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  چكيده 

المللي يكي از مفاهيم نسبتاً جديدي است كه در مباحث آموزش  مجازي بين  دانشگاه

المللي براي پاسخ به نيازها و  اساساً، دانشگاه مجازي بين. عالي، به آن توجه شده است

تر، سه وجه يا  به عبارت روشن. يافته است  مسائل جامعة جهاني تشكيل شده و توسعه

المللي است كه در آن،  وجه اول، رويكرد بين: جنبة عمده در اين برنامة جديد نهفته است

المللي از وضعيت دانشگاه سنتي، كه به جامعة محلي و ملي معطوف  دانشگاه مجازي بين

وجه دوم، . دهد ر ميالمللي را در دستور كار قرا است، فاصله گرفته و رويكردي بين

سازي در  و شبكه ICTالمللي از  رويكرد فناوري است كه در آن، دانشگاه مجازي بين

اي است كه از طريق ارائة  گيرد؛ وجه سوم، رويكرد بين رشته المللي بهره مي عرصة بين

 شوند كه اي تربيت مي التحصيالن اين دانشگاه به گونه اي، فارغ هاي درسي بين رشته برنامه

بتوانند با مسائل جديد در جامعة جهاني مواجه شوند و براي كار در چنين محيطي آماده 

المللي را  هاي مجازي بين مقالة حاضر ضمن مرور اين سه رويكرد، رهيافت دانشگاه. شوند

  .كند براي جامعة ايران بحث و بررسي مي

اي، مجازي، و برنامه  ته، بين رش سازي المللي آموزش عالي، دانشگاه، بين: واژگان كليدي

  .درسي
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  مقدمه

هاي آموزشي را  هاي آموزش عالي در سراسر دنيا، به طور جدي، برنامه انگيز نظام امروزه رشد شگفت

هاي رايج دربارة تدريس و يادگيري، خيلي سريع با عقايد و  انديشه. در همه جا تغيير داده است

از . كند ها و جوامع استقبال مي يرات مداوم در رسانهشود كه از تغي هاي جديدي جايگزين مي راهبرد

اي سودآور مد نظر است، حتي فقيرترين كشورها نيز  آنجا كه مفهوم آموزش پيوسته به عنوان سرمايه

به آرامي در حال معطوف كردن توجه به نيازهاي آموزشي مردمشان براي بقا و توسعه هستند 

(Ramanujam 2001).  

 50در طي . اند ها درهاي خود را بر روي دانشجويان بيشتر باز كرده وزه دانشگاهاز سوي ديگر، امر  

كنند، در همة  ، تعداد كساني كه آموزش عالي را تجربه مي21سال آينده و به طور قطع، تا انتهاي قرن 

درصد  50يافته و  درصد كساني كه در كشورهاي توسعه 75دنيا، افزايش خواهد يافت، به طوري كه 

كنند، از بعضي اشكال آموزش عالي استفاده  ني كه در كشورهاي در حال توسعه زندگي ميكسا

  .(Robertson 2000)خواهند كرد 

هاي سراسر دنيا به طور  المللي كاري جديد نيست، دانشگاه كه جذب دانشجويان بين درحالي 

اي آموزش عالي ه اي در حال تشخيص اهميت ارزش جمعيت دانشجوياني هستند كه فرصت فزاينده

براي اينكه مؤسسات آموزش عالي بتوانند در بازار جهاني . كنند را خارج از وطن خود جستجو مي

امروز به رقابت بپردازند، به پذيرش رويكرد متفاوتي ناچار هستند كه براي مشاركت تعداد رو به 

  .المللي در جامعة يادگيري، ارزش قائل است افزايش دانشجويان بين

. هاي يك رويكرد جهاني و تازه به طراحي برنامة درسي، اجراي آموزش و ارزشيابي است گوناگوني 

تواند بيش از  ها بايد توجه كرد، آموزش عالي نمي اندازهاي جهاني در همة زمينه در دنيايي كه به چشم

 .(Chambe 2003)اين، از تغييرات مصون بماند، بلكه در عوض بايد رهبري آن را بر عهده گيرد 

. در بين مرزها... ها، عقايد و  سازي عبارت است از تكنولوژي، اقتصاد، دانش، مردم، ارزش جهاني 

اي متفاوت  ها به شيوه ها و اولويت سازي در هر كشوري، بسته به تاريخ مردم آن كشور، سنت جهاني

سازي  ي هر كشور به جهانيگوي هاي پاسخ سازي آموزش عالي يكي از شيوه المللي بين. گذارد تأثير مي

  (Knight & Dewit 1997).دهد  است كه در همان حال مليت را نيز در نظر قرار مي

  

  اي در نظام آموزش عالي المللي با رويكرد بين رشته ضرورت تلفيق رويكرد بين

شده است، تلفيق رويكرد جهاني  آنچه معموالً در دوران معاصر به طور جدي، بايد به آن توجه مي

  .اي شدن در مؤسسات و نظام آموزش عالي است شدن با بين رشته
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هاي سنتي عمدتاً، داراي دايره و قلمرو توجه صرف به مرزهاي بومي خود داشته و در تالش  دانشگاه

هاي  اند و در عين حال، آنچه در اين دانشگاه گويي به نيازها و متقضيات ملي و محلي بوده براي پاسخ

هاي مجزا و مستقل از هم بوده كه در طي تاريخ  اي از رشته شده است، مجموعه سنتي به آن توجه مي

  .شكل يافته و نهادينه شده است

دهد، فرامرزي شدن و فرامليتي شدن  آنچه عمدتاً، ويژگي بارز دوران معاصر را تشكيل مي 

برداشت سنتي از اي، ديگر  در چنين هنگامه. المللي است ها و تالش براي يافتن هويتي بين دانشگاه

هايي كه  نيازها و زمينه. گو باشد تواند پاسخ هاي علمي به عنوان موضوعاتي مجزا نمي ها و برنامه رشته

محيط آموزش عالي را در دوران كنوني دربرگرفته است، عالوه بر تغيير و تحول در محيط پيراموني، 

هاي علمي  تر، رشته عبارت روشن به. هاي مجزا و مستقل را نيز از انتفاع ساقط كرده است رشته

علوم و . تواند در گذر زمان بدون تغيير و ثابت باقي بماند، بلكه از دگرگوني و تحول ناگزير است نمي

ها وابسته است و هم از اين رو، هر گونه تالش براي  ها معموالً به فرهنگ و سرگذشت ملت رشته

المللي،  هاي بين هاي سنتي و دستيابي به دانشگاه هالمللي كردن آموزش عالي و رها شدن از دانشگا بين

اي و حركت به سوي نگاه و رويكرد بين  هاي سنتي و رشته ها و دوره مستلزم ساختارشكني برنامه

  . اي براي پاسخ به نيازهاي در حال تحول جهاني است رشته

 

  بيان مسئله

همچنين در زمينة . ايران كشوري است داراي تمدن و قدرت طوالني در عرصة علوم و آموزش

براي نمونه، دانشگاه جندي . المللي نيز از سوابق درخشاني برخوردار است آموزش و مطالعات بين

هاي درسي و  شاپور ايران در قرن پنجم، زمان ساسانيان، مركزي براي مطالعات پزشكي بود و برنامه

هاي علمي و  اين دانشگاه مركزي بود براي فعاليت. داد ها را پوشش مي ژوهشي آن بسياري از حوزهپ

اي دال بر آن  وجود چنين پيشينه. تبادل اطالعات بين دانشمندان ايراني، هندي، يوناني و سوريايي

المللي،  بين است كه ايران داراي ظرفيت بالقوه براي تبديل شدن به كشوري براي ميزباني دانشجويان

المللي  كه بر اساس آخرين آمار، تعداد كل دانشجويان بين درحالي. به ويژه از قارة آسيا و منطقه، است

نفر اعالم شده  1500هاي ايران مشغول به تحصيل هستند، كمتر از  كه به طور پراكنده در دانشگاه

  ).1386-87آمار آموزش عالي ايران (است 

در اسناد باالدستي مربوط به آموزش عالي، ايران به عنوان كشوري در حال طبق مطالعات انجام شده  

سازي بايد تحوالت  توسعه، براي حضور در رقابت در جامعة جهاني و عقب نماندن از قافلة جهاني

ايران «: بيان شده است) 1404افق (ساله  20انداز  آن گونه كه در سند چشم. زيادي را تجربه كند
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يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسالمي  كشوري است توسعه

الملل، برخوردار از دانش  بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين و انقالبي، الهام

ر توليد پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرماية اجتماعي د

شامل (يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب غربي  ملي، دست

افزاري و توليد علم، رشد  با تأكيد بر جنبش نرم) آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه

  .»پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه

كلي برنامة چهارم توسعة جمهوري اسالمي ايران، در بخش امور فرهنگي، علمي و  هاي در سياست  

هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در  فناوري، بر سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت

توليدات علمي جهان، ارتقاي جايگاه جهاني ايران، در بخش امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط 

هاي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي، در بخش امور اقتصادي بر  همكاريخارجي، بر گسترش 

پذيري كاالها و خدمات در بازارهاي داخلي و خارجي  هاي الزم براي تحقق رقابت فراهم كردن فرضيه

و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعة صادرات غيرنفتي، تالش براي دستيابي به 

  1.ي بر منابع دانش، آگاهي، سرماية انساني و فناوري نوين تأكيد شده استاقتصادي متنوع و متك

ها و مؤسسات آموزش عالي و  دانشگاه«: 25بر اساس برنامة چهارم توسعه، فصل چهارم مادة  

هاي خود نسبت به پذيرش دانشجوي خارجي يا  توانند براي تأمين بخشي از هزينه پژوهشي مي

هاي ساير كشورها در رشتة تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم و  نشگاهدانشجويان ايراني كه در دا

نوسازي و بازسازي «: ، بند الف43فصل چهارم، مادة . »اند، اقدام نمايند بهداشت مشغول به تحصيل

گويي مركز علمي، پژوهشي در آموزش كشور  ها و راهبردهاي آموزش به منظور توانايي پاسخ سياست

رهنگي و صنعتي و كار كردن در فضاي رقابت فزايندة عرصة جهاني، طي سال به تقاضاي اجتماعي، ف

  .»اول برنامه

اتخاذ تدابير الزم جهت كسب سهم مناسب بازار اطالعات و «: ، بند ب44فصل چهارم مادة  

اي ارتباطي ايران از طريق توسعة مركز اطالعاتي  المللي و استفاده از فرصت منطقه ارتباطات بين

بخش خصوصي و تعاوني و جلب   هاي ارتباطي با تأكيد بر توان ملي و توسعة زيرساخت اينترنتي

  .»المللي مشاركت بين

المللي  برنامة چهارم توسعه، رهنمودهاي مشخصي براي بين يها و اقدامات فرابخش در سياست  

  .المللي و فناوري آمده است هاي بين هاي آموزش، پژوهش و همكاري كردن فعاليت

                                                
1
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چنين در قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، پژوهشات و فناوري، شاخص هم  

دبيرخانة (هاي نقشة جامع علمي كشور تلقي شده است  المللي، از جمله شاخص هاي بين همكاري

ها و  سازي دانشگاه المللي كه تحقق آن مستلزم روي آوردن به بين) 1378شورايعالي انقالب فرهنگي 

  .ش عالي استمؤسسات آموز

هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي كشور ظرفيت و توانمندي در چنين وضعيتي، كه از سويي، دانشگاه 

المللي شدن دارند و از سوي ديگر، به موجب مصوبات قانوني و اسناد باالدستي،  اي براي بين گسترده

كشيده شده  عيار به تصوير  ها و مؤسسات آموزش عالي به عنوان اولويتي تمام المللي شدن دانشگاه بين

هاي در دسترس براي ارتقاء علمي و نيز  است، مشخص نيست كه به چه دليل يا داليلي از فرصت

هاي  بدون شك، وضعيت موجود دانشگاه. شود ها غفلت مي تأمين منابع مالي گسترده براي دانشگاه

ها و  ند، برازندة اين دانشگاهك كشورمان، كه فقط تعداد محدودي دانشجوي خارجي در آنها تحصيل مي

در عين حال، عالوه بر غفلت از . هاي آنان نيست ها و قابليت ها و توانمندي ترسيم كنندة ظرفيت

اي بيشتر از ساير   هاي كشور، عمالً رويكرد سنتي از نگاه رشته المللي در دانشگاه رويكرد بين

المللي  اين بيان بدان معناست كه بين. گيرد   ميهاي آموزشي بهره   ها و دوره  رويكردهاي طراحي برنامه

شدن اساساً مستلزم آن است تا در آموزش، پژوهش و ارائة خدمات، به عنوان كاركردهاي اصلي 

اي براي پاسخ به اقتضائات محيط و   دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي، به رويكردي بين رشته

  . المللي توجه شود شهروندان بين

 

  سؤاالت تحقيق

  :به طور كلي پژوهش حاضر درصدد پاسخ به سؤاالت زير است

جهاني شدن، غربي (چيست و تفاوت آن با مفاهيم مرتبط  (IOH)المللي كردن آموزش عالي  بين. 1

  كدام است؟) شدن

  المللي كردن نظام آموزش عالي در ايران وجود دارد؟ چه ضرورتي براي بين. 2

  ايران در مقايسه با كشورهاي مختلف جهان چگونه است؟المللي شدن آموزش عالي  روند بين. 3

) المللي هاي مجازي بين ايجاد دانشگاه(المللي كردن آموزش عالي  در بين ITنقش و جايگاه . 4

  چيست؟

 

  شناسي روش
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در اين مقاله از روش مطالعة نظري استفاده شده است كه در آن، با تأسي از رويكردي تحليلي ـ 

 ICTسازي آموزش عالي با استفاده از  المللي ابع علمي در دسترس در زمينة بينتفسيري، اسناد و من

هاي انجام شده، به  تجزيه و تحليل شده و تالش شده است با استفاده از نوعي فراتحليل پژوهش

  .سؤاالت پژوهش پاسخ داده شود

 

  ها يافته

  :ر سازماندهي شده استهاي حاصل از پژوهش در قالب سه محور عمده به شرح زي مجموعة يافته

  المللي شدن آموزش عالي؛ فهم و تبيين مفهوم بين. 1

  ؛)مفهوم، الگوها و ابعاد(فهم و تبيين فناوري اطالعات و ارتباطات . 2

  المللي؛  دانشگاه مجازي بين: المللي كردن آموزش عالي در بين ITكاربرد . 3

  .المللي كردن آموزش عالي يندر ب ICTارزيابي وضعيت ايران از لحاظ به كارگيري . 4

 

  المللي كردن آموزش عالي فهم و تبيين مفهوم بين

المللي كردن را تعريف و  المللي كردن آموزش عالي، مفهوم بين ابتدا ضروري است قبل از تعريف بين

  .آن را از ساير مفاهيم مجزا كنيم

  4سازي و غربي 3سازي المللي ، بين2جهاني شدن

سازي دو مفهوم بسيار نزديك به يكديگر هستند، اما يك مفهوم يا معني را  المللي بينجهاني شدن و 

ها، محصوالت، فناوري و  جهاني شدن عبارت است از جريان يافتن افكار، انديشه. كنند منتقل نمي

سازي عبارت  المللي كه بين حالي در. در بين مرزهاي جغرافيايي كشورهاي مختلف جهان... اقتصاد و 

 Knight & Dewit)به يك كشور، محصول يا انديشة شخصي  5ست از دادن سيمايي فرامليتيا

1997).  

ريزي  المللي شدن فرايندي متقابل، دوسويه و مبتني بر توافق، مفاهمه و از پيش برنامه اساساً، بين  

شده است كه در قالب آن فعاليت، اقدام يا محصولي معين در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر دنيا 

هنگي، سياسي و اقتصادي، فر 6المللي شدن مبتني بر مبادالت تر بين به عبارت روشن. گيرد قرار مي
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سازي، جهاني شدن الزاماً فرايندي دو سويه، متقابل و  كه جهاني درحالي. هاست آموزشي بين ملت

ها و ابزارهاي قدرتمندتري است، نسبت به  مبتني بر توافق و تفاهم نيست و كشوري كه داراي رسانه

  (Sowell 2008: 1).كند  ها يا محصوالت خود اقدام مي صدور ارزش

سازي عبارت است از  غربي. سازي است سازي، غربي اي از جهاني راستا، شكل يا جنبه ويژهدر اين 

فرايند ترويج فرهنگ و تمدن غربي در ساير ممالك جهان، فرايندي كه در آن، هويت و ميراث تمدني 

ها را آماج حمالت خود قرار  ها و تمدن ها و ابزارهاي مختلف، ساير فرهنگ غرب از طرق رسانه

  .(McCabe 2001: 102)دهد  مي

بندي نهايي،  در جمع. سازي تفاوت بنيادي دارد المللي سازي اساساً، با بين به اين ترتيب، غربي  

سازي مفاهيم متفاوت و معاني متفاوت دارد، اما  سازي و جهاني سازي، غربي المللي اگرچه مفاهيم بين

تون به صورت مترادف نيز به كار گرفته شده المللي شدن در برخي م عمالً، مفهوم جهاني شدن و بين

  .است

 

  المللي كردن برنامة درسي بين

ها و نهادهاي آموزشي  المللي به آموزش عالي، سازمان اين مفهوم به معناي تالش براي دادن وجهة بين

هاي كشورهاي پيشرفتة جهان رايج  اين برداشت به طور ويژه، در نظام آموزش عالي، در دانشگاه. است

و متداول است و به طور كلي، جايگاه خاصي در بين كشورهاي امريكا، انگلستان، كانادا، استراليا و 

المللي به برنامة  المللي كردن عبارت است از دادن وجهة بين در اين مقاله، منظور از بين. مانند آنها دارد

الين در عرصة  دروس آنها از طريق كارهايي همچون پذيرش دانشجوي خارجي، ارائة  درسي دانشگاه

هاي درسي در ساير ممالك  هاي دنيا، ارائة برنامه هاي مشترك با ساير دانشگاه المللي، برگزاري دوره بين

  ... .از طريق تأسيس شعبه و 

المللي كردن آموزش  ها و تعاريف مختلفي از بين المللي كردن، برداشت با توجه به معني واژة بين

ترين تعريف به نايت و  شايد گسترده. علمي به دست داده شده استعالي در اسناد و مدارك 

اي كه براي سازمان همكاري و توسعة  اينان بر اساس مطالعه. مرتبط باشد 1997همكارانش در سال 

  :اند را چنين تعريف كرده IOHاند  انجام داده (OCED)اقتصادي 

المللي و بين  ق و در هم تنيده كردن بينالمللي كردن آموزش عالي عبارت است از فرايند تلفي بين«

 Knight)» ، پژوهشي و خدماتي مؤسسات آموزشي عالي)تدريس(فرهنگي در كاركردهاي آموزشي 

& Wit 1997).  

  :هاي زير را به دنبال دارد اين تعريف، عناصر و مؤلفه
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  المللي كردن يك فرايند است؛ بين. 1

و نبايد با خود فرايند جهاني  8شدن يو فرامليت 7نالمللي كردن پاسخي است به جهاني شد بين. 2

  .شدن يكي انگاشته شود

  .است) بين فرهنگي(المللي و محلي  المللي كردن مستلزم توجه و لحاظ كردن عناصر بين بين. 3

ها و  المللي كردن آموزش عالي اندكي متفاوت از ساير برداشت اين برداشت و طرز تلقي از بين  

 Wit 1995; Neave 1997; Kerr 1997; Deutsh): به  رك(تعاريف ارائه شده از اين واژه است 

المللي كردن آموزش عالي به يك يا چند فعاليت خاص نظير  در بيشتر اين مطالعات، بين. 2007

محدود ... رك و تبادل علمي بين كشورها، آموزش چندفرهنگي، تحصيل در خارج از كشور و تح

المللي و محلي و نيز از ارتباط بين تحصيل در يك  بيشتر اين مطالعات، از ارتباط بين. شده است

در اين . كند هاي محلي نيز هست غفلت مي  المللي و اينكه اين محيط دربرگيرندة محيط محيط بين

  .المللي كردن نوعي فرايند نيست، بلكه فعاليتي است كه آغاز و پاياني ندارد ها، بين داشتبر

به معناي تالش براي دادن وجهه و سيمايي  (IOH)المللي كردن آموزش عالي  به طور خالصه، بين

به عبارت ديگر، .  (Knight 1998; Clition 2005)ها تعريف شده است المللي به دانشگاه بين

ها و مؤسسات  هاي موجود در دانشگاه المللي به فعاليت المللي كردن به معناي بخشيدن هويت بين بين

  .آموزش عالي در سه محور اساسي آموزش، پژوهش و خدمات تعريف شده است

  :المللي كردن آموزش عالي در قالب مراحل زير شكل گرفته است اساساً بين

هاي درسي براي  وي خارجي و اجراي براي برنامهالمللي كردن از طريق پذيرش دانشج بين. 1

ريزي درسي  هاي مرتبط با آن در برنامه المللي كه در آن، مباحث چندفرهنگي و چالش دانشجويان بين

المللي كردن مفهومي در حال تكامل است كه به طور سنتي، با جابجايي دانشجويان  بين. شود مطرح مي

اين ) 1995از (طي دو دهة گذشته . يل، متصل شده استدر بين كشورهاي مختلف به منظور تحل

هاي سراسر دنيا، رشد چشمگيري داشته  جابجايي به دليل افزايش تقاضا براي آموزش عالي در دانشگاه

المللي به عنوان روشي براي  هاي پرداختي توسط دانشجويان بين در بعضي كشورها، هزينه. است

  .دآي هاي دولتي به حساب مي كاهش هزينه

المللي كردن از طريق تأسيس واحدهاي مختلف در كشورهاي مختلف جهان و اجراي  بين. 2

هاي درسي متناسب با نيازها و مسائل بومي مخاطبان در كشور ميزبان، كه در آن، مسائلي  برنامه

  . شود مطرح مي... سازي آموزش عالي و تأمين منابع مالي و  هاي فرهنگي، خصوصي همچون چالش
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هاي درسي مجازي براي  ، كه در آن نظام آموزش از راه دور و برنامه9المللي كردن در منزل نبي. 3

، تلقي مخاطبان در عرصة IOCدر اين نوع از . شود المللي به كار گرفته مي دسترسي به مخاطبان بين

  .گيرد ر ميهاي الزم به آنان مد نظر قرا المللي به عنوان شهروندان جهاني و ضرورت ارائة آموزش بين

IOH  هاي ياددهي ـ  هاي فرهنگي، نژادي، جنسيتي و طبقاتي را در محيط ها و گوناگوني به تفاوت

هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي  كند كه چگونه گوناگوني و تفاوت يادگيري توجه و مشخص مي

، پرداختن IOHهاي  از ويژگي. (Pinar 2003)گذارد  در دانشگاه بر روي تدريس و يادگيري اثر مي

هاي  المللي، توجه كردن به سبك هاي پژوهشي بين المللي، مشاركت در طرح اي بين به مطالعات نمونه

و زبان انگليسي براي تربيت شهروندان جهاني براي فعاليت در  ICTمختلف يادگيري، توجه به 

  . (Mohanty 2003)المللي است  هاي بين عرصه

المللي كردن بايد در رأس نظام ارزشي هر دانشگاهي قرار گيرد، چرا  با توجه به آنچه بيان شد، بين  

كند و فرايندي    كه اهميت تربيت دانشجويان براي تبديل شدن به شهروندان جهاني را مشخص مي

. التحصيالن و آيندة مؤسسة آموزشي است هاي جهان براي موفقيت فارغ پيش روي بسياري از دانشگاه

مشاركت تمام اعضاي علمي بستگي دارد و بر توسعة هوش فرهنگي و  به IOCموفقيت فرايند 

هاي ارتباطي براي پرورش اين صفت در دانشجويان در راستاي انديشة هوش چندگانة  شايستگي

در اين راستا، دانشگاه بايد مفهوم هوش فرهنگي را به عنوان سازوكاري . متكي است) 1983(گاردنر 

هوش فرهنگي عبارت است از . به عنوان يك ارزش آموزشي بپذيردسازي  المللي براي پرورش بين

هاي مختلف و توانايي مديريت اين ارتباط  ظرافت هر فرد براي انطباق با افراد مختلف از فرهنگ

  . (Jones et al 2007)متقابل به طور هماهنگ و بهينه 

هاي  اتيد و مديران با پيشينهسازي فرايندي دو سويه است كه به موجب آن دانشجويان، اس المللي بين

ها، دانش و تجارب خود را براي افزايش درك و ظرفيتشان  اجتماعي و فرهنگي گوناگون، مهارت

  .كنند المللي در حال تغيير، با يكديگر مبادله مي جهت زندگي و كار اثربخش در جوامع محلي و بين

 

  المللي شدن در كشورهاي مختلف جهان وضعيت بين

  :دهد درصد دانشجويان به كل ثبت نام در آموزش عالي را نشان ميجدول زير 

 28  اياالت متحدة امريكا  1

  درصد

بيشترين تعداد دانشجويان خارجي را به خود 

  اختصاص داده است

   12  انگلستان  2

                                                
9
. Internationalization at home  
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مالزي بعد . در ميان كشورها، مالزي كه كشوري آسيايي و داراي مردمي مسلمان است، حضور دارد

بر اساس . المللي است كنگ و هند چهارمين كشور آسيايي ميزبان دانشجويان بين از ژاپن و هنگ

دانشجوي خارجي دارد كه دانشجويان آن عمدتاً، از  60000آمارهاي جديدتر، اين كشور بيش از 

با (و اخيراً، ايران ) به ويژه عمان(ورهاي چين، هند، كشورهاي آسيايي همسايه ، كشورهاي عربي كش

اي  دانشجوي خارجي در رتبه 72000همچنين سنگاپور با . است) دانشجوي ايراني 4000بيش از 

 اين كشورها از راهبردهاي مختلفي براي جذب دانشجويان استفاده. باالتر از مالزي ايستاده است

هاي مهاجرت با هدف جذب  هاي بازاريابي ملي، توجه كردن به سياست راهبرد: اند؛ از جمله كرده

 Verbik et al)اي  هاي آموزشي منطقه ها به زبان انگليسي و ايجاد قطب دانشجو، ارائة بيشتر برنامه

2006).  

ركت كشورهاي عضو در اي را براي مشا ها، مطالعه المللي دانشگاه ، انجمن بين2005و  2003در سال 

هاي  يافته. المللي در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي انجام داد هاي بين ها و اولويت خصوص فعاليت

  :عبارت بود از  مهم

سازي به عنوان اولويت  المللي ترين دليل توجه به بين تبادل دانشجو و استاد به عنوان مهم. 1

  .سازي رشد بسيار چشمگيري داشته است ليالمل ها بوده است و اين جنبه از بين دانشگاه

هاي مبدأ و جذب متخصصان  فرار مغزها و از دست دادن هويت فرهنگي براي كشورهاي دانشگاه. 2

المللي كردن مؤسسات  ترين خطر بين هاي مقصد مهم و نيز تأثيرگذاري فرهنگي بر كشورهاي دانشگاه

  .آموزش عالي بوده است

  :ها عبارت است از سازي دانشگاه المللي بينترين منافع حاصل از  مهم. 3

  رشد و بالندگي دانشجويان، اساتيد و كاركنان؛ -

  رعايت استانداردهاي علمي و تضمين و ارتقاء كيفيت آموزشي؛ -

  .المللي همكاري و مشاركت پژوهشي در عرصة بين -

هاي مالي  فقدان حمايتها، در سطح مؤسسات آموزشي،  المللي شدن دانشگاه ترين مانع بين مهم. 4

  .گزارش شده است

سازي  المللي هاي جديد در زمينة بين در زمرة تحوالت و پيشرفت ICTآموزش از راه دور و . 5

  .شود محسوب مي

سازي، اساتيد هستند و از مديران و دانشجويان در اين  المللي دار اصلي بين ها، سكان در دانشگاه. 6

  .رندتري به عهده دا زمينه نقش فعال
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سازي دارند،  المللي هاي روشني براي بين هاي عضو سياست درصد كل دانشگاه 3/2رغم اينكه  به. 7

  .ها دارند فقط نيمي از آنها بودجة كافي و نظام مديريتي متناسب براي اجراي اين سياست

ي يا آكادميك به مراتب بيشتر از مالحظات سياس/ سازي انگيزه و منطق علمي المللي براي بين. 8

  .اقتصادي مد نظر است

. اي اولويت اول جغرافيايي كشورهاي آفريقا، آسيا و اروپاست هاي فرامنطقه مشاركت و همكاري. 9

  .اساساً، اروپا از بيشترين اقبال براي همكاري ساير كشورها برخوردار است

وسعة سازي شايستة توجه است، عبارت است از ت المللي مسائل اصلي كه در زمينة بين. 10

  .ها، تضمين كيفيت و اعتباربخشي، تأمين منابع مالي و مشاركت پژوهشي ها و مشاركت همكاري

  

 ITفهم و تبيين مفهوم 

ها و   اي از ابزارها، روش  فناوري اطالعات را مجموعه) 19: 1383مجيدي : ، به نقل از2002(وبليس 

اين  ناسكات مورتو. شود   كار گرفته ميداند كه براي ثبت، ذخيره و انتقال اطالعات به    رسانه مي

افزار آنها، و  افزار و هم نرم هاي كامپيوترها، هم سخت  فناوري را بسيار گسترده و شامل تمامي گونه

هاي خصوصي و عمومي   ترين شبكه هاي ارتباطات بين دو كامپيوتر شخصي تا بزرگ  همچنين شبكه

امپيوتري و ارتباطي يكپارچه را شامل نظامي كه هر كامپيوتر هاي ك  عالوه بر اين، وي فناوري. داند   مي

گستر در زمرة فناوري  هاي جهان  كند، تا شبكه   شخصي را به يك ابركامپيوتر در يك اداره متصل مي

فناوري اطالعات دانشي است ) 19: 1383مجيدي : ، به نقل از1997(از نظر اترتون . داند   اطالعات مي

سازي آنها  و چگونگي اطالعات نيروهاي حاكم بر جريان اطالعات و ابزار آماده كه به بررسي ويژگي

فناوري اطالعات به . پردازد   براي به حداكثر رساندن دستيابي به اطالعات و قابل استفاده كردن آنها مي

ة اينها كند كه هم   آوري، پردازش، ذخيره و تحويل اطالعات و فرايندها و تدابيري اشاره مي ايجاد جمع

به عبارت ديگر، فناوري اطالعات به فرايند دانش و ). 43: 1381مجتهدي (كند    پذير مي را امكان

شود    هاي به كارگيري آن در توليد، پردازش، انتقال و به جريان انداختن اطالعات اطالق مي  روش

  ).45: 1382پور  كرمي(

  

   ICTفناوري اطالعات و ارتباطات

از مفهوم فناوري اطالعات و ارتباطات دارند، تأثير مهمي در بررسي جايگاه آن با برداشتي كه افراد 

از اين رو، براي روشن شدن مفهوم فوق به تعدادي از تعاريف ارائه شده . ساير مفاهيم خواهد داشت

  .شود   اشاره مي
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 از استفاده و و نشر سازي عبارت از گردآوري، سازماندهي، ذخيرهو ارتباطات  اطالعات فناوري     

 ...و  مخابراتي و اي رايانه ابزار از با استفاده ...و  عدد متن، گرافيك، تصوير، صوت، قالب در اطالعات

 ).1387 طلب سعادت: به نقل از دانا، رئيس(است 

داند كه شامل رايانه،    اي مي  فناوري اطالعات و ارتباطات را واژه) T.T.A(آژانس آموزشي معلمان   

هاي مرتبط با آن، اينترنت، راديو، تلوزيون و ويدئو، دوربين و ديگر تجهيزات   افزار زار و نرماف سخت

  ).Capel et al 2000: 37(است 

فناوري اطالعات و ارتباطات بستري نظري است كه سازماندهي، كنترل و هدايت راهبردي    

اي اطالعاتي و ارتباطي را   هاي رايانه مند از به كارگيري اساسي نظام هاي خرد و كالن و بهره  نظام

ش و ارائة فناوري اطالعات و ارتباطات ابزاري براي ذخيره، پرداز). 1386آزادمنش (گيرد     مي دربر

  ).54: 1382.جاوداني(الكترونيكي اطالعات با استفاده از تعدادي رسانه است 

هاي   هايي است كه شبكه تر، فناوري اطالعات و ارتباطات شامل تمام فناوري به عبارت روشن   

ا هاي الكترونيكي ب  هاي الكترونيكي و سيستم  ها و سيستم ها، انسان مختلف ارتباطات را بين انسان

  ).http:// it management Persian blog.com(كند  يكديگر ميسر مي

فناوري اطالعات از تالقي و همپوشاني سه مقولة مجزا، ولي مرتبط به وجود آمده كه اين سه     

به نقل (مقوله عبارت است از اطالعات، كامپيوتر و ارتباطات و تعامل و افزايش متقابل آنها با يكديگر 

  ).1387لب ط سعادت: از

  

  (IT and ICT)تفاوت فناوري اطالعات و فناوري اطالعات و ارتباطات

شايد در محاورات و ارتباطات شغلي و علمي، از اين دو واژه زياد استفاده شود، اما معموالً، اين    

و فناوري اطالعات ) IT(شود كه چه تفاوتي بين فناوري اطالعات    پرسش در ذهن بسياري مطرح مي

تفاوت از لحاظ : وجود دارد؟ شايد بتوان دو نوع تفاوت در آنها جستجو كرد) ICT(رتباطات و ا

به معناي ICT به معناي فناوري اطالعات است و  ITنظر لغوي،  زا. لغوي و از لحاظ مفهومي

اما از نظر . تر فناوري اطالعات است فناوري اطالعات و ارتباطات است و در اصل، معناي كامل

برجسته و نمايان است، اما در » اطالعات«محوريت و نقش ) IT(در فناوري اطالعات  مفهومي،

، عالوه بر محوريت دانش و اطالعات، بر جايگاه ارتباطات و )ICT(فناوري اطالعات و ارتباطات 

وسايل ارتباطي نيز تأكيد شده است و در واقع، به جايگاه ارتباطات به عنوان عامل و ابزار انتقال 

عات توجه ويژه شده است، زيرا وظيفة برقراري ارتباط بين دو بخش اطالعات و فناوري را به اطال
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عهده دارد و اين اهميت تا بدان حد است كه برخي بر اين باورند كه بدون وجود وسايل ارتباطي 

  .فناوري اطالعات، جامعة اطالعاتي، محقق نخواهد شد

  .خص خواهد كردتوجه به نمودار زير اين مفهوم را بهتر مش

  

  فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه

نقش محوري دانش، بين توسعة اقتصادي، اجتماعي و توسعة فناوري اطالعات و ارتباطات پيوند 

هاي فاوا   اند كه توسعة اقتصادي موجب تقويت گسترش زيرساخت برخي مدعي. ايجاد كرده است

اقتصادي را شتاب   هاي فاوا توسعة  كه برخي ديگر بر اين باورند كه زيرساخت شود، درحالي   مي

غالب پژوهشگران عقيده دارند كه تأثيرات حاصل به طور دو طرفه و در يك دور مؤثر عمل . دهد   مي

  .(Currie 2000)كند    مي

انفجار حقيقي در فناوري اطالعات و ارتباطات «: نويسد در همين زمينه مي اوكس اسميت ماري 

درآمد در اين فرصت رو  كشورهاي كمآيا . سابقه براي توسعه پديد آورده است هايي بي جهاني، فرصت

تا كنون ... . حاصل خواهد ماند  به رشد، سهيم خواهند شد يا خيز آنها به سوي هزارة جديد بي

المللي  آمار و ارقامي كه بانك جهاني، اتحادية بين. هاي ديجيتالي يك واقعيت بوده است نابرابري

ها پرده  بسيار ناگوار است و از اين واقعيت اند، ها تهيه كرده ارتباطات راه دور و ساير سازمان

 ا�
	�ت                              ار�����ت 

  ������� 
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گونه  ميليارد جمعيت كشورهاي در حال توسعه، حدود نيمي به تماس تلفني هيچ  5از ميان : دارد برمي

دالر در  1ميليارد از آنها درآمدي كمتر از  5/1حدود . برند دسترسي ندارند و در فقر مطلق به سر مي

درصد از خطوط اصلي تلفن در  80بيش از . دالر در روز دارند 2 ميليارد درآمدي كمتر از 3روز و 

هاي متصل به اينترنت در كشورهاي با درآمد باالست كه  درصد از همة رايانه 90. مناطق شهري است

 Caruana)»دهند درصد از كل جمعيت جهان را تشكيل مي 16اين كشورها بر روي هم، فقط 

2004) .  

  

  ارتباطات در آموزش عاليجايگاه فناوري اطالعات و 

هاي مختلف نظامي، سياسي، اقتصادي،   اي در عرصه  جانبه فناوري اطالعات و ارتباطات، تحوالت همه

تر از همه، تغييراتي در عرصة توليد و نشر دانش  مهم. اجتماعي، فرهنگي و آموزشي ايجاد كرده است

ها و نهادهاي آموزشي را متأثر  ا و سازمانو اطالعات و دانايي ايجاد كرده است و بيش از همه، نهاده

روند پيدايش . و اصوالً، بستر كسب آگاهي و دانايي و فرايند ياددهي و يادگيري را فراهم كرده است

مرحلة  7ميالدي آغاز شده و تا به امروز  1980پيشرفت و گسترش آموزش الكترونيكي از دهة 

هاي مناسب براي دسترسي و   حل ها و راه  روشبه مرور زمان، . تكاملي را پشت سر گذاشته است

استانداردهاي مطرح و پذيرفته شده بر روي سيستم . گويي به اهداف مد نظر به وجود آمده است پاسخ

افزارها به وجود آيد و از  عامل ويندوز به تدريج، موجب شده است كه از طرفي، سيل عظيمي از نرم

افزارهاي آموزشي را مبادله و استفاده كنند؛ البته بر اساس  رمطرف ديگر، استادان بتوانند به راحتي ن

به طول  1990اين دوران كه تا پيش از نيمة اول دهة. استانداردهاي تعريف شده در وزارت علوم

افزارهاي آموزشي و همة مباحث و پديدار شدن مبحث آزمايش به  انجاميد، دوران توليد انبوه نرم

، جهان شاهد توسعة چشمگير و فراگير اينترنت بود و ناگزير 1990وم دهة در نيمة د. كمك رايانه بود

  . موجب پديد آمدن و گسترش بحث استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات شد

بنابراين، امروزه استفاده از فناوري اطالعات در فرايند ياددهي و يادگيري جزئي ضروري و اساسي  

آموزش عالي در هزارة جديد، «: شود اين گونه است   تصويري كه از آموزش عالي فردا بيان مي. است

ي گوناگون ها  ديگر دانشجويان با كتاب و كيف كه از ميان راهروها با دفترچه. متحول خواهد شد

كه دانشكده ها همچنان وجود خواهند داشت، در  كنند، ديده نخواهد شد، درحالي   سراسيمه حركت مي

اول از همه، كاغذ به همان صورتي كه اكنون مورد . شود   ها اختالفات زيادي مشاهده  مي ادارة كالس

اي محدود براي انتقال اطالعات   گيرد، به كار نخواهد رفت، چرا كه بايد از وسيله   استفاده قرار مي

كند و  باشد و منبع مهمي را تلف نمي   كه اطالعات الكترونيكي قابل بازنويسي مي استفاده شود، درحالي
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هاي دفترچه، فايل ميكروسافت خواهد   هنگامي كه كاغذها و برگه. باشد   تر مي در عين حال، فشرده

ها به   اي دست به دست گرديدن فيزيكي كاغذ، برگهبه ج. شد، به وجود چاپگرها نيازي نخواهد بود

و سپس برگة نمره داده شدة دانشجو با پست الكترونيكي . خواهد شد استاد محترم پست الكترونيكي

. ها الكترونيكي خواهد شد و بر روي رايانه وجود خواهد داشت كتاب. به وي برگردانده خواهد شد

كار بر . هاي مورد نياز را ارسال خواهد نمود كترونيكي كتابهاي ال  در شروع هر كالسي، استاد نسخه

اي بازنويسي شود، به رايانه منتقل خواهد   روي تخته به جاي آنكه با دست انجام شود و در دفترچه

نگري در هزارة  با كمي ژرف. تواند انتخاب و ذخيره شود   ها مطابق ميل دانشجو مي  آنگاه يادداشت. شد

دانشجويان به . شناسيم   شكده باز هم وجود خواهد داشت، اما نه آن گونه كه ما ميجديد، مفهوم دان

هاي درس در روي  آنها در كالس. دانشكده خواهند رفت، بدون آنكه حضور فيزيكي داشته باشند

اند كه در صورت نياز قابل  هاي خود را ضبط نموده  درس معلمين از پيش. شوند   شبكه حاضر مي

  ).97: 1384عبادي (» دمشاهده باشن

 

  يادگيري و فناوري اطالعات و ارتباطات

هايي  توان حاصل پيچيدگي   اين امر را مي. در خصوص ارتباط بين يادگيري و فاوا توافق وجود ندارد

بدين سبب، . دانست كه هم در فناوري اطالعات و ارتباطات و هم در حوزة يادگيري وجود دارد

هاي   گيري اند و در نتيجه، موضع اي گوناگون به اين موضوع پرداختهنظران مختلف از زواي صاحب

توان  سه نظريه را دربارة رابطة فناوري اطالعات و ارتباطات و يادگيري مي. متفاوتي حاصل شده است

  :تشخيص داد

هاي   نگاه به فناوري اطالعات و ارتباطات همچون ابزاري در كنار ساير ابزارها و فناوري .1

 آموزشي؛

گاه به فناوري اطالعات و ارتباطات همچون ابزاري ويژه و داراي عملكردهاي پيچيده و ن .2

 هاي گوناگون ايفا كند؛  هاي مختلف يادگيري، نقش  تواند در چارچوب نظريه   متعدد كه مي

هاي جديد از يادگيري و   اي كه برداشت  نگاه به فناوري اطالعات و ارتباطات همچون پديده .3

 .روي ما قرار داده است آموزش را پيش
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هاي   نگاه به فناوري اطالعات و ارتباطات همچون ابزاري در كنار ساير ابزارها و فناوري. 1

  آموزشي

بيند كه    ترين مباحث مطرح شده در اين باره، فناوري اطالعات و ارتباطات را صرفاً ابزاري مي ساده

بهبود كلي فرايند «تواند به    خص است و ميهاي آموزشي داراي كاركردهاي مش  مانند ساير فناوري

  :كمك كند) 4: 1378احديان و همكاران (» تدريس و يادگيري

استادان بنا به همان داليلي كه از خودكار، كتاب، كاربرگ، نقشه، تخته و ساير ابزار آموزشي استفاده «

به عبارت ديگر، آنها با . كنند   كنند، از فاوا نيز براي انجام هر چه بهتر رسالت خود استفاده مي   مي

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به دانشجويان خود كمك خواهند كرد تا مطالب را بهتر ياد 

  ).1386آزادمنش (» بگيرند

  :است) 1383گريسون و اندرسون : به نقل از(اين امر يادآور نظر كالرك و همكاران    

تأثير آنها بر موفقيت دانشجو بيشتر از تأثير كاميون انتقال . هستند ها، تنها، وسيلة ارائة آموزش رسانه«

  . »دهندة سبزيجات بر تغذية ما نيست

اي از   هاي اطالعاتي و ارتباطي و يادگيري، به دليل ناديده گرفتن بخش عمده  چنين نگاهي به فناوري

در سطوح گوناگوني، در  ها  اين واقعيت. نظران برخوردار نيست ها، از حمايت جدي صاحب واقعيت

  .آيد، به بحث گذاشته شده است دو نظرية ديگري كه در ادامه مي

نگاه به فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يك ابزار ويژه و داراي عملكردهاي پيچيده و . 2

  .هاي متفاوتي ايفا كند  هاي مختلف، نقش  تواند در چارچوب نظريه   متعدد كه مي

فناوري اطالعات و ارتباطات به طور ساده، در كنار ابزارهايي همچون تخته، نقشه و  در سطح باالتر،

شود كه    بلكه به دليل دامنة گستردة كاركردهايي كه دارد، ابزاري تلقي مي. گيرد خودكار قرار نمي

هاي   هاي نوشته شده بر اساس رويكردهاي مختلف ياددهي ـ يادگيري نقش تواند با توجه به برنامه   مي

گيري از رايانه براي يادگيري با  بر همين اساس است كه در تاريخچة بهره. متفاوتي را ايفا كند

  .شويم   هاي مختلفي مواجه مي  شيوه

هاي رفتاري و   ها براي پشتيباني طيفي از رويكرد  اند كه رايانه بيان كرده) 4: 1997(لوكارد و آبرامز 

آنچه . پذيري آنها به عنوان ابزار است است كه نشانة انعطاف شناختي براي يادگيري به كار رفته

طلب  سعادت(كند، باورهاي ما دربارة يادگيري است    چگونگي استفاده از اين وسيله را تعيين مي

1387 .(  
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هاي جديد از يادگيري را   اي كه برداشت  نگاه به فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان پديده. 3

  .ار داده استپيش روي ما قر

در . نشئت گرفته است» ابزار«نگاه سوم به فناوري اطالعات و ارتباطات، از نگاهي كامالً متفاوت به 

در اينجا، ابزار . يابد   تري، از آنچه در نگاه دوم به آن اشاره شد، مي هاي وسيع  توانايي» ابزار«اين نگاه، 

هاي جديدي از كار، تفكر و يادگيري را پيش   اند شيوهتو   ها نيست، بلكه مي  صرفاً تسهيل كنندة فعاليت

  . روي ما قرار دهد

نظران ساخت و سازگراي اجتماعي،  توان در آراء صاحب   هاي نظري چنين رويكردي را مي  پشتوانه

همچون ويگوتسكي و خصوصاً مباحث مطرح شده توسط ليو و پي در تفكر شناخت توزيع شده پيدا 

  . كرد

هاي   ت و سازگراي اجتماعي، مفهوم ابزار شامل دامنة وسيعي از مصنوعات و سيستمدر رويكرد ساخ

دهد، نه اينكه    استفاده از يك ابزار، جريان و ساختار يك فعاليت را به طور كيفي تغيير مي. زباني است

ن منظر، از اي. صرفاً تسهيل كنندة فعاليتي باشد كه ممكن است بدون استفاده از ابزار هم اتفاق افتد

    .كند بخشد و هم آن را مقيد مي ابزارها هم فعاليت را بهبود مي

         

  المللي تعريف دانشگاه مجازي بين

VIUالمللي  دانشگاه مجازي بين
VGIيا  10

هاي مجازي كه در  اي از دانشگاه عبارت است از شبكه 11

 Mohrman et)هاي علمي با يكديگر همكاري دارند  آن متخصصان و اساتيد شناخته شده در رشته

al 2008) .تر، دانشگاه مجازي هنگامي كه به فراتر از مرزهاي جغرافيايي خود  به عبارت روشن

اي  هاي مختلف مجازي ديگر، وجهه ية تعامل با دانشگاهبپردازد، از شكل ملي و محلي خارج و در سا

  .شود المللي مبدل مي المللي پيدا كند، به دانشگاه مجازي بين بين

مفهومي نسبتاً جديد است كه براي اولين بار در منابع رشتة آموزشي از  12اساساً، دانشگاه مجازي  

در ارائة آموزش به دانشجويان در داخل  ICTبراي اشاره به رشد فزايندة استفاده از  13راه دور

در حقيقت، دانشگاه مجازي . (Alshehri 2008: 1)و خارج از دانشگاه به كار برده شد  14دانشگاه
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است كه داراي همان كاركردهاي آموزشي، پژوهشي و اداري ـ  15شكل جديدي از ساختار آموزشي

اه سنتي در اين است كه درس و خدماتي دانشگاهي سنتي است، اما تفاوت عمدة آن با دانشگ

دهد تا به دانشجويان يا  هاي مرتبط ارائه مي هاي آموزشي را از طريق اينترنت و فناوري برنامه

گيرندگان اين فرصت را بدهد تا با سرعت و توان خود و در فضا و مكان خويش به يادگيري 

  .بپردازند

اند، تا مفهوم دانشگاه مجازي را  ردهدر ادبيات حوزة آموزش عالي، نويسندگان متعددي تالش ك

داند كه كم و بيش تعلق مكاني خود را از  ويكسون دانشگاه مجازي را دانشگاهي مي. تعريف كنند

و از ظرفيت مجازي حداكثر استفاده را به عمل ) ... مجازي بودن جغرافيايي يا مكاني(دهد  دست مي

ها  ور است كه مجازي بودن جغرافيايي دانشگاهويلسون همچنين بر اين با. (Wilson 2004)آورد  مي

  .نتيجة به كارگيري فناوري و كاربرد آشكار آنهاست

؛ يعني دانشگاهي كه از 16از نظر كورن فورد، دانشگاه مجازي عبارت است از دانشگاه بدون ديوار

، طيف هاي ارتباطي هاي جغرافيايي دانشگاه سنتي رها شده و به يمن استفاده از فناوري محدوديت

التحصيالن، كارفرمايان  وسيعي از افراد، نظير دانشجويان فعلي، دانشجويان آينده، اساتيد، محققان، فارغ

اي به هم  صورت شبكه  المللي، به ها را در عرصة ملي و بين و تأمين كنندگان منابع مالي براي پژوهش

شعاري (المللي است  ي بينهاي مجاز اساس دانشگاه 17سازي به عبارت ديگر، شبكه. كند متصل مي

همچنين وايتنگتن . Not working or Networking ((Cornford 2004) تحت عنوان

هاي جهاني  داند كه با استفاده از شبكه هاي مجازي را نوعي مؤسسة آموزشي عالي مي دانشگاه

 Davies)ها و اقدامات آموزشي، پژوهشي و خدماتي خود را به انجام رساند  فعاليت 18اينترنت

1998; Whiting ton 2000).  

  :هاي زير است ها يا ويژگي به طور خالصه، دانشگاه مجازي مفهومي است كه داراي مشخصه

  پيشرفته تأثير زيادي بر مفهوم دانشگاه مجازي خواهد داشت؛ ICTاستفاده از . 1

هاي فيزيكي  كتابخانهدانشگاه مجازي همانند دانشگاه سنتي الزاماً، داراي مكان، دفاتر، مربيان و . 2

نيست، در عوض، شامل يك شبكة الكترونيك است كه همان كاركردهاي دانشگاه رسمي و سنتي را 

  پذيرتر و مجازي؛ دهد اما به شكلي انعطاف انجام مي
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ظهور دانشگاه مجازي از اين نياز فوري ناشي شده است كه همة افراد نياز دارند از دانش و . 3

  دار باشند؛هاي الزم برخور مهارت

  ؛21و ارتباطات 20و همكاري 19عناصر مهم دانشگاه مجازي عبارت است از مشاركت. 4

هاي آموزش و نيز دستيابي به طيف  رسالت هر دانشگاه مجازي عبارت است از افزايش فرصت .5

  هاي سنتي شركت كنند؛ هاي دانشگاه اند در كالس تر از يادگيرندگاني كه نتوانسته وسيع

  .تواند در قالب الگوهاي مختلفي تبيين شود هاي مجازي مي سازمان دانشگاه ساختارهاي .6

  
  

  الگوهاي دانشگاه مجازي

. هاي مجازي داشته است اي بر رشد و توسعة دانشگاه تأثير عمده ICTتحوالت ايجاد شده در حوزة 

توان در  هاي مجازي را مي اساساً، ادبيات حوزة آموزش عالي در ارتباط با الگوهاي مختلف دانشگاه

ها و اجزاي  هاي مجازي و دوم، مؤلفه اول ساختار سازماني دانشگاه. بندي كرد قالب دو مسئله طبقه

  .اه مجازيتشكيل دهندة دانشگ
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يكي از مطالعات جامع و مهم انجام شده در خصوص الگوهاي آموزش مجازي پژوهشي است كه 

اي را كه تأثير زيادي بر الگوهاي  در اين مطالعه، آنان دو بعد عمده. اند فارل و همكاران انجام داده

   (Farrel et al, 1999).اند  آموزشي مجازي در سراسر جهان دارد، از يكديگر متمايز كرده

در فرايندهاي ياددهي ـ يادگيري كه به ايجاد انواع  ICTبعد اول عبارت است از تمايل به كارگيري 

بر اين اساس، فارل پنج الگوي . شود هاي آموزشي مجازي منجر مي خاصي از الگوهاي مؤسسه

  :دانشگاه مجازي را به شرح زير شناسايي كرده است

هاي آموزش  هاي مجازي به همراه برنامه ر اين الگو، برنامهد. 22الگوي مؤسسات سنتي متعدد. 1

  ).23الين فونكس است نمونة آن دانشگاه آن(شود  حضوري و سنتي ارائه مي

كه در آن، فقط از طريق ارائة مطالب و متون  24الگوي مؤسسات آموزش از راه دور محدود. 2

هاي  كنند، اما اخيراً، تالش اي عمل مي اين مؤسسات عمدتاً، به صورت مكاتبه. كنند مكتوب فعاليت مي

  .آورند هاي غيرحضوري خود به عمل مي در اجراي برنامه ICTبسيار زيادي براي استفاده از امكانات 

هاي ساير  ها و برنامه گيري آنها ارائة آموزش كه فلسفة شكل 25اي الگوي مؤسسات واسطه. 3

هاي  مكان دسترسي و انتقال آموزش و فعاليتها ايجاد و ا مزيت اصلي اين دانشگاه. مؤسسات است

  .ها و مؤسسات است پژوهشي و خدماتي در ساير دانشگاه

اين . هاي صنعتي در انگلستان  نظير دانشگاه 26الگوي مؤسسات فراهم كنندة تسهيالت و اطالعات. 4

  .شود ها براي حمايت از نيازهاي يادگيرندگان و مؤسسات تأسيس مي نوع دانشگاه

هاي مستقيم به يادگيرندگان نيستند، بلكه اين قدرت و اختيار  اتي كه درصدد ارائة آموزشمؤسس. 5

را دارند كه بر اساس سوابق و تجربيات افراد مدارك و گواهينامه اعطا كنند يا ساير خدمات را ارائه 

   27.ها، دانشگاه فرمانداران در اياالت متحده است از اين دانشگاه  يك نمونه. كنند

اين . (Baer 1999)هاي مجازي شناسايي كرده است  ين بايير الگوهاي زير را براي دانشگاههمچن

هاي آموزشي از راه دور انجام شده  در ارائة دروس و دوره ICTبندي بر اساس ميزان تلفيق  طبقه

  .است

 )غيرانتفاعي(هاي سنتي  دانشگاه و دانشكده. 1
  ؛28
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  ؛29هاي باز غيرانتفاعي دانشگاه. 2

  ؛30هاي مجازي غيرانتفاعي نشگاهدا. 3

  ؛ 31افزاري اينترنتي اي و نرم مؤسسات شبكه. 4

  . 32هاي آموزش و بهسازي شركت. 5

بندي ديگر، خاخار انواع دانشگاه مجازي را به شرح ذيل شناسايي و بيان كرده است  در يك طبقه

(Khakhar 1999):  

كه در آنها تمركز اصلي بر طراحي و ارائة دروس براي يادگيرندگان از راه  33روشي مؤسسات تك. 1

ريزي، تأمين منابع  هاي مديريتي نظير برنامه اين بدان معناست كه تمام كاركردها و مسئوليت. دور است

  .شود مالي، كاركنان و ساير منابع در راستاي تحقق اين هدف به كار گرفته مي

هاي  هاي حضوري در كالس كه در آنها عالوه بر ارائة آموزش 34ة دو گانهمؤسسات مبتني بر شيو. 2

  ).دو روش مجزا(شود  درس، آموزش مجازي به دانشجويان غيرسنتي ارائه مي

) حضوري(كه در آن هم آموزش از راه دور و هم آموزش سنتي  35مؤسسات داراي شيوة آميخته. 3

  .كند را يك گروه هيئت علمي ارائه مي

كه در آن تعدادي دانشگاه يا مؤسسه در يك استان يا در يك كشور يا حتي يك  36ئتالفيروش ا. 4

تحت يك مديريت واحد و به صورت همكار يا مشاركتي، آموزش از راه دور ) نظير خاورميانه(منطقه 

  .كنند را فراهم مي

راي يك داشتن چنين اشكال آموزش مجازي مستلزم طراحي و اجراي ساختارهاي سازماني جديد ب

  .هاي يادگيري تأثير پذيرفته است دانشگاه مجازي است كه از ارتباطات ديجيتال و فناوري

 

  اي هاي مجازي و رويكرد بين رشته دانشگاه
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المللي شدن از طريق به  المللي واجد اهميت است، تلفيق جنبة بين هاي مجازي بين  آنچه در دانشگاه

ها و   ها بايد از ويژگي  التحصيالن اين دانشگاه فارغ. اي بودن است  با رويكرد بين رشته ICTكارگيري 

ها از   تر، دانشجويان در اين دانشگاه به عبارت روشن. هاي مختلف آگاهي داشته باشند  دانش رشته

صادي، هاي مختلف علمي و تالش براي دستيابي به نوعي نگاه اقت  طريق تجربيات يادگيري در رشته

  . هاي علمي مختلف را ارزيابي و تلفيق كنند  بايد بتوانند دانش رشته

هاي الزم براي دانشجويان در راستاي آشنايي   ها ضرورتاً، بايد از طريق تدارك فرصت  در اين دانشگاه

ها و مشاغل مختلف   ها، توان مواجهه با مسائل ناآشنا در محيط  با دانش و پژوهش در خارج از رشته

  . در جامعة جهاني را در آنها پرورش داد

  

  هاي ايجاد دانشگاه مجازي مؤلفه

  :نكته به شرح زير است 8ها در قالب  اين مؤلفه

  رسالت؛/ تدوين بيانية مأموريت. 1

  هاي مالي ضروري؛ تخصيص منابع مالي كافي و نيز همة حمايت. 2

  وي انساني؛هاي مؤثر استخدام و به كارگيري نير تدوين و اجراي روش. 3

  ها و شرايط پذيرش دانشجو؛ تعيين روش. 4

  هايي كه بايد ارائه شود؛ گيري دربارة نوع دروس و برنامه تصميم. 5

  براي مواد و منابع درسي؛ copy rightبرقراري نظام مالكيت و . 6

  ريزي و اجراي تبليغات و بازاريابي؛ برنامه. 7

  .باني اثربخش دانشگاه دهريزي براي نگهداشت و نظارت و دي برنامه. 8

هاي مدرن و   كنند و با استفاده از تكنولوژي هاي مجرب آماده مي در اين دانشگاه، دروس را گروه   

تواند به كرات مطالب ارائه    در ضمن، دانشجو مي. كنند  اي به نحو مطلوبي ارائه مي  متنوع چندرسانه

  . يابد   ظ كيفيت آموزش بهبود مياي خاص را مشاهده كند و از اين لحا شده در جلسه

  

  پشتيباني از تعداد زياد دانشجو در يك درس

ها و همچنين به دليل بازدهي اين مشكل وجود  در دانشگاه واقعي، معموالً، به دليل محدوديت كالس

اين . ها نتوانند در دروس ثبت نام كنند دارد كه دانشجويان ممكن است به خاطر تكميل ظرفيت كالس

طبعاً، در دانشگاه مجازي وجود ندارد و دانشجويان ثبت نام شده در هر كالس درس يا در هر مشكل 

  . توانند هزاران نفر باشند   درس مي
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  اعتبار علمي دانشگاه مجازي

هاي باسابقة معتبر موجود  تواند با دانشگاه معموالً، هر دانشگاه تازه تأسيس تا مدت طوالني نمي

هاي معتبر  اتواني اين است كه اساتيد مجرب و باسابقه معموالً، در دانشگاهدليل اين ن. رقابت كند

بدين ترتيب كه در . اين مشكل تا حدود زيادي در دانشگاه مجازي حل شدني است. كنند   تدريس مي

برداري و در  يك دورة فشرده و كوتاه مدت، از دروس ارائه شده توسط اساتيد باسابقه و مجرب فيلم

ازي از آنها استفاده شود و از لحاظ ارتباط اين اساتيد با دانشجويان مشكل چنداني وجود دانشگاه مج

  . ندارد، چرا كه اين ارتباط از طريق اينترنت خواهد بود

  

  باال بردن سطح علمي جامعه 

 هر ساله تعداد... هاي واقعي، معموالً به دليل محدوديت امكانات از لحاظ مكان، اساتيد و  در دانشگاه

شوند، در    شود، موفق به ورود به دانشگاه مي   هايي كه برگزار مي محدودي دانشجو از طريق آزمون

مند به  بنابراين، تمامي افراد عالقه. ها وجود ندارد صورتي كه در دانشگاه مجازي، اين محدوديت

ر باال بردن سطح كنند كه اين وضعيت مطمئناً، د   تحصيل شانس ادامة تحصيل در دانشگاه را پيدا مي

  . علمي و فرهنگي جامعه مؤثر است

  

  دسترسي سريع به كتابخانة ديجيتال

ها   هاي محدودي از هر كتاب در كتابخانه  در دانشگاه واقعي، معموالً، به دليل محدوديت جا، نسخه

شود كه اين وضع مشكالتي را براي دانشجويان به وجود    براي استفادة دانشجويان نگهداري مي

رود يا كيفيت خود را از    ها به دليل استفادة نامناسب از بين مي به عالوه، به مرور زمان، كتاب. آورد   مي

دهد، ولي در دانشگاه مجازي، با استفاده از كتابخانة ديجيتال تمامي كتب، مقاالت و مجالت    دست مي

  . انشگاه صادق نيستالين در اختيار دانشجوست و مشكالت مطرح شده در اين د به صورت آن

  

  مقايسة دانشگاه مجازي و دانشگاه معمولي

اي از دانشگاه واقعي و مشهور هستند و به طبع، تمام   هاي مجازي، زيرمجموعه اكثر دانشگاه

ساختارهاي اداري و آموزشي را دارند و گاه نيز مجموعة اداري و زيرساختارهاي دانشگاه مجازي، 

  . محدودتر است و زيرمجموعة دانشگاه ديگر نيست
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هاي تابع آموزش از راه  هاي مجازي مانند ديگر دانشگاه به هر تقدير، امروزه، اعتبار مدارك دانشگاه

  . آموختگان آنها سواد بااليي دارند دور معتبر است و دانش

  نياز نبودن به حضور فيزيكي استاد و دانشجو در كالس؛. الف

  وابسته نبودن كالس درس به زمان خاص؛. ب

  .كيفيت باالتر ارائة دروس. ج

  

  معايب آموزش الكترونيكي 

  :ها نيز اشاره شود الزم است پس از ذكر مزايا، به چند مشكل اين نوع دانشگاه حال

 اي داشته باشند؛  مخاطبان بايد حتماً سواد رايانه •

به عنوان مثال، (اي براي يك دانشگاه مجازي وجود ندارد   هنوز استانداردهاي توافق شده •

را  38درس ست و خود بيش از هزارترين دانشگاه مجازي دنيا ، كه بزرگ37مؤسسة مجازي المنت كي

دهد،    كند و ضمناً، خدمات دانشگاه مجازي بيش از چند صد دانشگاه معتبر دنيا را ارائه مي  ارائه مي

 ؛)هنوز براي شيوة ارائة مطالبش استاندارد واحدي ندارد

 نياز به استفاده از ابزارهاي خاص؛ •

ل از استفادة فرد از اين نظام آموزشي، به اين موضوع بايد توجه داشت كه بعد از ورود و قب •

 به دليل آشنا نبودن او با اين شيوة آموزش، يادگيرنده بايد به كارگيري اين شيوة آموزشي را بياموزد؛ 

اين موضوع در واقع، . هاي فني و آزمايشگاهي از اين طريق نبود امكان كسب مهارت •

هايي فقط در صورت حضور در  ين تسلطهاي الكترونيكي است، چرا كه چن حادترين ايراد آموزش

 شود؛    هاي مربوطه وكثرت تمرين حاصل مي پشت دستگاه

هاي علمي و تقويت آن، كه در واقع، بستر توسعة  نبود امكان انتقال و انتشار فرهنگ محيط •

 علمي و فرهنگي در جامعه است؛ 

به حساب هاي عاطفي  در دسترس نبودن امكان كسب تجربيات واقعي كه جزء آموزش •

 . آيد   مي

  

 المللي كردن نظام آموزش عالي ايران در بين  ICTارزيابي وضع موجود كاربرد 

                                                
37
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المللي كردن آموزش عالي در ايران، به رغم تأكيد فراوان در اسناد و مدارك  به همان سان كه از بين 

هاي كشور غفلت شده است، به نحوي كه فقط  هاي گسترده در دانشگاه باالدستي و نيز وجود ظرفيت

دانشجوي خارجي در داخل كشور مشغول به تحصيل هستند، وضعيت دربارة كاربرد  1400

تر و  المللي كردن آموزش عالي ايران بسيار بغرنج ة بينموجود در زمين  ICT هاي جديد  وريفنا

براي . دهد   سوزي را بيشتر نشان مي امكانات در آموزش عالي عمق اين زيان و فرصت. تر است پيچيده

اين در . مثال، فقط يك دانشگاه مجازي در آمريكا، به اندازة كنكور ورودي، دانشجوي مجازي دارد

هاي انجام شده در اين راستا در ايران، بسيار پراكنده و عمدتاً، معطوف به  حالي ا ست كه تالش

هاي مجازي كه در داخل كشور  به طور كلي، دانشگاه. گويي به نيازهاي داخل كشور بوده است پاسخ

زي دانشگاه هاي مجازي دانشگاه اصفهان، دانشگاه مجا دانشگاه: تأسيس شده است، عبارت است از

تهران، دانشگاه مجازي دانشگاه آزاد، دانشگاه مجازي دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه مجازي دانشگاه 

ها  اين دانشگاه. شيراز، دانشگاه اينترنتي ايران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه مجازي علوم حديث

  :عمدتاً

 بسيار محدود هستند؛. الف

  ستند؛ داراي مخاطبان در داخل كشور ه. ب

  سازي ميان آنها خبري نيست؛ بسيار نوپا هستند و از ارتباطات و شبكه. ج

 . گيرند   اي در آموزش و پرورش بهره مي  به ندرت از رويكرد بين رشته. د

هاي مجازي را در  اگرچه در اين راستا، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طرح توسعة ملي دانشگاه   

بر . المللي فاصلة بسياري وجود دارد دستور كار قرار داده است، اما هنوز با يك دانشگاه مجازي بين

غرب آسيا ، دانشگاهي مجازي تحت عنوان دانشگاه مجازي  اندازهاي موجود قرار است اساس چشم

هاي مجازي موجود در  تشكيل شود تا از طريق طراحي ساختاري جامع و ايجاد ارتباط ميان دانشگاه

همچنين طرح ديگر، دانشگاه مجازي . هاي كشور داده شود المللي به دانشگاه اي بين  كشور، وجهه

ها،  سبي اين دانشگاههاي جهان اسالم، به دليل مزيت ن اسالمي در ايران است كه مقرر است با دانشگاه

  . در ارتباط باشد
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