 کدگذاری گزینشی

ها از اهمیت زیادی برخوردار پردازی بنیادی، تلفیق دادهدر نظریه
ها، تجزیه و تحلیل و است. در فرایند تحقیق پس از گردآوری داده

بندی تحقیق گیری و جمعها نوبت به ارائه مدل، نتیجهتفسیر آن
های به دست . در گام اول  با بررسی وضعیت موجود، دادهرسدمی

شوند. با نظر اساتید و بندی میمقوله اصلی طبقه  10آمده در
های به دست آمده از تحلیل کیفی کارشناسان امر، از کلیه شاخص

شاخص، جهت مدل بین المللی کردن  47ها، تعداد محتوای مصاحبه
. کار گرفته شده استرجستان بهآموزش عالی در دانشگاه پیام نور گ

دهنده مدل پارادایمی بین المللی کردن آموزش عالی ، نشان1شکل 
دهنده کدگذاری محور و انتخابی نشان 3باشد. در ادامه جدول می

 باشد.اللملی کردن آموزش عالی میفرآیند بین
 

 انتخابینتایج کدگذاری محوری و . 4 جدول

 کد انتخابی  طبقه اصلی ردیف

 گرعوامل مداخله 1

 مولفه های اداری
 المللتسهیل در دعوت از اساتید بین

 تسهیل در تشریفات اداری
 های پژوهشینامهمطابقت با آئین

مولفه های  پشتیبانی و 
 خدماتی

 المللیاعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان بین
 های مطالعاتی اساتید و دانشجویانحمایت مالی از فرصتافزایش 

 کمک به دانشجویان خارجی برای سازگاری با فرهنگ کشور
 المللارائه خدمات پشتیبانی به دانشجویان بین

 المللیهای بینهای همکاری با پروژهفراهم کردن فرصت

 شرایط علی 2

مولفه های فرهنگی و 
 اجتماعی

 بین فرهنگی بین دانشجویان و اساتید داخلی و خارجییادگیری 
 یادگیری رفتارهای اجتماعی

 های فرهنگیارتقا احترام به تفاوت
 های ارتباطی بین فرهنگیگسترش مهارت

 مولفه های اقتصادی

 دستیابی به منفعت برای دانشگاه
 گسترش بازار کار
 های آموزشیتوسعه زیرساخت
 ورود ارز خارجی

 ردیف
کد 

 مصاحبه
تعداد 
 کدها

تعداد 
 توافقات

پایایی بین 
 دوکدگذار
 )درصد(

1 1T 22 9 82 
2 9T 29 11 76 
3 15T 21 9 89 

 80 29 72 کل
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 1398تابستان ، 3، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 پذیری اقتصادیدستیابی به رقابت
 درآمدزایی و جبران کسری بودجه دانشگاه

 راهبردها 3

 مولفه های سازمانی

 های راهبردی بیشتر در آموزش عالیتدوین طرح
 المللیهای بینتقویت منابع برای ارتقای فعالیت
 المللبینتطابق پیدا کردن با استانداردهای 

 المللیتسریع مشارکت بین
 شهرت دانشگاه

 فرصت برای جذب نخبگان خارجی

 مولفه های دانشگاهی

 آموزش به صورت آنالین و مجازی
 تجهیز دانشگاه به وسایل آزمایشگاهی به روز شده

 المللی شدن آموزش عالی به صورت یک اولویتتوجه به بین
 المللهای تحقیقاتی بینهمکاریایجاد 

 المللیها و سمینارهای بینبرگزاری کنفرانس
 المللیهای علمی بینتشکیل و گسترش انجمن

 پیامدها 4

 المللارتباطات بین

 المللی سازی دانشگاهسازی شرایط برای مباحثه در مورد بینفراهم
 هیات علمی در این حوزهاستقبال از پیشنهادهای متخصصان و اعضای 

 های ارتباطیالمللی در زمینهنگرش بین
 المللی در زمینه آموزش عالیهای جدید بیناستقبال از ایده

 های کشورالمللی درباره دانشگاهتبلیغ در مجالت بین

مولفه های آموزشی و 
 درسی

 المللی برجستهجذب استادان بین
 المللیهای بینشایستگی پرورش دانشجویان با

 جذب دانشجویان خارجی
 اعتباربخشی مدارک تحصیلی

 بهبود کیفیت و ارتقای آموزش عالی

 ایشرایط زمینه 5

زیرساخت مالی،تجهیزات 
 و امکانات

 المللپرداخت مناسب به اساتید بین
 الملل در دانشگاهامکانات و فضا متناسب با ساختار بین

 افزاریافزاری و نرمتجهیزات و امکانات سخت

 مولفه های سیاسی

 هاهای اعطای استقالل به دانشگاهگسترش سیاست
 المللیبین تحقیقاتیهای گسترش توافق

 های قانونیتسهیل شرایط و زیرساخت
 هاگسترش صلح بین ملت

 المللهای بینتوسعه همکاری
 دیپلماتیکتقویت روابط 
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 1398  تابستان ،3، شماره 3دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

 
 زش عالیمدل پارادایمی بین المللی کردن آمو. 1 کلش

 

 پیامدها: 

فراهم سازی شرایط برای  ارتباطات بین الملل:
، مباحثه در مورد بین المللی سازی دانشگاه 
استقبال از پیشنهادهای متخصصان و اعضای 

بین المللی در نگرش ، هیات علمی در این حوزه
استقبال از ایده های جدید و  زمینه های ارتباطی

 بین المللی در زمینه آموزش عالی
جذب استادان  مولفه های آموزشی و تدریس:

پرورش دانشجویان با ، بین المللی برجسته
جذب دانشجویان ، شایستگی های بین المللی

د بهبوو  اعتباربخشی مدارک تحصیلی، خارجی
 ی آموزش عالیکیفیت و ارتقا

 ای:شرایط زمینه
ط تسهیل شرای، گسترش مهارت های ارتباطی بین فرهنگی مولفه های سیاسی: 

توسعه همکاری های بین ، گسترش صلح بین ملت ها، و زیرساخت های قانونی
 تقویت روابط دیپلماتیک و  الملل

 ،المللپرداخت مناسب به اساتید بین  زیرساخت مالی،تجهیزات و امکانات:
ات تجهیزات و امکانو  امکانات و فضا متناسب با ساختار بین الملل در دانشگاه

 سخت افزاری و نرم افزاری

 شرایط مداخله گر: 

تسهیل در ، تسهیل در دعوت از اساتید بین الملل :مولفه های اداری
 مطابقت با آئین نامه های پژوهشیو  تشریفات اداری

: اعطای کمک هزینه تحصیلی به تیمولفه های پشتیبانی و خدما
افزایش حمایت مالی از فرصت های مطالعاتی ، دانشجویان بین المللی
کمک به دانشجویان خارجی برای سازگاری با ، اساتید و دانشجویان

 و ارائه خدمات پشتیبانی به دانشجویان بین الملل، فرهنگ کشور
 المللیفراهم کردن فرصت های همکاری با پروژه های بین 

 پدیده اصلی: 
یکی از شعبات  عالیشدن آموزش المللیبین

 نوردر گرجستانایجاد شده دانشگاه پیام

 راهبردها:

، آموزش به صورت آنالین و مجازی مولفه های دانشگاهی:
 توجه به، تجهیز دانشگاه به وسایل آزمایشگاهی به روز شده

ایجاد ، اولویتبین المللی شدن آموزش عالی به صورت یک 
برگزاری کنفرانس ها و ، همکاری های تحقیقاتی بین الملل

تشکیل و گسترش انجمن های علمی و  سمینارهای بین المللی
 بین المللی

تدوین طرح های راهبردی بیشتر در  مولفه های سازمانی:
 ،تقویت منابع برای ارتقای فعالیت های بین المللی، آموزش عالی

ت تسریع مشارک، استانداردهای بین الملل تطابق پیدا کردن با
فرصت برای جذب نخبگان و  شهرت دانشگاه، بین المللی
 خارجی

 شرایط علی: 

یادگیری بین فرهنگی  مولفه های فرهنگی و اجتماعی:
یادگیری ، بین دانشجویان و اساتید داخلی و خارجی

ارتقا احترام به تفاوت های ، رفتارهای اجتماعی
 گسترش مهارت های ارتباطی بین فرهنگیو  فرهنگی

 ،دستیابی به منفعت برای دانشگاه مولفه های اقتصادی:
 ،توسعه زیرساخت های آموزشی، گسترش بازار کار
 دستیابی به رقابت پذیری اقتصادی، ورود ارز خارجی

 درآمدزایی و جبران کسری بودجه دانشگاهو 
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  160... رانیا یشدن آموزش عال یالملل نیمدل ب یطراح  

 

 گیرینتیجه
مهم در رشد و  اریعامل بس یآموزش عال ان،جه حدر سطامروزه 

 تیترب یانسان یرویرود. در واقع نیجوامع به شمار م یتوسعه علم
 یگسترش علم و فناور ،یشده و متخصص در نظام آموزش عال

ند. جوامع هست شرفتیپ عوامل توسعه و نیوگسترش فرهنگ مهمتر
 ،یهنگفر ،یاجتماع ،یابعاد اقتصاد یشامل تمام شرفتیتوسعه و پ نیا
 گاهیجا تیبا توجه به  اهم گریاست. از طرف د یو فناور یاسیس

موسسات  نیدر ب یو خارج یداخل یو رقابت ها یآموزش عال
 یموسسات آموزش عال یاعتبار بخش و تیفیک نیتضم یآموزش عال

یم مطرح شیاز پ شیب یشدن آموزش عال یالمللنیببرای  یندیفرآ و
ب است که موج یدینسبتا جد دهیپد یالملل نیآموزش در بعد ب شود. 

شدن  یالملل نی. بشده است یآموزش یوهایدر سنار یجد راتییتغ
از مهم  یکیاست. دانشگاه ها  یآموزش عال یضرور یازهایاز ن یکی
 یعوامل شکل ده نینهاد آموزش کشورها، از مهم تر یاجزا نیتر

کردن و حضور  یالملل نیب یبراشوند. تالش  یم یتلق ندهیجهان آ
 یکنون ندیبا فرآ یکیبه طور نزد یدانشگاه در عرصه جهان یجهان
موسسه گره خورده  یالملل نیو ب یوجهه و رتبه مل شیها، افزاتیفعال
 یمرا مختلف یهارکشو یها هنشگادا نمیا علمی ری. همکااست
 نیز وجتماعی ا و دیقتصاا خیرا تتحوال بلکه ،نیست جدید

 بیشرا  علمی هیئت یعضاا و ننشجویادا کتحر ،نوین یهاوریفنا
در  کترمشا و ریهمکارو،  ین. از استا ساخته میسر پیشاز 
 دقتصاا بهدادن  رییا یستادر را علمی یهاهشوپژو  تخصصی زشموآ
 ،یگرد فطر. از ستا یافته ورتضر هارکشوتوسعه و  نبنیانشدا

 نشدا رکا زاربا گیدگستر د،قتصاا نشد جهانی مانند هاییهپدید
 بینای و منطقه یهازاربا به ملی ومحلی  رکا زاربارا از  نموختگاآ
 ورشپر ممستلز مرا ینا تحقق ما. استا دهکر پذیر نمکاا لمللیا

در  هیژو یهاینمنداتو ورشپر ولمللی ا بین تباطیار یها رتمها
 نشگاهیدا نشد لمللیابینرو  ین. از استا نشگاهیدا نموختگاآنشدا

 که ستا جهت گرفت. بدین هیددناآن را  انتونمی که ستای اهپدید
 توجه ردمو خیرا هةدر دو د نشگاهیدا نشد لمللیا بین پدیده

در این پژوهش، پس از  است.گرفته  ارقر نشگاهیدا مدیریت
معنی و پرتکرار با حذف معیارهای همها، کدگذاری متون مصاحبه

 10بندی معیارهای نهایی، تعداد  بندی و دستهو در نهایت با مقوله
های اصلی احصاء مقوله فرعی حاصل گردید. مقوله 47مقوله اصلی و 

ه دلیل ی بمولفه اقتصادی: بین المللی شدن آموزش عالشده عبارتند از: 
ورود دانشجویان خارجی به داخل کشور برای یک کشور مزایای 
اقتصادی دارد و از طرفی به دلیل مهاجرت دانشجویان به خارج از 

(.  مولفه 2کشور نیز به دلیل رقابت در اقتصاد جهانی منفعت دارد )
 تنها ریشه عالی آموزش برای افزون روز آموزشی و درسی: تقاضای

 های نیازمندی افزایش دلیل به بلکه ، ندارد اعیاجتم آرمان در

 شده افزوده به کارگیری دانش حاصل خود که ، است کار بازار

 برنامه تقاضا، به گویی پاسخ به منظور باید ها دانشگاه . است

 کنند، سازماندهی تری گسترده مقیاس در را خود آموزشی های

 گرفته نظر در همیشگی و مستمر فرایندی ، آموزش طوری که به

 یمولفه  فرهنگشد.  نخواهد متوقف دانشگاه از بعد هرگز که شود

 بُعد از عالی آموزش شدن المللی بین ی: گریستن  بهو اجتماع

 عوامل به کشورها که نیست معنی به این فرهنگی سیاست

 که است آن معنی به بلکه هستند تفاوت آن بی اجتماعی-فرهنگی

 توجه صرف فرهنگی سیاست عنوان به آن به از کشورها حداقلی

دارند. جوامعی در ساختار سیاسی جهانی برترند که از نظر قدرت، 
-های رقابت جهانی در وضعیت مطلوبثروت و اطالعات در صحنه

ی: بین المللی شدن امروزه نه اسیمولفه س(. 7تری قرار داشته باشند)
 لیلاتنخاب بلکه ضروررتی برای نظام های دانشگاهی است. به د

های دانشگاهی در شبکه جهانی دانش، این ی نظامپیوستگی فزاینده
های محلی دانشگاهی هرچه بیشتر به یکدیگر وابسته و سیستم

اند. این مسئله در مورد ایران دو بعد مهم و کلیدی دارد: پیوسته شده
های علمی و از یک سو به دلیل رابطه با غرب از طریق مبادله

های ضمنی جدی تحصیل ایرانیان در آنجا( سویهآکادمیک )به ویژه 
ی المللالمللی شدن داریم، و از سوی دیگر فضای بینو عمیق از بین

پیرامون ایران مستلزم حضور جدی در فضای فرهنگی و علمی منطقه 
ی: هر مؤسسه آموزشی در مسیر حرکت خود مولفه سازماناست،  

ری از موانع و المللی سازی آموزش عالی با یکسبه سوی بین
-ها میها نیز روبرو خواهد شد. این موانع و محدودیتمحدودیت

توانند ناشی از عوامل شناختی، انگیزشی، مالی و غیره در درون 
مؤسسه و یا محیطی و برون سازمانی باشند. لذا شناسایی این موانع و 

ها به منظور های مرتبط با آنها و چالشها خواستگاهمحدودیت
ریزی شده کوتاه مدت و بلند مدت، و یا های برنامهراه حلارائه 

(.  34ها امری اجتناب ناپذیر است )پذیرفتن و کنار آمدن با آن
 نوعی ایران در عالی آموزش شدن المللی: بینالمللنیارتباطات ب

که  است مطلوب هایفرصت از برخورداری امکان و نگریآینده
 افزایش ایران، عالی یفیت آموزشک باالرفتن آن بزرگ دستاوردهای

 علمی، سیاسی، جدید تهایفرص ایجاد و المللیبین ارتباطات

 که شودمالحظه می تردقیق نگاهی است. با فرهنگی و اجتماعی

 بین پیامدهای به همین دستیابی نیز، ایران عالی آموزش کنونی نیاز

یکی از  ی: هموارهو خدمات یبانیمولفه پشت(.  34است ) شدن المللی
های اصلی تحقق یک سیاست، اسناد باالدستی است. سیاست پشتیبان

المللی سازی آموزش عالی در ایران براساس اسناد باالدستی مورد بین
المللی نباید ی: آموزش بیندانشگاهمولفه حمایت قرار گرفته است.  

ه های وابسته به زمینتجارب تقلیدی را ارائه دهد، بلکه باید فرصت
گوناگون سازی را برای یادگیری و ایجاد دانش جدید جهت و 

گذاری بروی منفعت افراد جامعه فرآهم آورد و برای سرمایه
اندازها و اهداف، در سطح جهانی یا یابی به چشمها و دستفرصت
های جهان را به داخل یک معادله آورد .  ای، قارهمنطقه

ه در ایران، عالوه بر ی: بین المللی شدن دانشگامال یهارساختیز
ریزی دقیق و علمی نیازمند نظارت و بازبینی انتقادی تمام برنامه
-ها نیز هست. به رغم مشکالت کشور در بدنهها و اصالح آنتجربه

های مالی موجود و همچنین شرایط ی عظیم دانشگاه و زیرساخت
 دن والمللی شالمللی پیرامونی، فرصت بسیار مناسبی برای بینبین

و  و امکانات زاتیتجهدر آموزش عالی ایرانی وجود دارد.  توسعه
زی المللی سای: دستیابی یک مؤسسه آموزشی به هدف بینمولفه ادار
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آموزش عالی بستگی دارد به شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
ها نیز مواردی هستند که ای که در آن قرار دارد. اگرچه اینجامعه

ا توانند به عنوان تسهیل کننده یتند ولی میتحت کنترل مؤسسه نیس
 مانع در این راه عمل کنند.

های مربوط به شرایط علی براساس نتایج به دست آمده، مولفه
 دیاتو اس انیدانشجو نیب یفرهنگ نیب یریادگپژوهش عبارتند از: ی

احترام به  ارتقا، یاجتماع یرفتارها یریادگی، یو خارج یداخل
، یفرهنگ نیب یارتباط یهامهارت گسترش، یفرهنگ یهاتفاوت

 عهتوسبازار کار،  گسترشدانشگاه،  یبه منفعت برا یابیدست
 یریپذبه رقابت یابیدست، یارز خارج ورود، یآموزش یهارساختیز

. الزم به ذکر بودجه دانشگاه یو جبران کسر ییدرآمدزای و اقتصاد
 انیارمحمدیو  یاردکان یبهجت است نتایج مذکور با نتایج مطالعات

های خوانی دارد. همچنین مولفههم( 22طاسکوه ) یخرسندو  (19)
 یهاطرح نیتدوپژوهش عبارتند از:  نهیبه یاهبردهامربوط به ر

 یارتقا یمنابع برا تیتقو، یدر آموزش عال شتریب یراهبرد
، المللنیب یکردن با استانداردها دایپ تطابق، یالمللنیب یهاتیفعال
 جذب یبرا فرصتدانشگاه،  شهرت، یالمللنیمشارکت ب عیتسر

 زیتجه، یو مجاز نیبه صورت آنال آموزش، ینخبگان خارج
شدن  یالمللنیبه ب توجهبه روز شده،  یشگاهیآزما لیدانشگاه به وسا

 یقاتیتحق یهایهمکار جادیا، تیاولو کیبه صورت  یآموزش عال
و  لیتشک ی والمللنیب یانارهیها و سمکنفرانس یبرگزار، المللنیب

ی. الزم به ذکر است نتایج مذکور المللنیب یعلم یهاگسترش انجمن
و  یاردکان یبهجتو  (35)منشیو زمان یخراسان با نتایج مطالعات

خوانی دارد. براساس نتایج به دست آمده، هم (19همکاران )
در پژوهش عبارتند از:  ازیمورد ن یبسترها های مربوط بهمولفه

امکانات و فضا متناسب با  الملل،نیب دیپرداخت مناسب به اسات
 و یافزارو امکانات سخت زاتیدر دانشگاه، تجه المللنیساختار ب

ها، اعطای استقالل به دانشگاه یهااستیگسترش س ،یافزارنرم
و  طیشرا لیتسه ،یالمللنیب یقاتیتحق یهاگسترش توافق

یها، توسعه همکارملت نیبگسترش صلح  ،یقانون یهارساختیز
 الزم به ذکر است نتایج .کیپلماتیروابط د تیو تقو المللنیب یها

 منش،یزمان و (20) فر و همکارانیدیحم مذکور با نتایج مطالعات
خوانی دارد. براساس نتایج به دست آمده، هم  یاریو بخت یخراسان
 لیتسهپژوهش عبارتند از:  عوامل مداخله گرهای مربوط به مولفه

با  مطابقت ،یادار فاتیدر تشر لیتسه الملل،نیب دیدر دعوت از اسات
 نایبه دانشجو یلیتحص نهیکمک هز یاعطا ،یپژوهش یهانامهنیآئ
 و دیاسات یمطالعات یهااز فرصت یمال تیحما شیافزا ،یالمللنیب

با فرهنگ  یسازگار یبرا یخارج انیکمک به دانشجو ان،یدانشجو
ردن و فراهم ک المللنیب انیبه دانشجو یبانیپشت دماتکشور، ارائه خ

الزم به ذکر است نتایج  .یالمللنیب یهابا پروژه یهمکار یهافرصت
  منش ویو زمان یواجارگاه، عارف یفتح مذکور با نتایج مطالعات

ت دسخوانی دارد. براساس نتایج به هم  دارلیاقتو  یقاسم پور دهاقان
ی پژوهش عبارتند از: امدهاهای مربوط به پیآمده، مولفه

ه، دانشگا یساز یالمللنیمباحثه در مورد ب یبرا طیشرا یسازفراهم
زه، حو نیاستقبال از پیشنهادهای متخصصان و اعضای هیات علمی در ا

د جدی یهادهیارتباطی، استقبال از ا یهانهیدر زم یالمللنینگرش ب
رباره د یالمللنیدر زمینه آموزش عالی، تبلیغ در مجالت ب یالمللنیب

برجسته، پرورش  یالمللنیکشور، جذب استادان ب یهااهدانشگ
 ،یخارج انیجذب دانشجو ،یالمللنیب یهایستگیبا شا انیدانشجو

 .یش عالآموز یو ارتقا تیفیو بهبود ک یلیمدارک تحص یاعتباربخش
و  امریبا کلیما ا نتایج مطالعاتالزم به ذکر است نتایج مذکور ب

خوانی دارد. براساس نتایج حاصل از هم( 25) آرمسترانگ و الکسانا
 نیب یریادگگردد با افزایش یپژوهش به مدیران مربوطه پیشنهاد می

 یریادگی و یو خارج یداخل دیو اسات انیدانشجو نیب یفرهنگ
 ی وفرهنگ یهااحترام به تفاوت ارتقای مقدمات اجتماع یرفتارها
ی را فراهم آورند. یکی از فرهنگ نیب یارتباط یهامهارت گسترش
 نور امیدر دانشگاه پ یشدن آموزش عال یالمللنیب یندیفرآ اهداف

 زار کاربا گسترشو  دانشگاه یبه منفعت برا یابیدست، گرجستان
ی نیاز دارد. از جمله عوامل آموزش یهارساختیز توسعهاست که به 

 یریپذبه رقابت یابیدستی و ارز خارج ورودتاثیرگذار اقتصادی، 
 بودجه دانشگاه یو جبران کسر ییدرآمدزای است که سبب اقتصاد

و اجرایی با دانش  های علمیمنظور تلفیق روششود. همچنین به می
و پژوهشات کاربردی موضوعات پژوهشی و با توجه به 

های موجود به پژوهشگران آتی، پیشنهاد محدودیت
 یالمللنیب یندیسازی بحث مدل فرآگردد:مطالعاتی جهت مفهوممی

نور با دیدگاه نظری انجام داده و  امیدر دانشگاه پ یشدن آموزش عال
 بپردازند. مدل مذکورهای اجرائی کردن از منظر فنی نیز به روش

 یالمللنیببرای  یندیآبررسی رابطه سازوکارهای معیارهای مدل فر
نور گرجستان از دیدگاه  امیدر دانشگاه پ یشدن آموزش عال

 مربوطه. دانشجویان
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