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اینپرسشاستکهازمنظرفرهنگیبترایپاسخبهدنلالبهنقشبازیولیدیفرهنگدرآموزشعالیاینمقاله

شدنآموزشعالیچهالزاماییموردنیازاست؟برایپاسخبهاینپرسشازروشیحقیت آمیختتهیالمللبین
دانشتگاهماتاحلهالملتلبیننفترازخلرگتانومتدیران79استفادهشد.درمرحلتهکیفتیبتای()کیفیوکم 

هایآنیوس روشیحلیلمحتوایاستتقرایی،بررستیشتد.دردادهسپسوساختاریافتهصورتگرفتنیمه
تت نامهپرستتشیاصتتلی،یکهامؤلفتتهشتتدنهتتایکیفتتیومشتتخ ینیتتزپتتسازیحلیتتلدادهمرحلتتهکم 

هایآنبتااستتفادهاز،کارشناسانوخلرگانآموزشعالییوزیعشدودادهالمللبینساختهبینمدیرانمحق 
شتدنآمتوزشعتالییالمللبینءنشاندادکهبرایاریقاهایافتهیحلیلقرارگرفت.موردییأییدیحلیلعاملی

،محی داخلتی)فرهنتگملتی(والمللبینایرانبایدبهایخاذسیاستفرهنگیدرسطوحح مرانی،محی 
لیایختاذیمناستهاسیاستتبایستتصورتیوأماناقدامودرهرموردمتیدانشگاهومراکزآموزشعالیبه

گتراملتنتیبترهمتهستطوحومحتی دوروکتلکرد.پیشنهاداصلیاینمقالهدرقالبیکالگویجامعو
 نزدیکآموزشعالیارائهشدهاست.
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 مقدمه.1
هتایکارسیستت یوجهیدردستتورقابلطوربههایاخیرشدنآموزشعالیدردههیالمللبین

شتدنآمتوزشعتالیچتارچوبیالمللتبینآموزشعالیجهانیقرارگرفتهاستت.گستترش
است.بادادهمفهومیآموزشعالیرابازبینیکردهودامنه،مقیاسواهمیتآنرادوبارهش ل

کهدرشل هدانشجهانینقتشکلیتدیرودمیانتظارهادانشگاهاز،یوجهبهاینروندجهانی
هایراهلردیواقداماتها،برنامهموریتأمگیریش لمهمیبریأثیرایفاکنند.اینامرامروزه

عملینهادهایآموزشعالیدراینمحی دارد.
ازلحاظمفهومیگستردهومتنوعاستووجدیداینسلتا شدنآموزشعالیپدیدهیالمللبین

شتدنجهتانیپاسخدانشگاهبهیغییراتفرهنگی،اجتمتاعیواقتاتادیکتهحاصتلازعنوانبه
یعییندقی معنا،وجوداین(.با1،2113،732ووالیولیسوالیولیسشناختهشدهاست)باشد،می

(2171)3(.نایتت2،2179،976چتان)برجستهاجتماعیبسیاردشواراستودامنهاینپدیده 
فراینتد»کند:گونهیعریفمیشدنآموزشعالیرادرسطحملی،نهادیوبخشیاینالمللیبین

هتا،کارکردهتاونیتزعرضتهفرهنگیوجهانیدراهتدا،،مأموریتتی،بینالمللبینیلفی ابعاد
ارائه«4شدنومداخالتجهانییالمللبینمرکز»یعریفجامعدیگریکهیوس «.آموزشعالی

سازییهماهنگیوی پارچهوجوجستشدنفرایندیاستکهدریالمللبین»شدهچنیناست:
وب)«هاستت.وکتال هادانشتگاههتاییوموقعیتتالمللبینهایهاوطرح،برنامههاسیاست

.(71/11/36شدنومالحظاتجهانیمشاهدهشدهدریالمللبینسایتمرکز
یملتیهاسیاستتهتاوشدنفرهنگ،روابت بتینملتتیالمللبیندرمفهوم،کلیطوربه

شتدنآمتوزشیالمللبیناست.درچنینشرایطی گرفتهشدهموردیوجهقرارایگستردهطوربه
عنارکلیتدیعنوانبهشدنیالمللبیندارد.یأکیدهاوفرهنگملیعالیبریلادلمتقابلایده

التحاتیالنوکارکنتانیاستتکتهیوستعهفتار دنلالبهشودکهفرهنگیمحسوبمیسرمایه 
گاه، شتدنالمللی.بین(5،2171،73وهم تارانرابسون)دلسوزباشندومسئول،یوانا،خودآ
وهتاارزشدردانشگاهبودهوشتاملیلتادلفرهنتگوالمللبینعدموضوعیفرایرازاجرایب 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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یالمللتبینانجمتن.(7-1،6،2179ریتان)باشتدمتینیزهایفاه مشترکواحترامبهیفاوت
فرصتتیبتراییتروی ینتوعفرهنگتی،یقویتتفهت عنوانبتهشتدنرایالمللتبین،هادانشگاه

اجتمتاعیتجملتهاهتدا،فرهنگیدانتد.ازفرهنگی،احترامویساهلدرمیتانمتردممتیبین
ینوعفرهنگیدردانشگاه،یادگیریفرهنگیوافزایشسوادفرهنگتییوانمیشدنرایالمللبین

(.61-7936،61)خورسندیطاس وه،برشمرد
بهیجتاربیوانمیآموزشعالیشدنالمللیبینیفرهنگیدرگذارسیاستدرباباهمیت
امری تاانآموزشعالیدرگذارسیاستی یازمواردیکه.اشارهداشتامری اکشورهاییچون

در.فرهنگتیاستتدارندمستئلهیفتاه بینیوجهبهآنآموزشعالیشدنالمللیموضوعبیندر
اجتماعیآنبرایدولتتکانتاداوفرهنگی،ابعادسیاسی،شعالیزآموشدنالمللینبیکانادادر

آموزشعالیمنجربهیوستعه شدنالمللیبینارجحیتدارد.باورعمومیدرکاناداایناستکه
یایتنکشتوردوهادانشگاهشود.دراسترالیامیکاناداعلمی،فناوریوفرهنگیبیشتردرجامعه 

و؛صتدورویجتارتآمتوزشعتالی:نخست،گیرندپیمیشدنالمللیبینهد،راازارزشو
کشتورهایفقیتریدررابطهبایوسعه المللبینمحورشاملهم اریفرهنگعلمیواهدا،دوم،

(.791-7931،766فرهنگی)خورسندیطاس وه،واجتماعی،شیزهایمختلفآمودرزمینه
رهلترانو،کتهیطوربه؛ایداردجمهوریاسالمیایراناهمیتویژهنهادآموزشعالیدر

انجمهوریاسالمیایرانضمناذعانبهاهمیتایننهادعلمیونیازبهیربیتگذارسیاست
علمتیبل تهبخشتیازفراینتدهاینهادیصترفا عنوانبهکرده،آنرانهنیرویانسانییحایل

پتساز.(7932،277)نلوی،دانندهایایدئولوژیکمیسیاسیوم انمناسلیبرایآموزش
آمتوزشعتالیشتدنالمللیبین،درایترانهادانشتگاهانقالباسالمیوبابازگشتاییمجتدد

یهتاارزشعدفرهنگیوانتقالمفتاهی وبرب یأکیدمتناسبباروی رددرکوفه متقابلوبا
آموزشیکشوردرنظترگرفتتهشتد.ایجتاددانشتگاهدرسیاستمه مثابهاولویتیانقالببه

انتدازخمینی)ره(وپسازآنیوجهبهاینموضوعدراسنادباالدستیازجملتهستندچشت امام
،سنددانشتگاهاستالمی،شش یوسعهساله قانونبرنامهپن ،7616دراف جمهوریاسالمی
یوجتهبتودهجهتاناستالمهمتوارهموردیهادانشگاهبندیکشوروسندریلهنقشهجامععلمی

یدنیتابتراییتافتنهادانشگاهیایرانماننددیگرهادانشگاه.(7931،731)خراسانی،است
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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کتردنیعلمتی،یلتادالتدانشتجویی،برطتر،هایافتتهی،صتدوردانتشوالمللبینهویت
متستو گرایتیبتهایتنستگسترشچنتدفرهنگوینگناهایمالی،افزایشکیفیتآموزشی

موضتتوعظرفیتتتویوانمنتتدیموجتتوددررغ بتته.(719،7931)خراستتانی،خواهتتدیافتتت
)ینوعفرهنگی،ینوعزبتانی،ینوعدینتی،ینتوعهایژئوکالچرجملهظرفیتاز،شدنالمللیبین

آمتوزشعتالی،موقعیتتختاوژئوپلیتیتکصته اقلیمی،ینوعنژادی(،سابقهیاریخیدرعر
هتاوواحتدهایدانشتگاهیوسیاسی(،آموزشعالیارزان،یعتددوی ثتردوره)جغرافیاییو
ومزایایجانلیدیگرازعواملاثرگذاربراینیلبهیکنظامآموزشعالیهاویژگیبسیاریاز
یاستترایژیک،یخاتی اعتلتارگذارسیاستتیتاکنوناستامایدرایرانالمللبینمعتلرو

.(7931،297خورسندیطاس وه،)وجودنداردبرآنگذاریعمدهخاووسرمایه
ایازآمتوزشعتالیمستتلزمدرکوپتذیرشمجموعتهشتدنالمللیبینحرکتبهستوی
رویآمتوزشعتالیسهچالشعمدهپیشفعلی،.درشرای استنیازهایف ریوذهنیپیش

انتظاراتجدیتدازحتوزهآمدنبایعارضکمیتوکیفیتبایوجهبه.کنار7کشوروجوددارد:
وبتازآفرینینقتششتدنجهتانیچگونگیمواجهتهبتایحتوالتناشتیاز.2؛عل وفناوری

نیازهتایمحتی داخلتی.9و؛دانشگاهوکارکردهایاساسیآندرپاسخبهمحتی ختارجی
رادرایترانشتدنالمللیبینرویموانعپتیش،هاچالشیوجهبهاین.با(7931آبادی،)ابراهی 

فقتدان،بخشتیدروندرستطح.بخشتییقستی کتردبخشیوبرونیوانبهدوسطحدرونمی
ایونتاهمگنیویناپایداروغیرحرفهگذارسیاستاستقاللسازمانیدانشگاه،وجودفرهنگ

شرای اجتماعیفرهنگتیوعوامتلبخشیبرونناهماهنگیکارکردیصفوستادودرسطح
.(7931،291،طاس وهخورسندی)خوردسیاسیغیرمتعار،بهچش می

عنوانبتهدآنرایوانمیباشدویکجامعهنجزءضروریفرهنگمیعنوانبهآموزشعالی
(.نهادآموزشعالیدرایترانکتارکردبازیولیتد1،2171،9آلتلاخ)کاالییسادهدرنظربگیرد

دبترفرهنتگیوانتمیآمتوزشعتالیشدنالمللیبینفرهنگحاک راداردودربرابراثراییکه
آمتوزشعتالیشتدنالمللیبیندیگر،یستومنفعلعملکنتد.ازدیوانمیکشورداشتهباشدن
سیستت آمتوزشنتاخواهختواه،اینمستئلهاعتنابودونسلتبهآنبییوانمیمزیتیاستکهن
خودقرارخواهدداد.یأثیرعالیرایحت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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بترایورود،آموزشعالیاشارهشدشدنالمللیبینطورکهدرمورداهمیتفرهنگدرهمان
بتهیتوانمیکتهیتازمتانیکتهفتراه نشتودن1نیازبهسیاستفرهنگیاستتشدنالمللیبینبه
انکشتورگذارسیاستتایناستتکتهفرضیکشورامیدداشت.هادانشگاهدرشدنالمللیبین

شتدنالمللیبینآموزشعالیبهایخاذسیاستیبرایابعادفرهنگیشدنالمللیبینبرایورودبه
یعریتفمحتتوایایتنسیاستت،باانتختاببتازیگرانح تومتی،کهمعنیملادرتورزند.بدین

زیرستاختفرهنگتیبترایوفرهنگتیموجتوددرایتنراه،فرهنگی،شناستاییمستائلوموانتع
هایفرهنگیآنبرایرسیدنبهیوستعهعلمتیشودوسپس،بایستهمشخ میشدنالمللیبین

مطالعتهحاضترایتناستتکته.مستئلهاصتلی(2،7336،271)گتریخواهدشتدپذیرام ان
هارادرقالبیکمتدلمفهتومیآنیوانمیوچگونهاستچارچوباینسیاستفرهنگیکدام

اند؟درمحی دورونزدیکدانشگاهکدامهاسیاستمنسج سازماندهیکرد؟این

 پیشینه تحقیق .2
.واردادبیتاتایتنحتوزهشتد7331آموزشعالیمفهومیاستکتهازدهتهشدنالمللیبین

نظران،اساییدودانشجویانبهواکاویاینمفهومپرداختتهودربیتانابعتادآنمفهتومصاحب
متوردکتهدریحقیقتاییدر،طتورکلیبته.اهتمتامورزیدنتدبراییوستعهعلمتیکشتورختود

متدیریتوفراینتد،رونتداولشتدهاستت:بهدوروندیوجهاستانجامشدهشدنالمللیبین
و؛درسطحسازمانی،شاملیوجهبهکیفیت،موادآموزشیویوسعهراهلتردیشدنالمللیبین
،نیازهایآموزشیواجتماعیشدنالمللیبینهاویجربیاتبازیگراندرگیردراندازچش ،دوم

یاستتالمللتبینساختارهایحمایتی،ومذاکرههویتتدرحتوزهآمتوزشعتالیجهتانیو
درادبیاییکهیوس نویسندگانختارجی.(3،2171،721شترکیریوا،کنداکسیوزابدنلیر)

،پرداختهشتدهاستت.درادبیتاتداخلتیشدنالمللیبینبهموضوعفرهنگدر،نگاشتهشده
وراه ارهتایعملیتاییوهاچالش،شدنالمللیبینپژوهشعمیقیدررابطهباابعادفرهنگی

اینامردرادبیاییکهدراینزمینهدرکشتورماناست.هاصورتنگرفتهسیاستیمواجههباآن
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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شود.عملآنبهآش اراییضمنصورتبهوبرجستهمستمر،یمشخ کیعنوانبهیملسطحدر
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شدنبهاریقایآموزشعالییالمللبینبرایندیوجهبهاین هشدهمشهوداست.بابهآنپرداخته
هایبایوجهبهظرفیتضروریاستعلمیدرکشوریوسعه منظوربه،شوددرکشورمنجرمی

بهایخاذسیاستعملیتاییرویآوریت .ایتنامترشدن،المللیبینعدفرهنگیخوددرزمینهب 
طللتد.درانرامیگذارسیاستاهتمامبیشترپژوهشگراناینحوزهدریولیدمحتوایالزمبرای

هتتایمطالعتتاتداختتلوختتاررازکشتتوربتتهاختاتتار،بتتهنمونتته،(2)و(7)جتتداولشتتماره
پردازی .می


در خارج از کشورنمونه مطالعات انجام شده .(0) شمارهجدول

سال ها یافتهخالصه  پژوهشگر
الملا  بینمطالعاات در مماو   هاینشریه ایکهازبررسیومقایسهمقالهمحق درنتیجه

-2117).یعریتفموضتوع7کنتد:چنددورهیقسی میهایخودرابهیافتهآورددستمیهب
پیامتتتدهای.2؛(2116-2112)شتتتدنالمللیبین(،نهادینتتتهشتتتدنومتتتدیریت7331
حرکتت.9و؛(2111-2177:نیازهایدانشجوییوساختارهایحمتایتی)شدنالمللیبین

دریمامیایتنمتوریحقیقتایی.(2172-2176)شدنالمللیبینازمحی نهادیبهفراملی
شود.میسه زیادیراشاملشدنالمللیبین،نقشفرهنگوجودداردودریحقیقاتاخیر

2171 بدنلیر

هتادودیتدگاهدررابطتهبتاقدرتاستت.آنویغییرفرهنگمربوطبهمنازعه شدنالمللیبین
پتتذیرشیفتتاوتوینتتوعیتتا(2و؛یجتتانس(7:دهنتتدوفرهنتتگارائتتهمتتیشتتدنالمللیبین
یعنیاین تهشدنالمللیبین(7:بندیچهارنگاهقابلبررسیاستدرایندستههمگنیعدم

شتدنالمللیبین(2؛دانشجویانخارجیراجذبکنی یافرهنگکشتورمیزبتانرابفهمنتد
کیتتدیلتتادلفرهنگتتیاستتتکتتهیفتتاوتفرهنگتتیدرآنمتتورد (9؛وارزشتتمنداستتتیأ

شتدنالمللیبین(6؛وشتدهجهتانییعنیمشارکتهمهدرفرهنگهمگتنشدنالمللیبین
معیارهایشهروندجهانیرادارند.یفرهنگیمشترکیبودهوداراکهاستشاملگروهی

2171
والملی

1فوس ت

آموزشعالیدواثردارندکهخطترامنیتتفرهنگتیایجتادشدنالمللیبینیغربیهامدل
کاملمناسبقرارگرفتندرم اندیگرنیستتندواغلتبستاختارهایطوربههاآن(7:کندمی

هتاارزشایکهملتنیبرازیوسعهمدلصحیحمحلیومنطقه(2و؛کنندبومیرامختلمی
یمذهلی،مفهوماقتدارورهلریواعمتالمتریل هاارزش:جملهورواب دراینجوامع)از

کنند.اقتاادیوسیاسی(است،جلوگیریمی

2111 2ژیان

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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سال ها یافتهخالصه  پژوهشگر
بهبررسیاثراتفرهنگملیبتر2172یا2116هایسالاینمحققانبابررسیمقاالییاز

هادریافتندکتهمطالتببستیاریازمقتاالتبترفاصتلهآن.پرداختندشدنالمللیبینفرایند
فرهنتگملتییتأثیرداردودربرابتریأکیتدشتدنالمللیبینفرهنگیدریامیماتوفراینتد

باشدوپیشتنهادمیمیزبانبراینفرایندبهندرتاشارهشدهاستکهنق درادبیاتموجود
گترایدیتدغترب،دیگترستویدهندکهدریحقیقاتآییبایدبهاینامرپرداختهشتود.ازمی

هتایجغرافیتاییمختلتفبیشتتریدیگردرحوزههاپژوهشیحقیقاتنیزغللهداردکهباید
.ودش

2179
سوارز،ویدال

دیازگونزالس
1دواریهلوپزو

کتارگیریهدازراهلردهاییکتهبترایبتیوانمیفرهنگدانشگاهیوساختارکارکردیدانشگاه
این تههتارایستهیلکنتد.بترایشتودجلتوگیرییتاآندانشگاهاستفادهمیشدنالمللیبین
واهتدا،بتاکتهقستمتیبتاختودراداخلتیفرهنتگباشتدبایتدمتؤثرشدنالمللیبین

همسوکند.استیرازشدنه جهانیراهلردهای

2119 2باریل

یضتادبتینوقتوعازکتهاستتایتنشتدنالمللیبینبحفدرفرهنگدرکاصلیهد،
هتامتدلیشتود.آننوظهتورجلتوگیریوموجتودنهادیهایساختارها،اولویتفرایندها،

یشت یلسهسطحکنندکهازارائهمیشدنالمللیبینیحتعنوانمدلآمادگیفرهنگیبرای
دیتدگاهومتدیراندانشتگاه(2؛دانشت دهودانشتجویان)خترد(ماموریتت(7شدهاستت:

ح ومتملی)کالن(.(9و؛)میانی(

2113
گنو وآ

3ونلال وم

انگلتیس،هایسیست آموزشعالیکشورسهآموزشعالیرادرشدنالمللیبیناینمحق 
عنوانبتهآمتوزشعتالیشدنالمللیبین.اودریافتکهدچکواسترالیاموردارزیابیقراردا

پیشرفتاستت.اکثتردانشتگاهیاندرستهسیستت متوردحالفرایندیپیچیدهوچندالیهدر
کیتتددارنتتد:بتتر،آزمتتایش والملتتلبینهتتایگستتترشصتتالحیتپیچیتتدگیایتتنمتتواردیأ

یاقتاتادیاجتمتاعی،هتاویژگی؛فرهنگتیمتریل بتازنتدگیشخاتیودانشتگاهیبین
هتایبرجستهکردنبرخیجنلتههایآموزشعالی؛سیاسی،فرهنگییاریخیخاوسیست 

خاصتتیازهایانع تاسهشتتدارهازمتانیکتتهشتیوهو؛درآمتوزشعتتالیشتدنالمللیبین
گیرند.میفرهنگیمختلفموردیوجهقرارهایمحی 

2179 4مریوا

شتتدنالمللیبینفرهنگیدریحقیقتتاتموضتتوعاتچنتتد2179یتتا2111زمتتانیهدربتتاز
افزایشبودهاست.بهرو 2176

یمینیو
5ساجی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 



 





 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

613 
 2،  شماره 01دوره

 0931بهار
 93پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال ها یافتهخالصه  پژوهشگر
نتدیوانمیگذارساختارهایاعتلاریح ومتوهاسیاستایچونکهنیروهایعمدهدرحالی

یوانتدمتیفرهنتگداخلتیدانشتگاهمربوطتهنیتز،راش لدهندشدنالمللیبینراهلردهای
انجامدهد.راکاراین

2176
1دونالدمک



نظترگذارد.بتهنمایشمیرابهشدنالمللیبیناینمحق اریلاطقویبینفرهنگسازمانیو
خطتابموردکارگزاریغییتردرنهادهتاییعنوانبهراشدنالمللیبینبایدآینده،یحقیقاتاو،

فرهنتگستازمانیاستتفادهابزاریبتراییغییترعنوانبهخواهدازآنمیآنکهرهلرقراردهد
.کند

2179 2رمبونوس

درپاستتخبتتهدانشتتگاهضتترورییاستتتکتتهشتتدنالمللیبینفرهنتتگستتازمانیدرفراینتتد
محتورواقعی،ی پارچهودانشتگاهشدنالمللیبینمنجربهیقاضاهایمتغیرمحیطیجهان،

بایتداستتفادهشدنالمللیبینسازیراهلردیبراینهادینهعنوانبه.ازقدرتفرهنگشودمی
شود.

7336 3اسپورن

بتایوجتهبتهیحتوالتایجتادشتدهدرشترای کنتونیوبتایوجتهبتهمحق ،ازنظرایندو
شتدنآمتوزشعتالینیتزفرهنگییحتوالتآمتوزش،چنتدشتدنجهتانیوشدنالمللیبین
شدنآموزشعالیدرادامتهرونتدفرهنگی،چنددیگربیانصورتعینینمودیافتهاست.بههب

آموزشپدیدآمدهاست.شدنجهانی

2177
لوپزو
4کاملویو


نمونه مطالعات انجام شده در ایران.(2)شماره جدول

 پژوهشگر سال ها یافتهخالصه 
دارندبایدبهیمهیدشدنالمللیبینمراکزآموزشعالیکهمزیتنسلیبرایورودبهملحف

هایآموزشی،پژوهشی،فرهنگیواجتماعی،زبانی،حقوقی،مدیریتی،عمرانتیساختزیر
اهتمامکنند.الزموفنی

 صالحی ذاکر 7931

)آموزشتی،مؤلفتهدیگترستهایدرعرضمؤلفهعنوانبهچه،مسائلفرهنگیواجتماعیرا
بستتروچتههتاباشتدیبایتدواجتدآنالمللتبینپژوهشیواریلاطات(بدانی کتهدانشتگاه

جنلتهدرهتردوصتورتایتن،گیردمییدیگررادربرهامؤلفهایدرنظربگیری کهگسترده
 بخشند.کههویتممتازومتمایزیبهیکمرکزعلمیمیاستفرهنگی

 ماحوزی 7931

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 پژوهشگر سال ها یافتهخالصه 
 فرهنگتی یهاسیاستت کلتی منط  یابع را عالی آموزش در فرهنگی یهاسیاستنگارندگان

فرهنگیدررفتوبرگشتتدانندکهبینالگویوحدتفرهنگیوالگویی ثرگراییمینظام
 و دولتتی گرایانتهیاتدی نگتاه و هاسیاستت ایتن نلتودن کارشناسانه،نظرآنانبه .بودهاست
.است عالی آموزش فرهنگی یهاسیاست مش الت از،هاآن در نهفته مداخله

مرشدیوخل  7932

جانلتهنگتروهمتهنگتاهیکتل،انگذارسیاستآموزشعالیبایدنگاهشدنالمللیبینبرای
مدیریتیوراهلردیرابرایرسیدنبهنتیجهمطلوبیعیینکرد.ساختارهایباشدو 7939 

صالحیعمران
 وکرمخانی

بخشتیبخشتیوبترونبهدوستطحدرونیوانمیدرایرانراشدنالمللیبینموانعپیشروی
یگذارسیاستتفقداناستقاللسازمانیدانشگاه،وجودفرهنتگ،درسطحاول.یقسی کرد

،ایوناهمگنیوناهماهنگیکتارکردیصتفوستتادودرستطحدیگترناپایداروغیرحرفه
 خورد.چش میمتعار،بهوعواملسیاسیغیراجتماعیتفرهنگیای رش

7931 
خورسندی
 طاس وه

یهامؤلفتهی تیاز،المللتیباارائهالگویشایستگیاعضایهیئتعلمیدریعامالتبین
گتاهیفرهنگتی،:دانندکهشاملمیفرهنگیمه راشایستگیمیان شناختفرهنگتی،خودآ

.استفرهنگیرواداریاحترامفرهنگیو
7931 

زارع،نظرزاده
پورکریمیو
ذاکرصالحی

داردکهراهلردهتایاریلتاطی،سیاستی،ختدماییودانشتگاهینقتشمتؤثریدراوبیانمی
ستازیآمتوزشیالمللتبینومؤسساتآموزشعالیایتراندارد.هادانشگاهشدنالمللیبین

دالیلسیاسی،اجتمتاعیوایفرایرازدرآمدزاییاستکهدرگسترشاینپدیدهعالیپدیده
سازیآموزشیالمللبینیرینمش التفرهنگیجملهمه فرهنگیاثرگذاربودهاست.اواز
یفرهنگتیهتاارزشستازیآمتوزشعتالیبتایالمللتبینعالیراانطلا نداشتنسیاستت

داند.اجتماعیکشورهامی

7931
اباصلت
خراسانی


عنوانبتهموضتوعفرهنتگ،درپیشینهخارجیویژهبه،طورکهدراینجدوالذکرشدههمان

یوجتهقترار،موردخاوودرایتنچنتدستالاخیتربه،شدنالمللیبینادبیاتیکضرورتدر
بایدبیتانکتردکتهمنظتورازفرهنتگدراکثترمقالهموضوعباایندرمقایسهپیشینه .گرفتهاست
باشتدکتهآنراازالزامتاتسازمانی)دانشتگاه(متییانجامشده،فرهنتگدرستطحهاپژوهش

بایوجهبهشرای اجتماعیبتومیوبتایوجتهبتهمقالهدانند.اینمیشدنالمللیبینآمادگیبرای
یکشتورهادانشتگاهشدنالمللیبینسیاستفرهنگیدرراستایکهاذعاندارد،مطالعاتپیشین
،محتی داخلتی،الملتلبینمحتی کاربستت:بتهدرچهتارستطحیتوانیرامیروی ردجامع

،فرهنگنهینهادرسطحسازمانبل تهدرهمتهشدنالمللیبیندربنابراین،ح ومتودانشگاه.
سطوحذکرشدهبایدموردیوجهقرارگیرد.
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 تحقیق روش.3
آمتوزشعتالیایترانشدنالمللیبینایناستکهبرایاریقایوضعیتفعلیمقالهاصلیسؤال

،طراحیویلیینالگویدرمقالهفرهنگیموردنیازاست؟هد،اصلیهایهاوسیاستچهزمینه
استیتاسیاستفرهنگیاندازچش آموزشعالیدرجمهوریاسالمیایرانازشدنالمللیبین
شعالیدرایترانآموزشدنالمللیبینیکپشتیلانیف ریبرایدستیابیبهسندفرهنگیعنوانبه

هایکشورکمککندیتابتایأکیتدبترعوامتلاینامیدکهبتواندبهدانشگاهبهدرنظرگرفتهشود.
.شوندآموزشعالیشدنالمللیبینفرایندفرهنگیوارد

دنلالطراحیویتدوینالگتویکهبهاست؛چراازلحاظهد،،ازنوعکاربردیاینمقاله
آموزشعالیدرایراناست.ازنظترروی تردوچگتونگیگتردآوریشدنالمللیبینفرهنگی

؛چراکههد،آناستکهشواهدبیشتریبرایدرکاستآمیختهیهایموردنیاز،پژوهشداده
نظتربتادر.دستآیتدبهآموزشعالیدرایرانازمنظرسیاستفرهنگیشدنالمللیبینپدیده 

نتامعینسیاستتپدیتده صددکشفشواهدبیشتریدربتاره پژوهشگردرآغازدرگرفتناین ه
استتفادهاست،ازطرحیحقی آمیختهمتوالیاکتشافیآموزشعالیشدنالمللیبینفرهنگی

شتود.هایکمیپرداختهمتیهایکیفیوسپسدادهآوریدادهکردهاستکهدرآنابتدابهگرد
آماریوصیفیوآمتاراستتنلاطیاستتفادهشتدههایهادربخشکمیازروشبراییجزیهداده

هتایهتایپاستخشتناختیوفراوانتییجمعیتتهتاویژگیهایمنظوریعیینفراوانیاست.به
شدهراباآوریهایجمعدادهسپساستفادهشد.ازآماریوصیفی،هاشدهبههریکازگویهداده

.دربختشآمتاریوصتیفیازشدبندیهایآمارییوصیفیخالصهوطلقهاستفادهازشاخ 
شاخ گرایشمرکزیوازانحترا،معیتاروعنوانبهجدولیوزیعفراوانیودرصد،میانگین

هایپراکندگیاستفادهگردید.شاخ عنوانبهواریانس
یسیاستتهامؤلفتهیأییتدهایمربوطبهدادهپردازشمنظوربه،دربخشآماراستنلاطی

روشایننوع.یاستفادهشدیأییدازیحلیلعاملی،آموزشعالیدرشدنالمللیبینفرهنگی
استتکتههایریاضیوآماریمختلفامامریل بتاهت آماریمشتملبریعدادیازی نیک

.درشتوداستتفادهمیماهیترواب بینمتغیرهاییکمجموعتهمعتینمنظوریحقی درباره به
یهامؤلفهبندیمتغیرهاوبهدستهیوانمیشیاستکهبااستفادهازآنرو،واقعیحلیلعاملی

کنندهیکمفهومیاآزمودنیموجوددرپژوهشپرداخت.یحلیتلعتاملیرابتهدودستتهیلیین
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آزمتونهتایآمتاراستتنلاطیازقلیتلهمچنتینازروش.کننتدییقستی متییأییداکتشافیو
اماووباریلتاستفادهشد.،کیئرواس ایوآزمونکاینمونهیکگرو،،آزمونکولمو

















 . نمای کلی تحقیق(0) شکل شماره

 
 گیریجامعه و شیوه نمونه. 1-3

گاهیویجربهکافینسلتبهپدیدهجامعه درمرحلهکیفی، آماریشاملافرادیبودکهدرک،آ
یتالششتدکتهازطریت ماتاحله،بتایوجتهبتهموضتوع،متوردپتژوهشداشتتند.بنتابراین

یشتتهریهتتران،هادانشتتگاهالملتتلبینمتتدیرانازنفتتر79(بتتاستتؤال76)ستتاختاریافتهنیمتته
انتختابشتهریهترانبتهدلیتل.آوریشودالماطفیودانشگاهقزویناطالعاتجمعةجامع
ستت.یوضتعیتبهتتریدارنتدبتودهاالمللتبینیبزرگومعتلرکتهازنظترهادانشگاهوجود

یایرانرابتهالمللبینهمچنیندودانشگاهیادشدهدرق وقزوینحج زیادیازدانشجویان
کهپسصورتبدین؛محتوایاستقراییبودیحلیل،هااند.روشیحلیلدادهخوداختااوداده

 طرحکلیپژوهش

مرحلهاول:طراحیواجرای
 پژوهشکیفی

نظتتتتراندرمتتتتورد.یعریتتتفجامعتتتتهصتتتاحب1
 ؛آموزشعالیشدنالمللیبین
 ؛کیفی.انتخابنمونهبهشیوههدفمنددرمرحله2
 ؛.انجاممااحلهنیمهساختاریافته3
 ؛مااحلههای.یحلیلداده4
شتدنالمللیبینهتاومعیارهتایشناساییمؤلفته.5

 ؛آموزشعالیازمنظرسیاستفرهنگی
آمتوزششتدنالمللیبینطراحیالگویمفهومی.6

 .عالیازمنظرسیاستفرهنگی

مرحلهاول:طراحیواجرای
 کمیپژوهش

 ؛.یعریفجامعهآماریدرمرحلهکمی7
 ؛یعیینحج نمونهدرمرحلهکمی.8
بتتراستتاسالگتتوینامهپرستتش.یتتدوینوطراحتتی9
 ؛دستآمدهدرمرحلهکیفیبه
هتاجهتتیعیتینبینآزمتودنینامهپرسشاجرای.10
 ؛الگو
 ؛دستآمدهبههایبندیداده.طلقه11
 ؛دستآمدهههایبیحلیلدادهو.یجزیه12
 .کاربردی.ارائهنتای وپیشنهادات13
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راوسپسکتدهانگاشتهشدهبررویکاغذهایضل ها،پژوهشگرمااحلهازانجاممااحله
بازوبدونهیچبه کدگتذاری)نمتود.درمرحلتهاولشناستاییگونهمحتدودیتیصورییکامال 
.پژوهشگراینکدهارادرفرایندم رربای دیگرشدهااستخراربازازمااحلهکد711،(باز

کتدهایهتا،هتاوبتازبینیآنبعدازمراجعهم رربهماتاحله،درمرحلهدومومقایسهنمود
یوجهبهماهیتاینسپس،بارسید.عدد76بهآمدهدستیعدادکدهایبه،شدوی راریحذ

کنندگانازدوراهلردبازبینییوس مشارکت،کیفییهایافتهبخشیاعتلاردرراستایکد،و76
درپژوهشوبازبینییوس هم اراناستفادهشد.

 
 شوندگان در بخش کیفی مشخصات مصاحبه.(9) شماره جدول

 کد
 شوندهمصاحبه

 سمت
 

 رشته تحصیلی
 سابقه فعالیت

5-0 01-5 21-01 

7
یالمللبینهایعلمیومدیردفترهم اری

دانشگاه
*المللبیندکتریرواب 

*دکتریرواب بینالمللرئیسدانش ده2

*دکتریآیندهپژوهیدانشگاهعلومپزش یالمللبینمشاورمعاون9

*دکتریجریانشناسیاسالمیرئیسجامعهالماطفیمشاور6

1
هایعلمیومدیردفترهم اری

یدانشگاهالمللبین
*دکتریمهندسینیروگاه

6
هایعلمیومدیردفترهم اری

یدانشگاهالمللبین
*دکتریبیوشیمی

1
هایعلمیومدیردفترهم اری

یدانشگاهالمللبین
*شیمیکارشناسیارشد

1
هایعلمیومدیردفترهم اری

یدانشگاهالمللبین
*کارشناسیارشدزبانانگلیسی

*کارشناسیارشدرواب بینالمللکارشناسادارهامورایرانیان3

*دکتریاقتااددانشگاهالمللبینمعاون71

*المللبینکارشناسیارشدرواب رئیسادارهآموزشوزارتخارجه77

72
هایعلمیومشاوررئیسمرکزهم اری

المللبین
*دکتریرواب بینالملل

*دکتریرواب بینالمللمعاونادارهآموزشوزارتخارجه79
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اینمطالعهخلرگیبودهاست.نمونههدفمندجامعهآماریمالکانتخاب،دربخشکیفی
ی،المللتبینهتایعنتوانمتدیردفتترهم تاریههابتآنشاملکسانیاستکهمالکانتخاب

کاردراینسمت،یجاربعملیارزشمندیپسازشروعبهآشناییقللیبااینموضوعبودهو
جهتخلرگیوآشناییبتامستئله مدیراننهازحیفمدیربودنبل هاز،اند.بنابراینکسبکرده

نفتر79هانفربودکهازبینآن91شاملحدودیحقی واردنمونههدفمندشدند.فهرستاولیه
مااحلهمتوقفگردید.ءادامه،نظریبخشراضیبهانجاممااحلهشدند.پسازاشلاع

درمرحل جامعکمی،ه  وهادانشتگاهالملتلبین،کارشناستانامتورالمللبینآماریشاملمدیرانه 
آمتوزشعتالیبتود.دلیتلانتختابایتنجامعتهایتنبتودکتهشدنالمللیبینخلرگانعلمیدرحوزه

منظور؛بنتابراین،بتهآموزشعالیدرایرانبتودشدنالمللیبینپژوهشگربهدنلالیلیینالگویفرهنگی
کتهشتداستتفادهمیهادانشتگاهالملتلبینمدیرانوکارشناستاندستهازآنبایستازنظراتمییلیین،

آمتوزشعتالیبودنتدویجربتهعملتیبتاایتنشتدنالمللیبیندارایاطالعاتودانشالزمدرمورد
موضوعراداشتند.

رایدولتیهادانشگاهبایوجهبهاین هجامعهپژوهشیمام،برایانتخابافرادموردمطالعه
بودنتددرجامعتهمللالبینییکهدارایدفترهم اریعلمیهادانشگاهگرفت،یمامیمیدربر

استتفادهشتدهاستت.ایتنابتزاردرنامهپرسشآماریقراردادهشدند.دربخشکمی،ازابزار
.ایتنمتورداستتفادهقترارگرفتتراستایاعتلارسنجیالگویاستخرارشدهازبختشکیفتی

هتایهتاومقولته،براساسکتدهایمحتوریحاصتلازیحلیتلکیفتیماتاحلهنامهپرسش
آمتوزششتدنالمللیبینموردالگتویدرنامه،پرسش.دراینشدهاطراحیآندهنده یش یل

تتتهایکیفیپژوهشاستتخرارشتدهبتودکهازدادهتتعالیدرایرانازمنظرسیاستفرهنگی
پژوهشتگرازطریت ،ییطراحیودراختیارجامعهپژوهشقراردادهشد.دراینمدتسؤاال
ومراجعتهحضتوریاقتدامبتهپیگیتریجهتتن میتلنامهپرستشلینکال ترونی یارسال
رانامهپرسشنفر211ماه،یعدادپسازگذشتسه،نهایتشدهکرد.درهاییوزیعنامهپرسش

.دادندی میلوعودت
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 محل خدمت پراکندگی مخاطبان بر حسب دانشگاه (.0نمودار شماره )

 
یع فراوانی مخاطبان بر حسب سمت.(4) جدول شماره  توز

 درصد تجمعی درصد خالص درصد فراوانیگزینه
7211/669/669/66 کارشناس

961/717/716/17مدیر
911/716/711/711خبره علمی

-7331/331/711جمع
--711پاسخ بی

--2111/711جمع

 
 پایاییروایی و . 2-3

آمتدهدستههایبهاوزیرمقوله،بایوجهبهاین همقولهنامهپرسشدرخاوورواییمحتوایی
منطل بانامهپرسشومندرردر بیتانداشتتکتهابتزاریتوانمی،یکیفیبودندهایافتهکامال 

قتراریأییدموردیوس یی پژوهشنامهپرسشهمچنینرواییمحتواییالزمراداشتند.روایی
خاتووستاختارظتاهری،یرییتبنامه،کتهدرپرستشروایتیصتوری،اینبرگرفت.عالوه

،نهایتتدر.قترارگرفتتاستادانویی یحقیت یأییدمورد،باشدهامیتویناسبگویهسؤاال
پایاییبتهدقتت،اعتمادپتذیری،ثلتاتیتاازآنجاکهگویهبود.62متش لازنهایینامهپرسش

0.21 

0121 

021 

021 

021 

.21 

121 
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از،نامهپرستشوکفایتحج نمونتهبراییعیینپایایی،رینتای آزموناشارهداردی رارپذی
وآزمونباریلتاستفادهشد.شاخ 

 ی مرحله کیفیها یافته. 3-3
آمتوزششتدنالمللیبینها،سیاستفرهنگیدرحوزهیحاصلازمااحلههایافتهبراساس

محتی (7:کننتدگاندرمطالعتهقرارگرفتتهاستتمتوردیوجتهمشتارکتعالیدرچهارسطح
دانشتگاه)مراکتزآمتوزش(6و؛ح ومتت(9؛محی داخلی)فرهنتگملتی((2؛المللبین

شدهاست.هابیانیآنهامؤلفهمشخااتاینچهارسطحو(،1شماره)عالی(.درجدول


  عالیآموزششدن المللی بینفرهنگیسیاستبهمربوطهایمقولهوبازکدهای.(5) شماره جدول

شدهاستخراجبازکدهایازهایینمونه های فرعیمقوله های اصلیمقوله

المللبینمحی 

شدنوبافتارجهانی
؛هافرهنگودانشبهدسترسیمه عامل،اریلاطاتشدنوجهانی
.دانشگاهشدنالمللیبینعامل،شدنوبافتارآنجهانی

تیعتتتتامالتعلمی
یالمللبینفرهنگی

؛عالیآموزشیوسعهبرایالمللبینیعامالتضرورتگیریش ل
.داشتنرابطهعلمیوفرهنگیبامللمختلف

فضتتتتتتایمستتتتتتاعد
دیپلماییک

؛شدنالمللیبینگسترشدرکشورهااریلاطات
؛المللبینایجادفضایمناسبدرسطح

.شدنالمللیبینموف باکشورهادریسریعدیپلماسییأثیر

یاویرستتازیفرهنگتتی
علمی

؛عمومیدیپلماسیازرکنیعنوانبهشدنالمللیبین
.المللبینمعرفیدانشبرخاستهازفرهنگ،سنتوهویتخوددرعرصه

محتتتتی داخلتتتتی
)فرهنگملی(

گاهیفرهنگی خودآ
؛براساسالگویفرهنگیبومیشدنالمللیبیننهادنبنا

یهادانشتتگاهشتتدنالمللیبیناستتتفادهازپیشتتینهیتتاریخیفرهنگتتیدربحتتف
.کشور

شناختفرهنگی
گا  ؛بهیفاوتفرهنگیکشورهانسلتبودنهآ

عدمشتناختکشتورها،استاییدودانشتجویانمتانعمهت فرهنگتیدرزمینته 
.شدنالمللیبین

پذیرشینوعفرهنگی
؛مختلفکشورهایازدانشجوجذبدریناسببافرهنگیینوعایجاد

.برگزاریمراس فرهنگیدیگرکشورهابرایگسترشینوعفرهنگی

؛اجتماعیمختلفسطوحدرفرهنگیمدارایگیریش لدیگرپتتذیریومتتدارای
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.یالمللبینیقویتمدارایفرهنگیجامعهبافضایمساعدسیاسیفرهنگی

ح ومت

کارملییقسی 
؛شدنالمللیبیندرزمینهح ومتینهادهایهماهنگیافزاییباه 

.شدنالمللیبینهایمختلفدرروندلزومهماهنگیبخش

گشتتتتودگیسیاستتتتی
فرهنگی

؛شدنالمللیبینیسهیلبرسیاسیبازفضاییأثیر
.شدنالمللیبینبودنفضایفرهنگیداخلیجهتپذیرشظرفیتفرهنگباز

انعطتتا،ستتاختارهای
مدیریتی

:سازمانیابت ارداشتنبرایمدیرانبهدادناجازه
؛وبروکراسیمانعبرایابت ارمدیریتیقوانینرفع

شدنالمللیبینیعهدبه
؛عالیآموزششدنالمللیبینبهدادناولویتبهح ومتالتزام

.شدنالمللیبینراستایاستفادهدولتازظرفیتشدر

دانشتتتگاهومراکتتتز
آموزشعالی

ساختاردانشگاه

؛دانشگاهالمللبینساختارهایدربازنگری
هتایدانشگاهیبادفترهم اریهماهنگیساختاریمعاونتونهادهایدرون

.المللبین

مدیریتدانشگاه
؛دانشگاهمدیراندرروشیوبینشییغییرات

.شدنالمللیبینجاینگاهسطحیوآماریمدیرانبههنگاهعمی وراهلردیب

فرهنگدانشگاهی
؛سازییعهدبهخدمتصادقانهدردانشگاهفرهنگ

.سازمانیمناسببهکارکناندانشجویاندانشگاهیروی فرهنگ

استقاللدانشگاهی

؛شدنالمللیبینبااریلاطدرعالیآموزشنهادهایاستقاللبهیوجه
هادانشتگاهمشخ کردنچارچوبفرهنتگودادناستتقاللدرقالتبآنبته

.فرهنگییعامالتبرای

(7936،11)نیکبینوهم اران،
 
 ی مرحله کمیها یافته. 4-3

برایبررسیمناسبوکفایتحج نمونهجهتانجامیحلیلعاملی،آزمونکرویتباریلتت
درنمونهموردها،مقدارانجامشد.براساسدادههارویدادهمایراول ینکایزروآزمون
باشتد،6/1بزرگتترازوقتتیمقتدار1(است.طل نظترکیستروسترنی11/1بررسی)

ازیحلیلعاملیاستفادهکرد.یوانمی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 روایی آزمون کمی (6) شماره جدول

.111 برداریشاخص کیفیت نمونه


آزمونکرویتباریلت
1961/671دومجذورخی
7697درجهآزادی

111/1سطحمعناداری


داربودهوشترای آزمونباریلتهمچنیننشاندادکهمایریسهملستگیدارایاطالعاتمعنی

بودننمونهراجهتتآزمونباریلتمناسب، الزمبراییحلیلعاملیوجوددارد.بایوجهبهایننتای
هایهتایحاصتلازپاستخدادهبریاصلیهامؤلفهیحلیلعاملیباروش.کردیأییدیحلیلعاملی

هتاییکتهبتااستتفادهاز،ازبینعامتلدهدمیانجامشد.نتای نشاننفر(211)نمونهموردبررسی
عامتلکتهدارایبیشتترینارزشویتژهبودنتد،انتختابو79دستآمد،یاصلیبههامؤلفهیحلیل

چرخشدادهشدند.
 

 . نتایج تحلیل عاملی(1) شماره جدول

شده تأییدهای عامل بار عامل نهایی  ردیف
126. وبافتارشدنجهانی 7
621. یالمللبینیعامالتعلمیفرهنگی 2
679. فضایمساعددیپلماییکویاویرسازیعلمیفرهنگی 9
667. شناختفرهنگی 6
176. پذیرشینوعفرهنگی 1
669. ومدارایفرهنگیدیگرپذیری 6
632. گشودگیسیاسیفرهنگی 1
629. یقسی کارملی 1
619. انعطا،ساختارمدیریتی 3
676. شدنالمللیبینیعهدبه 71
621. ساختاردانشگاه 77
166. کادمیک فرهنگآ 72
161. کادمیک استقاللآ 79
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موجتوددرایضرایبعاملیمتادهها)مجموعمجذوراتعاملیویژه هاارزشبایوجهبه
قترارگرفتتهو7باالیارزشویژه،هادرصدازواریانسکلنمره11/69عاملبا79هرعامل(

کهاینقدرتآنجابودنآزموناست.ازدهندهمناسبکندکهنشانهارایلیینمیواریانسعامل
کتهمتایریسهملستتگی،الزماستاستعاملموجوددرآزموننسلتدادهشده79نبهیلیی

االتوعواملبررسیشوند.ؤبینس
شتت،امتاپتسازهاوعوامل،هملستگیمنفیوجتودداالؤبینبرخیازس،قللازچرخش

اینیتزدرمالحظتهرفتتنضترایبهملستتگیمنفتی،همتاهنگیقابتلبینچرخش،عالوهبراز
هتاانجتاماستتخرارعامتل،مناسبیابیبهساختارعاملی.پسازدستشدهاایجادهملستگی

گربرازشمدلدرهریکازچهارستطحمحتی ی،بیانیأییدشد.نتای حاصلازیحلیلعامل
،کتهمعنا،محی داخلی)فرهنگملی(،ح ومت)ح مرانی(وآموزشعالیبود.بدینالمللبین
آمتوزششتدنالمللیبینفرهنگتییهاسیاستتیکازستطوحمریل باهریهامؤلفههاوگویه
الگتوهتاییکازبختشهر،نتیجهدرودرستیموردسنجشقراردادهشدهرابهسطوحذکرعالی،
صورتمعناداریمنطل بروضعیتموجودبودهاست.قرارگرفتوبهیأییدمورد










 
 
 

 کمی و کیفیهای  . مدل مفهومی برگرفته از داده(2) شماره شکل

یاویرسازی
 فرهنگیعلمی

 پذیرش
 ینوعفرهنگی

 شدنجهانی
 وبافتارآن

 
 شناخت
 فرهنگی

 خودآگاهی
 فرهنگی

المللییعامالتبین
 علمی،فرهنگی

 محیط داخلی )فرهنگ ملی(

 المللمحیط بین

 دگرپذیری
 ومدارای

 فرهنگی

فضایمساعد
 دیپلماییک

 گشودگی
 سیاسی
 فرهنگی

 یقسی کار
 فرهنگ ملی

 دانشگاهی

 استقالل
 مدیریت دانشگاهی

 دانشگاهی
 ساختار
 دانشگاهی

 حکومت
دانشگاه و مراکز 

 موزش عالیآ
 

 انعطا،
 ساختارهای
 مدیریتی
 یعهدبه

 المللیبین
 شدن
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 بحث .4
شتودونهادهتاورونتدیجهتانیشتناختهمتیعنتوانبتهآموزشعالیشدنالمللیبینامروزه

کشور.اندهایسیاستآموزشیخودبرگزیدهی یازاولویتعنوانبههایملیآنراح ومت
نتوعیبتابته،مانیزبایوجهبهاهمیتاینموضوعبراینظامآموزشعالیدراسنادباالدستتی

آیتدکتههایکشوربهاینموضوعموافقتکردهاستامامسئلهزمانیپیشمتیهوروددانشگا
معنتایافتزایشیعتدادکتهفقت بتهبعدینیستتآموزشعالیموضوعییکشدنالمللیبین

لاشدوکلسیستت و ایاستکهفرایرازاینموضوعمی دانشجویانخارجیباشدبل هپدیده
مسئلهپرداختهشودکهیالششدبهاینمقالهدراین.گیردبرمیمریل رادرنهادهایح ومتی

آموزشعالیشدنالمللیبینبایدبه،اهمیتفرهنگومسائلفرهنگیدرکشورمانیوجهبهبا
آمیختتهازنتوعیازروش،یابیبهاینموضوعبرایدست.سیاستفرهنگییوجهشودازمنظر
شتدنالمللیبینآمدهنشاندادبرایاین تهبتتوان دست هایبهیافته.کمیاستفادهشدوکیفی

آموزشعالیدرایرانرایسریعویسهیلکردبایددرچهتارستطحح ومتت،محتی داخلتی
هایفرهنگیپرداختتالمللونظامآموزشعالیبهایخاذسیاست،محی بین(فرهنگملی)

.گیردشانزدهمؤلفهرادربرمیدرمجموعکه
ناپتذیریاجتنتابطتوربهها عواملیاستکهبرخیازآنالمللدربرگیرنده سطحمحی بین

ای الملتلمؤلفتهاینسطحمحی بین،دیگر علارت به.دهدمیقراریأثیرمحی داخلیرایحت
شتدنالمللیبینانح ومتبراییعریفسیاستتفرهنگتیگذارسیاستاستکهدریامی 

کشوربرایانگذارسیاستالمللدرجهتیامی شرای سیاسیورواب بین.گذاردمییأثیر
سیاستت،دیگتریستواز.یواندمؤثرباشدهم اریعلمییاپذیرشدانشجوازیککشورمی

.یواندداشتهباشدالمللاثراتمستقی وغیرمستقیمیمیفرهنگیایخاذشدهبرمحی بین
راشدنالمللیبینهاییاشارهداردکهپذیرشبهمؤلفه(فرهنگملی)سطحمحی داخلی

بایدبافرهنتگگیردمیهاییکهش لسیاست،درمقابل؛کندبرایجامعهیسهیلویسریعمی
.یبومیمنطل بودهوخال،مالحتعمومیجامعهنلاشدهاارزشداخلیو

ینهتامرجعتیگذارسیاستتنهادعنوانبههاییاشارهداردکهسطحح ومتبهمؤلفه
درجمهتوریاستالمی.داردواجراییکسیاستتراگیریش لاستکهقدرترسمی

نحویدرحیطهنظارتدولتقراردارند؛یوجهبهاین هیمامنهادآموزشعالیمابهایرانبا
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نخستینگامدرهریغییریدرنهتادآمتوزشعتالیکشتوربایتدمتوردموافقتت،بنابراین
.ح ومتقرارگیرد

هاییاستکتهشترای دانشتگاهومراکتزآمتوزشمؤلفهسطحنظامآموزشعالیدربرگیرنده
.استتفتراه کتردهشدنالمللیبینهایفرهنگیسیاستاجرایوشدنالمللیبینعالیرابرای

رونرادردرونوبتشتدنالمللیبینگرفته،دانشگاهآمادگیفرهنگتییش لهاسیاستبراساس
رابهمحی داخلیوخارجیهاسیاستدانشگاهنقشانتقال،واقعدر.دانشگاهایجادخواهدکرد
بتازبینیسیاستتیح ومتتدرایندومحی وستپسدرمرحلته هاآنبرعهدهداردکهبازخورد

یهتاپژوهشهایاینپتژوهشبتامناسلیازیافتهبرایاین هبتوانبهمقایسه.مشاهدهاستقابل
هتایدربخشاولبهبررسییافتته:استیش یلشدهقللیدستیافتاینقسمتازدوبخش

مقایستهمتدلایتنبهارائه ،شودودربخشدیگرییانجامشدهپرداختهمیهاپژوهشپژوهشبا
.پردازی ارائهشدهمیشدنالمللیبینییکهدرزمینههامدلپژوهشبابرخیاز

قدماولایناستکهابتدابهیعریفیدقیت ازاهتدا،،،شدنالمللیبینبایوجهبهگستردگی
زمتانیهادانشتگاهچتراکته؛براینظامآموزشعتالیدستتیتابی شدنالمللیبیندامنهوابعاد

دقی وگستردهدورشتوندولرندکهازمفاهی غیربآموزشعالیبهرهشدنالمللیبینندازیوانمی
بامقالهدراین.(1،2،2176نوردا)کننددوبارهیوجهوموانعآنهاارزش،شدنالمللیبینبهابعاد
پرداختتهشتدنالمللیبتهبینیالششدازجنلهسیاستفرهنگیهگرفتصورتمطالعاتیوجهبه

نایتنیأکیتدوجوددارد،شدنالمللیبینیاخیردرزمینههاسالبررسیادبیاییکهدر.شود ملتی 
ضتمن(2111)2هاریس،براینمونه(.2176)یمینیو(2179)سوارز،(2171)بدنلیر:است

فرهنگتیراشتدنالمللیبینآموزشعالیبهابزاریاقتاادی،شدنالمللیبینمخالفتبایقلیل
هتایشرایاینمفهومایناستکهدانشگاهابزارگرانخواهدبتود،دورههاویژگی.دهدمیپیشنهاد

برایدالیلمحضاقتاادییوسعهنخواهدداد،درحوزهمحتوایدرسییفاوترادرفرهنگبته
بتهاعتقتاد.کنتددانشگاهبرنامهیلادلدانشجویانوکارکنتانرایشتوی متیشناسدومیرسمیت
ستازیدمفهتومیوانتمیمحتوریمرکزبراهتدا،اجتمتاعی،فرهنگتیوارزش،(2176)رابسون

.یولیدیپشتیلانیکندیاازنظریهکردهویرقلولراقابلشدنالمللینبی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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،ح ومت،محی المللبینچهارسطحمحی مقاله،یاینهایافتهطورکهبیانشدهمان
بتاادبیتاتهایمقالهیافتهبامقایسه.گیردمیبرونهادآموزشعالیرادر(نگملیفره)داخلی
پژوهشتازادبیابرخیدر،دستآمدههیبهامؤلفهنتیجهگرفتکهسطوحویوانمیموجود

یاینپژوهشراباهایافتهیوانمیواندگرفتهقراراشارهموردجداگانهصورتبهبررسیشدکه
یآنرابیانکندیاکنونهامؤلفهجامعاینسطوحوطوربهامایحقیقیکه؛سودانستهاه  آن

بتراهمیتتنقتشدولتتدرکتهیبتاوجتود،درمیتانادبیتاتموجتود.نشتدهاستتمنتشر
ایتن.استتسطحنهادآموزشعالیبرجسته،اماشودمییأکیدآموزشعالیشدنالمللیبین

کادمی هایکشورهایغربیایندلیلاستکهدانشگاهامربه کهصورییدردارند،یاستقاللآ
،نتیجتهدر.یبرجستتهنیستتگذارسیاستتاندازهسطحح ومتدردرکشورمااینسطحبه

گرفتهسطحیحلیلنهادوفرهنگسازمانیآنشاهدهستی کهدربسیاریازیحقیقاتصورت
دهندهمحی فرهنگیاستکتهیحقیت درآنانجتامگرفتتهاینامرنشانواهمیتزیادیدارد

ازوبادیدگاهکلنگراست،یالششددرمدلیکهارائهشدهموضوعات،بایوجهبهاین.است
درادامتهبته.آمتوزشعتالیدرایترانپرداختتهشتودشدنالمللیبینبعدسیاستفرهنگیبه

.استیپژوهشهایافتهوباسکهه شوداشارهمییحقیقایی
آموزشعالیینهابتهشدنالمللیبینسمتحرکتبه،(2176)1هم اراننظرمری انوبه

هتاچالشوهافرصتبههادولتنهادهاوضروریاستبل ه،شودنمیسطحنهادیمحدود
بهاعتقادهانترو.نشاندهندیافتهیییحولهاواکنشای،درسطحفردی،بخشی،ملیومنطقه

دهندنشانمیشدنالمللیبینونهادهانسلتبههادولتییکههاواکنش،(2171)2ودوویت
کهدانشگاهتتایبرفرهنگملیواثراتبرجستهدادهفرهنگوهویتدانشگاهرایغییریواندمی

رادرستطحکیفتیوهادانشتگاه،شتدنالمللیبینطورکههمان.داشتهباشدتتتدرآنقراردارد
روی ترد،(2179)3الکتایوس.برجامعهخواهدداشتتیاتمشابهیأثیر،دهدمیکمییغییر

یآموزشتیهاسیاستتفرهنتگملتیویتأثیرفرهنگیورفتارمؤسساتآموزشعالیرایحت
کتردهاشارهشدنالمللیبینبهنقشمدیریتوساختاردر،(2171)4یونزاوا.داندح ومتمی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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بهدش لدادنبهیکفرهنگحمایتیرابینکارکناندانشگاهیوانمیکهساختارکندمیبیانو
شتدنالمللیبین.صورتی پارچهدرنظرگرفتهشودساختاروفرهنگبایدبه.حداکثربرساند

اصولحمایتیدربینافرادمختلفیکتهمنجتربتهمشتارکتفعتالبایدیکمحی دانشگاهی
کتهدر،شتدنالمللیبینبستیاریازاقتدامات،(2111)1بهنظرکالن.شودرایقویتکندمی

پیامتتدهاییرناپتتذیطتتوراجتنتتاببتتهنشتتاندادهکتته،ایگذشتتتهانجتتامشتتدههتتطتتولدهتته
یحقیقتات.شترای ستازمانیاستتیتأثیرشدتیحتتوابستهبهمحی وبه،شدنالمللیبین

دهتدکتهنشانمیوبسیاریدیگرازیحقیقات(2176)دونالد،مک(2179)2یاکوبومیک
.دارندیأکیدسطحخاصیازیحلیلعنوانبهبرنهادودولتشدنالمللیبین

آمتوزشعتالیشدنالمللیبینیکهدرموردیهامدلمدلپیشنهادیمقالهبادراینبخش
هامتدلکتهایتنمعنتیایتنبه؛جنلهعامدارندهامدلبرخیازاین.شودمیارائهشده،مقایسه

هتافقت آنازوبرختیداردآموزشعتالیراشدنالمللیبینشدندرراستایکاربردیقابلیت
 .اندیوجهبهآنمحی خاوارائهشدهوبایکنهادویژه 

کلتیدردوطتوربتهفرایندیاستکتهشدنالمللیبینمعتقداست(2111)3ساندرسون
فرایند،پایینبهباالدرجهت.باالبهازپایینودوم،پایین،بهازباالنخست،:گیردمیجهتجای

درجهتت.یابتدمیوبتهستطحملتیگستترششتدهازسطحجهانیشتروعشدنالمللیبین
کتهچرا،عمتلبتاهت یتداخلدارنتدایتندوجهتتدر.استاینفرایندبرع س،باالبهپایین
بل تهدرستطوحمختلتفنیتزرخافتتدنمیفق درجهتاتمختلتفایفتا شدنالمللیبین
دانش دهوکارکنتان)فرایندیاستکهدرسطوحنهادیشدنالمللیبین،اینبرعالوه.دهدمی

کنتدمیساندرسوندراینمدلبیان.افتدمیوجهانیایفا ایمنطقه،بخش،ملی،(دانشگاه
از)یگذارسیاستتهتایرابفهمی بایتدیمتامجنلتهشدنالمللیبینبرایاین هفرایندپیچیده

.همچنینمتناجرایآندریمامسطوحرابشناسی و(پایینوبرع سبهباال
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 (2111ساندرسون،) شدن المللی بینمدل ابعاد وسیع دسترسی به . (9)شمارهشکل 


 مقایسه با مدل پژوهش

راشتدنالمللیبیننویسنده،کهمعنیبدین؛ییاستکهجنلهفرانهادیداردهامدلاینمدلاز
یهاسیاستتدانتدبل تهنهتاد،پتایلوتنهتاییبترایاجترایفرایندیمخت بتهنهتادنمتی

در.دهتدمیشلاهتاینمدلبامدلپیشتنهادیرانیتزنشتان،اینامر.استشدنالمللیبین
درکتهداردمتیایتنمتدلبتهستطحانفترادینیتزپرداختتهوبیتان،مقایسهبامدلپیشنهادی

یوجهنیزبهسطحانفرادیباید،المللبینعالوهبرسطحبخش،نهاد،ملیو،شدنالمللیبین
،بیتانکتردایتناستتکتهدرستطحنهتادپیشتنهادیایکهبایددرمتوردمتدلن ته.داشت
کادمیکراهامؤلفه کادمیک،ساختاردانشگاه،مدیریتدانشگاهواستقاللآ ییچونفرهنگآ

کادمیتکراشدنالمللیبینبیشتریعهدمدیریتبهیغربیهامدلدربردارد،کهدر وفرهنگآ
کادمیکدرهامؤلفهوشودمیشامل درکهیقریلتا چرا؛موضوعیتنداردآنییچوناستقاللآ

ن تهدیگرکهدراریلاطبااینمدلباید.باشدمیاکثرکشورهایغربی،دانشگاهنهادیمستقل
وسطحنهاداستکهنقشتیپررنتگوالمللبیننقشسطحملیدراریلاطباسطح،بیانکرد

.شودمیشدنالمللیبینبرجستهداردوموجبیسریع

 فراملی سطح

 

 سطح جهانی
 

 

 ایسطح منطقه
 

 شدنالمللیبینابعاد وسیع دسترسی به 

 نهادی
 درون سطح

 سطح دانشکده

 سطح انفرادی

 سطحملی
 جریانجهانی،
 بینفرهنگیو

 المللبین
 ی نولوژی،
 اقتااد،

 دانش،مردم
 هاهاوایدهارزش
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گنوو شتدنالمللیبینمدلییحتعنوانمدلآمادگیفرهنگتیبترای(2113)1ونلال ومآ
موریت،دیدگاهومتدیرانأم)،میانی(دانش دهودانشجویان)سهسطحخردکنندکهازارائهمی
ورییغییرستازمانیالهتامئاینمدلازی.یش یلشدهاست(ح ومتملی)وکالن(دانشگاه

هرچتتهیجتتانسبتتینفرهنتتگدانشتتگاهیومحتتی ختتارجیبیشتتترباشتتد.گرفتتتهاستتت
مفروضاییکهبرایاینمدلبیانشدهایناستکته.رودمیپیشه بیشتربهشدنالمللیبین

شرایطیکته.باشددرفرایندیغییراتموفقیتآمیزیراستشدنالمللیبینفرهنگیکهپذیرای
آمتادگیفرهنگتیبترای.ریزیشدهیقویتکنددفرهنگرابراییغییرطرحیوانمیایجادشده

انگیتزه،درستطحخترد.دهدمیراافزایششدنالمللیبینام انپایداریدرشدنالمللیبین
المللتی،درستطحمیتانیدانشجویانبرایحضوردردانشتگاه،یقاضتابتراییجربیتاتبتین

موریتدانشگاهوکناره أای،میکاولویتراهلردی،حمایتبودجهعنوانبهشدنالمللیبین
رارداردودرستطحکتالنمقتداربودجتهموریتتدانشتگاهقتأقرارگرفتنفرهنتگداخلتیوم

التحایالنبرایبازارکتار،و شدهدولت،سطحاجتماعاتیجاریبرایآمادگیفار بینیپیش
.یقرارگرفتهاستالمللبینهایراهلردیبرایایجاداجتماعاتطرحیأثیر











گنو و )شدن المللی بینمدل آمادگی فرهنگی برای (.4)شماره شکل  (2113،ونبالکومآ

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 



 مدیرانارشد
 دانش ده بیانیه،مأموریت

 داخلی

 دانشجویان

 المللجامعهبین
 مقاماتح ومت ها(هاوهم اری)شل ه

 جامعهیجاریمحلی

آمادگی فرهنگی برای 
 شدنالمللیبین

 سطح خرد

 سطح کالن

 سطح میانی  

 سطح خرد

 کالنسطح
 سطح کالن

 محیط مساعد
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شتدنالمللیبینخاوبهنقشفرهنتگدرطوربهییکهبیانشدهامدلاینمدلدرمقایسهبا

،ح ومتتومحتی محلتیرادرستطحکتالن،الملتلبینمحتی .پتردازدمیآموزشعالی
مأموریتنهادرادرسطحمیانیقترارودانش دهودانشجویانرادرسطحخردومدیرانارشد

شدهدراینمدلومدلپیشتنهادیوجتودلحاظسطوحذکربهعالوهبرشلاهتیکه.دادهاست
اینمدلهمچونمدلپژوهشبراینفرضاست.یوانبهنقشفرهنگنیزاشارهکردمیدارد،

،واقتعدر.استتعتالیآمتوزششدنالمللیبینکهآمادگیفرهنگیی یازملزوماتورودبه
دهندهسطوحخرد،میانیوفرهنگحلقهایاال،ورکهدراینمدلنیزمشخ استطهمان

وجهافتراقیکهبیناینمدلومدل.بردمیراباالشدنالمللیبینکالناستودرجهثلاتدر
ندیوانمیه یکهبریأثیرایناستکهاریلاطسطوحخرد،میانیوکالنووجودداردپژوهش
گنومنظتوردر.مفهومفرهنگاست،دیگرذکرقابلموضوع.دمشخ نیستداشتهباش مدلآ

کتهدرمتدلپتژوهشفرهنتگفرایترازفرهنتگصتورییازفرهنگ،فرهنگسازمانیاستدر
.داردییرسازمانیاستومفهومیگسترده

مدلییحتت،اساساینوبربیندمیسیستمیپویاعنوانبهراشدنالمللیبین(2176)1ژو
،درایتتنمتتدل.دهتتدمیآمتتوزشعتتالیارائتتهشتتدنالمللیبینعنتتوانچتتارچوبپویتتابتترای

یرینستطح،نخستتینوگستترده.افتتدمیآموزشعالیدرپن ستطحایفتا شدنالمللیبین
هایمانندمهارتافتد؛میدربافتارجهانیایفا شدنالمللیبیندرآنکهاستسطحجهانی

ی نولوژیکهدرسراسرکشورهاو،یوسعهاقتاادجهانی27ضروریبرایدانشجویاندرقرن
فتردوبهمنحاتر کننتدهوضتعیتستطحملتیاستتکتهمتنع س،سطحدوم.شودمیایخاذ

موضوعاییچونرونتدجابجتایی.اینسطحدرکشورخاواستشدنالمللیبینملزومات
ستطحستوم،ستطح.شتودراشاملمیااریلاطاتبینفرهنگیبینکشورهادانشجویانملیی
متواردیچتونوداردیأکیتدصتورتجتدادرمؤسساتبهشدنالمللیبیننهادیاستکهبه

شتاملیمتنوعدرسطحدانشتگاهراالمللبینهاییابرنامهشدنالمللیبینموریتنهادبرایأم
درشدنالمللیبینکهیعاریفخاووملزوماتاستچهارمینسطح،سطحبرنامه.شودمی

وهتافعالیتسطحپنج ،سطحشخاتیاستتوبته.کندهایمختلفرامشخ میحوزه
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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اند:شتدهیمامستطوحازپتن جتزءیشت یل.اشارهداردشدنالمللیبینیفردیدرهامهارت
.وپیامدهاهاهها،روی ردها،پروژاهدا،،برنامه

 













 
 (2106)ژو، شدن المللی بین.مدل دینامیک (5)شماره  شکل


 هشمقایسه با مدل پژو
طورکهدرش لیبیانشدهازجامعیتبیشتریبرخورداراست.همانهامدلاینمدلنسلتبه

ایتنقیتفستریکمثابهقیفیدرنظرگرفتهشتدهکتهبهشدنالمللیبیناینمدلمشخ است
.درمقایسهاینمدلبامدلپژوهشبایدگفتتاستوانتهایآنسطحانفرادیالمللبینسطح

کتهاستتیترایوانفرادینسلتبتهمتدلپیشتنهادشتدهاضتافهکهدراینمدلدوسطحبرنامه
.سطحمحی داخلیوح ومتکتهدرمتدلپتژوهشآمتدهدهدمیجامعیتاینمدلرانشان

پوشانیدارد.بحفاساستیایتندومتدلایتننوعیباسطحملیکهدراینمدلذکرشدهه به
بل تتهآمتتوزشعتتالیفقتت مختتت نهتتادآمتتوزشعتتالینیستتت،شتتدنالمللیبیناستتتکتته
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سطحیاستکههرسطحپیامدهاییداردکهباسطحدیگرمتریل فرایندیچندشدنالمللیبین
آمیتزنخواهتدبتود.بدوندرنظرداشتناریلاطاینسطوحبهه موفقیتتشدنالمللیبین.است

شتدنالمللیبینیاستتکتهدرفراینتدیأثیریفاوییکهبیندومدلوجودداردجایگاهفرهنگو
یراست.دارد.نقشفرهنگدرمدلپیشنهادینسلتبهاینمدلپررنگ



 (2101)رامبلی، شدن المللی بین.مدل دلتا برای (6)شماره  شکل

دانشتگاهکتارگیریآندرچهتارهبابو(2171)1یوس رامللیشدنالمللیبینمدلدلتابرای
باشتد.ایتنمتدلبترایفهت ونایتمیشدنالمللیبینگرفتهازچرخهاسپانیاارائهشدهکهالهام

یتکچرختهعنوانبتهراشدنالمللیبینمدلدلتادرسطحنهادیاست.شدنالمللیبینیحلیل
کند:رابیانمیبپیمایدشدنالمللیبینکردنداندوششمرحلهراکهنهادبایدبرایطیمداوممی

ایازمستائلطیتفگستترده،ریزی،عملیات،بازبینی،یقویت.اینچرخهآگاهی،یعهد،برنامه
فراینتدیعنوانبتهشتدنالمللیبینیاویرکشیدنپویاوپیچیدهرادرش لواضحومختاربابه

دهنتدهنشتانشتدنالمللتیبینایوپویاارائهکردهاست.درمرکزاینمدلمفهوماساسیچرخه
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 



 هافرصت

 الزامات موانع
 بازبینی عملیات

 چرا؟

 ملانی

 چگونه؟

 راهلردها

 باچههدفی؟

 پیامدها

 آگاهی

 ریزیبرنامه یقویت

 یعهدات
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کنندهابزارمقایستهونقتدکارکردیغییرنهادیعلیهجریانمحی جهانیاست.چرخهدلتایسهیل
یشتوند؟محتدودهعمتلالمللتبینانگیتزهدارنتدهادانشتگاهاصلیاستکهچراسؤالعنوانبه

منط اقداماتنهادیشود،همچنینمقیاساثرات،پیامدهاواقداماییکهدراینزمینهانجاممی
فراینتدمحتدودهبرکندکتهستهعامتلمحیطتیشود.اودراینمدلبیانمیدراینمدلذکرمی

میباشند.موانعو،الزاماتهافرصتکهشاملکنندمییأکیدشدنالمللیبین
 مقایسه با مدل پژوهش

هتایمحیطتیفرایندینهادینگریستهشدهکهاللتهعاملعنوانبهشدنالمللیبیندرمدلدلتابر
عواملنهادیبرعالوهاینامرازاینجهتکه.دارندیأثیرشدنالمللیبینبیرونایننهادبرروند

شتلاهتدارد.مقالتهبامدلپیشتنهادی،دارندیأثیرشدنالمللیبینعواملمحیطینیزدرفرایند
رافرایندیشدنالمللیبینکهفرایندازاینجهتمشترکاستاینامربامدلپیشنهادی،واقعدر
هایمتعددیدرآندخیلهستندودریعیینراهلردهتاوحرکتتنهتادبتهستمتداندکهالیهمی
ناگزیربهعواملبیرونیبایدنگاهکرد.منظورازفرهنگ،فرهنگسازمانیاستوشدنالمللیبین
بامدلپیشتنهادیوجتهداردکهیأکیدشدنالمللیبیناهمیتفرهنگپذیرندهنهاددرموضوعبر

فرهنتگمحتدودبتهستازماننیستتوبایتددرفراینتدپیشتنهادی،چراکهدرمتدل؛افترا دارد
ستطحح ومتتومحتی ،بهفرهنگورایسازماننیزیوجهکرد.درایتنمتدلشدنالمللیبین

کارگیریاینهنشاندادهشدهاستکهبایوجهبهمه بودنایندوسطحدرایرانبرنگداخلیک 
جامعخواهدشد.شدنالمللیبینمدلبراینظامآموزشعالی،باعفعدمدستیابیبه


 گیری نتیجه.5
ایدرسیستت ونهادهتایآمتوزشعتالیآموزشعالینیازمندیغییراتبرجستهشدنالمللیبین

اینیزدارد.کتارگزارانهمراهداردپیامدهایناخواستهدرکنارمزایاییکهبهشدنالمللیبیناست.
رادرمتتنختاومحتی ستاختاریوشتدنالمللیبینسیست آموزشعالیدرسطحملیباید

وفراینتتدهاسیاستتت.(1،2171،76گتتوری)شتتانیفستتیرکننتتدمفهتتومیحتتوزهعملیتتایی
درهرکشورودانشگاهیمتفاوتاستوهرکشوربایناسببهظرفیتداخلتیشدنالمللیبین

بایستدراینمسیرگامبردارد.خودمی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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درشتدنالمللیبینبیتانکتردکتههنتوزیتوانمیدرایرانشدنالمللیبینبایوجهبهشرای 
یهاسیاستتیکاولویتوضرورتدرنظرگرفتتهنشتدهاستت.عنوانبهسیست آموزشعالی

،انآموزشعتالیبتهایتنموضتوعگذارسیاستزدهونلوداهتمامکاملبرنامه،شتابمقطعی،بی
نخواهدگیریازمزایایآنآموزشعالیوبهرهشدنالمللیبیندستیابیکاملبهایجزعدمنتیجه
رستدبل تهپایتداریبتهثمترنمتیورکهمسئولیتیمتازاداستتبااینباشدنالمللیبین.داشت
طتوربتهشدندانشتگاههایاصلیدانشگاهودرگیرموریتأملزمبهادغامآندرمشدنالمللیبین

.(2172هودزیک،)استوسیع
،ح ومتتودانشتگاهبترشتدنالمللیبینجایشو دستیابیبههاکنونزمانآنرسیدهکهب

.(1،2179،619الوان تورا)بیفزاینتدختودهاراشناساییوبرقوت،ضعفکردهواقعیتیمرکز
آمتوزشعتالیدرایترانضتمنایجتادشدنالمللیبین،برایاجراییاینمقالههایافتهاساسبر

پتژوهشبتهچهتارهایالزم،نیازمنداستفادهازسیاستفرهنگیهستی کتهدرایتنزیرساخت
پیوستهوپویادرنظرگرفتهشوده صورتیکمجموعهبهسطحآناشارهشد.اینسطوحبایدبه

یکشورومحتی داخلتیآمتادههادانشگاهرادرشدنالمللیبینیابتوانشرای فرهنگیپذیرش
شترای (7:باشتددداشتتهیوانتمیدوفایتدهشتدنالمللیبینکرد.یدوینسیاستفرهنگیبرای

ازیضتادهاو(2و،کندیسریعویسهیلاینفرایندرابراینظامآموزشعالیکشورمانایجادمی
ودیگرسطوحجامعهمم تناستتهادانشگاهیقابلفرهنگیکهدرطیاینفرآینددرآیندهبرای

اریقتایسیاستت،یکیفیوکمتینشتاندادهایافتهکهگونهکند.همانش لگیرد،جلوگیریمی
هتاویعهتدمتدیرانغیترمم ناستتدرغیابگشودگیساختارشدنالمللیبینفرهنگیبرای
.(911،7931)ذاکرصالحی،

متقابتلمقولتهح مرانتی،افتزاواتهت یتأثیرآموزشعالیشدنالمللیبینگونهسیاستهر
نظرقتراررابایتدمتورد(هادانشتگاه،فرهنگملیومحی خاوآموزشعالی)المللبینمحی 

حاضربرازشالزمراکستبنمودنتد.پیشتنهادمقالههاابعادمدلیهستندکهدرآزموندهد.این
هتاینهفتتهدرذاتابعتادهتاوپویتاییبتهپیچیتدگیگذارسیاستتمحققاننیزیوجهنهادهتای

هتاوایتنپویتاییاعتنتاییبتهیبتهایتنموضتوع،بتیااست.روی ردبخشتنامهشدنالمللیبین
ازحدمسئلهاست.اکنونبیشازگذشتهبایدبهیحولدربافتارفرهنگیایرانف رکردنبیشساده

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 





 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

631 
 2،  شماره 01دوره

 0931بهار
 93پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آموزشعالی،یغییریازجنسفرهنگاست.پسنیازمندشدنالمللیبیناصلیکنی .خمیرمایه 
شدهبراساساقتضائاتبومیاست.یکسیاستفرهنگیمدونومطالعه

نظتامآمتوزشعتالی.)نهیکپروژه(یکفراینداستشدنالمللیبیننشاندادندکههایافته
هایفرهنگیگوناگونیرابایددرچتارچوببایسته،فعلیبراییحولوعقبنیفتادنازمزایایآن

درکتهگراوسیستمیمیسراستایینهابانگرشیکلیفرهنگیاجراکند.چنینایدههاسیاست
ح ومتتیتاستطحیفرهنگتیهاسیاستتدرایختاذبازنماییشدهاست.پیشنهادیمقالهمدل

آموزشعالیازمنظرفرهنگتیشدنالمللیبین.امروزهیوجهبهشوندگرفتهدانشگاهرابایددرنظر
یهادانشتگاهدرراهلردهایدانشگاهبسیاریازکشورهاقرارگرفتهاست.استفادهازیجاربموف 

یواندبهمابهترمی،آموزشعالیشدنالمللیبینیفرهنگیگذارسیاستیدیگردرامرکشورها
کمکنماید.

شودکهبامحوریتتیدقی دراینزمینهپیشنهادمیگذارسیاستبرایشناساییو،درپایان
)پزشت ی،غیرپزشت ی،صتنعتی،جتامع،هنتر،هتایگونتاگونیمختلتفدرنظتامهادانشگاه

شدنالمللیبینهایفرهنگیبرایورودبهصورتجزئیبایستهایو...(بهوحرفهانتفاعی،فنیغیر
ایانجامداد.یفرهنگیهوشمندانهگذارسیاستشناساییشودیابتواندرسطحمیانیوخردنیز
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