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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،061-091،)2(01 ،پیاپی ،31بهار0391
بینالمللیشدنآموزش
نیکبین،محمد؛ذاکرصالحی،غالمرضا؛وماحوزی،رضا(.)7931چارچوبسیاستفرهنگی 

عالیدرایران؛پژوهشیآمیخته.فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.761-731،)2(71،
شاپا2111-6667:

 نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز

آزاداست) .

(

چارچوب سیاست فرهنگی بینالمللیشدن آموزش عالی در
ایران؛ پژوهشی آمیخته
محمد نیکبین ،1غالمرضا ذاکرصالحی ،2رضا ماحوزی

چکیده

دریافت6931/80/80 :

3

پذیرش6931/66/39 :

بینالمللیشدنبهعنوانموضوعیاصلیوپدیدهایگستتردهدرآمتوزشعتالییلتدیلشتدهاستت.ی تیاز

بینالمللیشدنآموزشعالیاستکتهشترای 
سیاستگذاریدراینحوزهیوجهبهابعادفرهنگی 

جنلههای
رابرایپذیرشاینپدیدهآمادهوازبرخوردیضادهاجلوگیریمیکند.بایوجهبهاهمیتتملاحتففرهنگتیو
نقشبازیولیدیفرهنگدرآموزشعالیاینمقالهبهدنلالپاسخبهاینپرسشاستکهازمنظرفرهنگیبترای
بینالمللیشدنآموزشعالیچهالزاماییموردنیازاست؟برایپاسخبهاینپرسشازروشیحقیت آمیختته

بینالملتلدانشتگاهماتاحله
(کیفیوکمی)استفادهشد.درمرحلتهکیفتیبتا79نفترازخلرگتانومتدیران 
نیمهساختاریافتهصورتگرفتوسپسدادههایآنیوس روشیحلیلمحتوایاستتقرایی،بررستیشتد.در
مرحلتتهکم تینیتتزپتتسازیحلیتتلدادههتتایکیفتتیومشتتخ شتتدنمؤلفتتههایاصتتلی،یکپرستتشنامه
بینالملل،کارشناسانوخلرگانآموزشعالییوزیعشدودادههایآنبتااستتفادهاز
محق ساختهبینمدیران 
بینالمللیشتدنآمتوزشعتالی
یافتههانشاندادکهبرایاریقاء 
یحلیلعاملییأییدیموردیحلیلقرارگرفت .
بینالملل،محی داخلتی(فرهنتگملتی)و
ایرانبایدبهایخاذسیاستفرهنگیدرسطوحح مرانی،محی  
سیاستتهایمناستلیایختاذ

دانشگاهومراکزآموزشعالیبهصورتیوأماناقدامودرهرموردمتیبایستت
کرد.پیشنهاداصلیاینمقالهدرقالبیکالگویجامعوکتلگتراملتنتیبترهمتهستطوحومحتی دورو
نزدیکآموزشعالیارائهشدهاست.
بینالمللیشدن،ح مرانی،فرهنگملی
کلیدواژهها :سیاستفرهنگی،آموزشعالیایران ،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

سیاستگذاری فرهنگی،پژوهش دهمطالعاتفرهنگیواجتماعی،یهران،ایران (نویسندهمسئول) .

.1دانشجوی دکتری


برنامهریزیآموزشعالی،یهران،ایران .
.2دانشیار گروهمطالعاتیطلیقیونوآوریدرآموزشعالی،مؤسسهپژوهشو 


 .3دانشیارگروهمطالعاتفرهنگی،پژوهش دهمطالعاتفرهنگیواجتماعی،یهران،ایران.


.1مقدمه

بینالمللیشدنآموزشعالیدردهههایاخیربهطورقابلیوجهیدردستتورکارسیستت هتای

بینالمللتیشتدنآمتوزشعتالیچتارچوب
آموزشعالیجهانیقرارگرفتهاستت.گستترش 
مفهومیآموزشعالیرابازبینیکردهودامنه،مقیاسواهمیتآنرادوبارهش لدادهاست.با
دانشگاههاانتظارمیرودکهدرشل هدانشجهانینقتشکلیتدی

یوجهبهاینروندجهانی،از
ایفاکنند.اینامرامروزهیأثیرمهمیبرش لگیریمأموریتها،برنامههایراهلردیواقدامات
عملینهادهایآموزشعالیدراینمحی دارد .
بینالمللیشدنآموزشعالیپدیدهاینسلتاجدیدوازلحاظمفهومیگستردهومتنوعاستو

بهعنوانپاسخدانشگاهبهیغییراتفرهنگی،اجتمتاعیواقتاتادیکتهحاصتلازجهتانیشتدن

اینوجود،یعییندقی معنا
میباشد،شناختهشدهاست(والیولیس ووالیولیس.)732،2113،1با 

ودامنهاینپدیدهبرجستهاجتماعیبسیاردشواراست(چتان.)976،2179،2نایتت)2171(3
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گونهیعریفمیکند«:فراینتد

المللیشدنآموزشعالیرادرسطحملی،نهادیوبخشیاین


بین
بینالمللی،بینفرهنگیوجهانیدراهتدا،،مأموریتتهتا،کارکردهتاونیتزعرضته
یلفی ابعاد 

یشدنومداخالتجهانی»4ارائه
بینالملل 
آموزشعالی».یعریفجامعدیگریکهیوس «مرکز 
جستوجویهماهنگیوی پارچهسازی

یشدنفرایندیاستکهدر
بینالملل 
شدهچنیناست «:
دانشتگاههاوکتال هاستت(».وب

بینالمللیوموقعیتتهتای
سیاستها،برنامههاوطرحهای 

یشدنومالحظاتجهانیمشاهدهشدهدر .)36/11/71
بینالملل 
سایتمرکز 
سیاستتهایملتی

یشدنفرهنگ،روابت بتینملتتهتاو
بینالملل 
بهطورکلی،درمفهوم 
یشتدنآمتوزش
بینالملل 
بهطورگستردهایموردیوجهقرارگرفتهشدهاست.درچنینشرایطی 
یشدنبهعنوانعنارکلیتدی
بینالملل 
عالیبریلادلمتقابلایدههاوفرهنگملییأکیددارد .
سرمایهفرهنگیمحسوبمیشودکهبهدنلالیوستعهفتار التحاتیالنوکارکنتانیاستتکته
المللیشتدن

مسئول،یوانا،خودآگاه،ودلسوزباشند(رابسونوهم تاران )73،2171،5
.بین

ارزشهتاو
بینالمللدردانشگاهبودهوشتاملیلتادلفرهنتگو 
موضوعیفرایرازاجرایبعد 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 







بینالمللتی
یفاه مشترکواحترامبهیفاوتهانیزمتیباشتد(ریتان.)7-6،2179،1انجمتن 
بتهعنوانفرصتتیبتراییتروی ینتوعفرهنگتی،یقویتتفهت 
یشتدنرا 
بینالمللت 
دانشگاهها ،

بینفرهنگی،احترامویساهلدرمیتانمتردممتیدانتد.ازجملتهاهتدا،فرهنگی تاجتمتاعی

مییوانینوعفرهنگیدردانشگاه،یادگیریفرهنگیوافزایشسوادفرهنگتی
یشدنرا 
بینالملل 

برشمرد(خورسندیطاس وه .)61-61،7936،
مییوانبهیجتارب
المللیشدنآموزشعالی 

سیاستگذاریفرهنگیدر 
بین

درباباهمیت
سیاستگذارانآموزشعالیدرامری تا

کشورهاییچونامری ااشارهداشت.ی یازمواردیکه
المللیشدنآموزشعالیبهآنیوجهدارندمستئلهیفتاه بینفرهنگتیاستت.در


موضوعبین
در
المللیشدنآموزشعالی،ابعادسیاسی،فرهنگیواجتماعیآنبرایدولتتکانتادا

کانادادربی 
ن
المللیشدنآموزشعالیمنجربهیوستعه

ارجحیتدارد.باورعمومیدرکاناداایناستکه 
بین
دانشگاههایایتنکشتوردو

میشود.دراسترالیا
علمی،فناوریوفرهنگیبیشتردرجامعهکانادا 
المللیشدنپیمیگیرند:نخست،صتدورویجتارتآمتوزشعتالی؛و

ارزشوهد،رااز 
بین
بینالمللیدررابطهبایوسعهکشتورهایفقیتر
فرهنگمحورشاملهم اری 

دوم،اهدا،علمیو
درزمینههایمختلفآموزشی،اجتماعیوفرهنگی(خورسندیطاس وه .)791-766،7931،
یکته،رهلترانو
نهادآموزشعالیدرجمهوریاسالمیایراناهمیتویژهایدارد؛بهطور 
سیاستگذارانجمهوریاسالمیایرانضمناذعانبهاهمیتایننهادعلمیونیازبهیربیت

نیرویانسانییحایلکرده،آنرانهبهعنواننهادیصترفاعلمتیبل تهبخشتیازفراینتدهای

سیاسیوم انمناسلیبرایآموزشهایایدئولوژیکمیدانند(نلوی.)277،7932،پتساز
المللیشتدنآمتوزشعتالی

دانشتگاههادرایتران ،
بین

انقالباسالمیوبابازگشتاییمجتدد
ارزشهتای
متناسبباروی رددرکوفه متقابلوبایأکیدبربعدفرهنگیوانتقالمفتاهی و 
انقالببهمثابهاولویتیمه درسیاستآموزشیکشوردرنظترگرفتتهشتد.ایجتاددانشتگاه

امامخمینی(ره)وپسازآنیوجهبهاینموضوعدراسنادباالدستیازجملتهستندچشت انتداز

جمهوریاسالمیدراف ،7616قانونبرنامهپن سالهشش یوسعه،سنددانشتگاهاستالمی،
دانشگاههایجهتاناستالمهمتوارهموردیوجتهبتوده

نقشهجامععلمیکشوروسندریلهبندی
دانشگاههایدنیتابتراییتافتن

دانشگاههایایرانماننددیگر

است(خراسانی.)731،7931،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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چارچوب سیاست
فرهنگی بین المللیشدن
...

یعلمتی،یلتادالتدانشتجویی،برطتر،کتردن

یافتتهها
بینالمللی،صتدوردانتشو 
هویت 
ینگناهایمالی،افزایشکیفیتآموزشیوگسترشچنتدفرهنگگرایتیبتهایتنستمتستو 
خواهتتدیافتتت(خراستتانی.)719،7931،بتتهرغ ظرفیتتتویوانمنتتدیموجتتوددرموضتتوع
المللیشدن،ازجملهظرفیتهایژئوکالچر(ینوعفرهنگی،ینوعزبتانی،ینوعدینتی،ینتوع


بین
اقلیمی،ینوعنژادی)،سابقهیاریخیدرعرصتهآمتوزشعتالی،موقعیتتختاوژئوپلیتیتک
(جغرافیاییوسیاسی)،آموزشعالیارزان،یعتددوی ثتردورههتاوواحتدهایدانشتگاهیو
ویژگیهاومزایایجانلیدیگرازعواملاثرگذاربراینیلبهیکنظامآموزشعالی

بسیاریاز
سیاستتگذاریاستترایژیک،یخاتی اعتلتار

بینالمللیدرایراناستامایتاکنون
معتلرو 
خاووسرمایهگذاریعمدهبرآنوجودندارد(خورسندیطاس وه .)297،7931،

المللیشتدنآمتوزشعتالیمستتلزمدرکوپتذیرشمجموعتهایاز

حرکتبهستوی 
بین
پیشنیازهایف ریوذهنیاست.درشرای فعلی،سهچالشعمدهپیشرویآمتوزشعتالی
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کشوروجوددارد.7:کنارآمدنبایعارضکمیتوکیفیتبایوجهبهانتظاراتجدیتدازحتوزه
عل وفناوری؛.2چگونگیمواجهتهبتایحتوالتناشتیازجهتانیشتدنوبتازآفرینینقتش
دانشگاهوکارکردهایاساسیآندرپاسخبهمحتی ختارجی؛و.9نیازهتایمحتی داخلتی
المللیشتدندرایترانرا

موانعپتیشروی 
بین

چالشها،

(ابراهی آبادی.)7931،بایوجهبهاین
درونبخشتی،فقتدان
مییوانبهدوسطحدرونبخشیوبرونبخشتییقستی کترد.درستطح 

سیاستگذاریناپایداروغیرحرفهایونتاهمگنیو

استقاللسازمانیدانشگاه،وجودفرهنگ
برونبخشیشرای اجتماعیفرهنگتیوعوامتل
ناهماهنگیکارکردیصفوستادودرسطح 
خورسندیطاس وه .)291،7931،

سیاسیغیرمتعار،بهچش میخورد(
بتهعنوان
مییواندآنرا 
آموزشعالیبهعنوانجزءضروریفرهنگمیباشدویکجامعهن 

کاالییسادهدرنظربگیرد(آلتلاخ.)9،2171،1نهادآموزشعالیدرایترانکتارکردبازیولیتد
مییوانتدبترفرهنتگ
المللیشدنآمتوزشعتالی 

فرهنگحاک راداردودربرابراثراییکه 
بین
المللیشتدنآمتوزشعتالی

یدیگر ،
بین
مییواندمنفعلعملکنتد.ازستو 
کشورداشتهباشدن 
ختواهنتاخواهسیستت آمتوزش
نسلتبهآنبیاعتنابودواینمستئله ،

مییوان
مزیتیاستکهن 
عالیرایحتیأثیرخودقرارخواهدداد .

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 



المللیشدنآموزشعالیاشارهشد،بترایورود

همانطورکهدرمورداهمیتفرهنگدر 
بین


مییتوانبته
المللیشدننیازبهسیاستفرهنگیاستت1کتهیتازمتانیکتهفتراه نشتودن 

به 
بین
سیاستتگذارانکشتور

دانشگاههایکشورامیدداشت.فرضایناستتکته

المللیشدندر


بین
المللیشتدن

المللیشدنآموزشعالیبهایخاذسیاستیبرایابعادفرهنگی 
بین

برایورودبه 
بین
معنیکه،باانتختاببتازیگرانح تومتی،یعریتفمحتتوایایتنسیاستت
ملادرتورزند.بدین 

فرهنگی،شناستاییمستائلوموانتعفرهنگتیموجتوددرایتنراه،وزیرستاختفرهنگتیبترای
المللیشدنمشخ میشودوسپس،بایستههایفرهنگیآنبرایرسیدنبهیوستعهعلمتی


بین
ام انپذیرخواهدشتد(گتری.)271،7336،2مستئلهاصتلیمطالعتهحاضترایتناستتکته

مییوانآنهارادرقالبیکمتدلمفهتومی
چارچوباینسیاستفرهنگیکداماستوچگونه 
سیاستهادرمحی دورونزدیکدانشگاهکداماند؟ 

منسج سازماندهیکرد؟این
 .2پیشینه تحقیق

المللیشدنآموزشعالیمفهومیاستکتهازدهته7331واردادبیتاتایتنحتوزهشتد.


بین
صاحب نظران،اساییدودانشجویانبهواکاویاینمفهومپرداختتهودربیتانابعتادآنمفهتوم
براییوستعهعلمتیکشتورختوداهتمتامورزیدنتد.بتهطتورکلی،دریحقیقتاییکتهدرمتورد
المللیشدنانجامشدهاستبهدوروندیوجهشتدهاستت:رونتداول،متدیریتوفراینتد


بین
المللیشدندرسطحسازمانی،شاملیوجهبهکیفیت،موادآموزشیویوسعهراهلتردی؛و


بین
المللیشدن،نیازهایآموزشیواجتماعی

دوم،چش اندازهاویجربیاتبازیگراندرگیردر 
بین
بینالمللتیاستت
ساختارهایحمایتی،ومذاکرههویتتدرحتوزهآمتوزشعتالیجهتانیو 

(بدنلیر،کنداکسیوزاواکیریشتر.)721،2171،3درادبیاییکهیوس نویسندگانختارجی
المللیشدنپرداختهشتدهاستت.درادبیتاتداخلتی،

نگاشتهشده،بهموضوعفرهنگدر 
بین
چالشهاوراه ارهتایعملیتاییو

المللیشدن،

پژوهشعمیقیدررابطهباابعادفرهنگی 
بین
سیاستیمواجههباآنهاصورتنگرفتهاست.اینامردرادبیاییکهدراینزمینهدرکشتورمان

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

.1منظورازسیاستفرهنگیدراینمقاله،چارچوبروششناسییاابزاریحلیلروشینیست،بل همنظوررو ی ردیاستکته
درسطحملیبهعنوانیکخ مشیمستمر،برجستهوبهصورتضمنییاآش اربهآنعملشود.



فصلنامه علمی ـ پژوهشی

613
چارچوب سیاست
فرهنگی بین المللیشدن
...

یشدنبهاریقایآموزشعالی
بینالملل 
بهآنپرداختهشدهمشهوداست.بایوجهبهاین هبرایند 
درکشورمنجرمیشود،بهمنظوریوسعهعلمیدرکشورضروریاستبایوجهبهظرفیتهای
المللیشدن،بهایخاذسیاستعملیتاییرویآوریت .ایتنامتر

خوددرزمینهبعدفرهنگی 
بین
سیاستگذارانرامیطللتد.در

اهتمامبیشترپژوهشگراناینحوزهدریولیدمحتوایالزمبرای
جتتداولشتتماره()7و(،)2بتتهاختاتتار،بتتهنمونتتههتتایمطالعتتاتداختتلوختتاررازکشتتور
میپردازی  .

جدول شماره ( .)0نمونه مطالعات انجام شده در خارج از کشور
پژوهشگر

سال

بدنلیر

2171

خالصه یافتهها
محق درنتیجهایکهازبررسیومقایسهمقالههاینشریهمطالعاات در مماو

بینالملا 

یافتههایخودرابهچنددورهیقسی میکنتد.7:یعریتفموضتوع(-2117
بهدستمیآورد 
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المللیشتتتدن()2116-2112؛.2پیامتتتدهای

،)7331نهادینتتتهشتتتدنومتتتدیریت 
بین
المللیشدن:نیازهایدانشجوییوساختارهایحمتایتی()2111-2177؛و.9حرکتت


بین
المللیشدن(.)2172-2176دریمامیایتنمتوریحقیقتایی

ازمحی نهادیبهفراملی 
بین
میشود .
المللیشدنسه زیادیراشامل 

نقشفرهنگوجودداردودریحقیقاتاخیر ،
بین

دوره ،01شماره 2
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المللیشدنویغییرفرهنگمربوطبهمنازعهقدرتاستت.آنهتادودیتدگاهدررابطتهبتا


بین
المللیشتتدنوفرهنتتگارائتتهمتتیدهنتتد)7:یجتتانس؛و)2پتتذیرشیفتتاوتوینتتوعیتتا


بین
الملی و
فوس ت

المللیشدنیعنیاین ته

درایندستهبندیچهارنگاهقابلبررسیاست )7:
بین

عدمهمگنی 

1

2171

المللیشتدن

دانشجویانخارجیراجذبکنی یافرهنگکشتورمیزبتانرابفهمنتد؛ )2
بین
یلتتادلفرهنگتتیاستتتکتتهیفتتاوتفرهنگتتیدرآنمتتوردیأکیتتدوارزشتتمنداستتت؛)9
المللیشتدن

یعنیمشارکتهمهدرفرهنگهمگتنشتدهجهتانی؛و )6
بین

المللیشدن


بین
شاملگروهیاستکهدارایفرهنگیمشترکیبودهومعیارهایشهروندجهانیرادارند.
المللیشدنآموزشعالیدواثردارندکهخطترامنیتتفرهنگتیایجتاد

مدلهایغربی 
بین

میکند)7 :آنهابهطورکاملمناسبقرارگرفتندرم اندیگرنیستتندواغلتبستاختارهای

ژیان

2

2111

ارزشهتا
بومیرامختلمیکنند؛و)2ازیوسعهمدلصحیحمحلیومنطقهایکهملتنیبر 
ارزشهایمذهلی،مفهوماقتدارورهلریواعمتالمتریل 
ورواب دراینجوامع(ازجمله :
اقتاادیوسیاسی)است،جلوگیریمیکنند.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 




پژوهشگر

خالصه یافتهها

سال

سالهای2116یا2172بهبررسیاثراتفرهنگملیبتر
اینمحققانبابررسیمقاالییاز 
المللیشدنپرداختند.آنهادریافتندکتهمطالتببستیاریازمقتاالتبترفاصتله

فرایند 
بین
المللیشتدنیأکیتدداردودربرابتریتأثیرفرهنتگملتی

فرهنگیدریامیماتوفراینتد 
بین

ویدالسوارز،
گونزالسدیاز
ولوپزدواریه

1

2179

میباشدوپیشتنهاد
میزبانبراینفرایندبهندرتاشارهشدهاستکهنق درادبیاتموجود 
ستویدیگتر،دیتدغتربگترای
دهندکهدریحقیقاتآییبایدبهاینامرپرداختهشتود.از 

می
پژوهشهایدیگردرحوزههتایجغرافیتاییمختلتفبیشتتر

یحقیقاتنیزغللهداردکهباید
شود.
مییواندازراهلردهاییکتهبترایبتهکتارگیری
فرهنگدانشگاهیوساختارکارکردیدانشگاه 

باریل

2

2119

المللیشدندانشگاهاستفادهمیشتودجلتوگیرییتاآنهتارایستهیلکنتد.بترای این ته


بین
المللیشدن متؤثر باشتدبایتد فرهنتگ داخلتی ختودرا بتا قستمتی کته بتا اهتدا ،و


بین
راهلردهای جهانیشدنه یراز است همسوکند.
المللیشتدن ایتن استت کته از وقتوع یضتادبتین

هد ،اصلی درک فرهنگ دربحف 
بین

آگنو و
ونلال وم

فرایندها ،ساختارها،اولویتهای نهادی موجتود و نوظهتورجلتوگیری شتود.آنهتامتدلی
3

2113

المللیشدنارائهمیکنندکهازسهسطحیشت یل

یحتعنوانمدلآمادگیفرهنگیبرای 
بین
شدهاستت)7:دانشت دهودانشتجویان(خترد)ماموریتت؛)2دیتدگاهومتدیراندانشتگاه
(میانی)؛و)9ح ومتملی(کالن).
المللیشدنآموزشعالیرادرسهسیست آموزشعالیکشورهایانگلتیس،

اینمحق  
بین
بتهعنوان
المللیشدنآمتوزشعتالی 

چکواسترالیاموردارزیابیقرارداد.اودریافتکه 
بین
فرایندیپیچیدهوچندالیهدرحالپیشرفتاستت.اکثتردانشتگاهیاندرستهسیستت متورد

مریوا

4

2179

بینالملتتلو
آزمتتایش،بتترایتتنمتتواردیأکیتتددارنتتد:پیچیتتدگیگستتترشصتتالحیتهتتای 
ویژگیهتایاقتاتادیاجتمتاعی،

بینفرهنگتیمتریل بتازنتدگیشخاتیودانشتگاهی؛
سیاسی،فرهنگییاریخیخاوسیست هایآموزشعالی؛برجستهکردنبرخیجنلتههتای
المللیشتدندرآمتوزشعتتالی؛وانع تاسهشتتدارهازمتانیکتتهشتیوههایخاصتتیاز


بین
میگیرند.
محی هایفرهنگیمختلفموردیوجهقرار 

یمینیو
ساجی

5

2176

المللیشتتدن

دربتتازهزمتتانی2111یتتا2179موضتتوعاتچنتتدفرهنگیدریحقیقتتات 
بین
روبهافزایشبودهاست.


تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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پژوهشگر
مکدونالد 1



خالصه یافتهها

سال

مییواننتد
سیاستهایح ومتوساختارهایاعتلارگذار 

درحالیکهنیروهایعمدهایچون

2176

متییوانتد
المللیشدنراش لدهند،فرهنتگداخلتیدانشتگاهمربوطتهنیتز 

راهلردهای 
بین
اینکارراانجامدهد .

گذارد.بتهنظتر

المللیشدنرابهنمایشمی

اینمحق اریلاطقویبینفرهنگسازمانیو 
بین

نوسبومر 2

المللیشدنرابهعنوانکارگزاریغییتردرنهادهتاییموردخطتاب

او،یحقیقاتآینده،باید 
بین

میخواهدازآنبهعنوانابزاریبتراییغییترفرهنتگستازمانیاستتفاده
  2179قراردهدکهرهلرآن 
کند .
المللیشتتدندانشتتگاهضتترورییاستتتکتتهدرپاستتخبتته

فرهنتتگستتازمانیدرفراینتتد 
بین

اسپورن 3

المللیشدنواقعی،ی پارچهودانشتگاهمحتور

یقاضاهایمتغیرمحیطیجهان،منجربه 
بین

المللیشدنبایتداستتفاده

  7336میشود.ازقدرتفرهنگبهعنوانراهلردیبراینهادینهسازی 
بین
شود .
ازنظرایندومحق ،بتایوجتهبتهیحتوالتایجتادشتدهدرشترای کنتونیوبتایوجتهبته
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لوپزو

4

کاملویو 

فرهنگیشتدنآمتوزشعتالینیتز

المللیشدنوجهتانیشتدنیحتوالتآمتوزش،چنتد


بین

فرهنگیشدنآموزشعالیدرادامتهرونتد

بیاندیگر،چند
صورتعینینمودیافتهاست.به 

  2177به
جهانیشدنآموزشپدیدآمدهاست .


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

سال

ذاکر صالحی

7931

ماحوزی

7931

خالصه یافتهها
المللیشدندارندبایدبهیمهید

مراکزآموزشعالیکهمزیتنسلیبرایورودبهملحف 
بین
زیرساختهایآموزشی،پژوهشی،فرهنگیواجتماعی،زبانی،حقوقی،مدیریتی،عمرانتی
وفنیالزماهتمامکنند .
مؤلفهایدرعرضستهمؤلفتهدیگتر(آموزشتی،
مسائلفرهنگیواجتماعیرا،چهبهعنوان 
بینالمللتیبایتدواجتدآنهتاباشتدوچتهبستتر
پژوهشیواریلاطات)بدانی کتهدانشتگاه 
میگیرد،درهتردوصتورتایتنجنلته
مؤلفههایدیگررادربر 
گستردهایدرنظربگیری که 
فرهنگیاستکههویتممتازومتمایزیبهیکمرکزعلمیمیبخشند.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 






پژوهشگر

خالصه یافتهها

سال

مرشدیوخل  7932

سیاستتهای فرهنگتی

سیاستهای فرهنگی در آموزش عالی را یابع منط کلتی

نگارندگان
نظاممیدانندکهبینالگویوحدتفرهنگیوالگویی ثرگراییفرهنگیدررفتوبرگشتت
سیاستتها و نگتاه یاتدیگرایانته دولتتی و

بودهاست .بهنظرآنان،کارشناسانه نلتودن ایتن
سیاستهای فرهنگی آموزش عالی است .

مداخله نهفته در آنها،از مش الت

7939

نگتروهمتهجانلته

سیاستگذاران،نگتاهیکتل

المللیشدنآموزشعالیبایدنگاه

برای 
بین
باشدوساختارهایمدیریتیوراهلردیرابرایرسیدنبهنتیجهمطلوبیعیینکرد .

7931

بخشتیوبترونبخشتی


بهدوستطحدرون
مییوان
المللیشدندرایرانرا 

موانعپیشروی 
بین
سیاستتگذاری

یقسی کرد.درسطحاول،فقداناستقاللسازمانیدانشگاه،وجودفرهنتگ
ناپایداروغیرحرفهایوناهمگنیوناهماهنگیکتارکردیصتفوستتادودرستطحدیگتر،
متعار،بهچش میخورد.

فرهنگیتاجتماعیوعواملسیاسیغیر

شرای 

صالحیعمران
وکرمخانی
خورسندی
طاس وه
نظرزادهزارع،
پورکریمیو
ذاکرصالحی 

اباصلت
خراسانی 

7931

مؤلفتههای

باارائهالگویشایستگیاعضایهیئتعلمیدریعامالتبینالمللتی،ی تیاز
میدانندکهشامل:شناختفرهنگتی،خودآگتاهیفرهنگتی،
مه راشایستگیمیانفرهنگی 
احترامفرهنگیورواداری فرهنگیاست .

اوبیانمیداردکهراهلردهتایاریلتاطی،سیاستی،ختدماییودانشتگاهینقتشمتؤثریدر
یستازیآمتوزش
بینالمللت 
دانشگاههاومؤسساتآموزشعالیایتراندارد .

المللیشدن


بین
عالیپدیدهایفرایرازدرآمدزاییاستکهدرگسترشاینپدیدهدالیلسیاسی،اجتمتاعیو
 7931
یسازیآموزش
بینالملل 
فرهنگیاثرگذاربودهاست.اوازجملهمه یرینمش التفرهنگی 
ارزشهتایفرهنگتی
یستازیآمتوزشعتالیبتا 
بینالمللت 
عالیراانطلا نداشتنسیاستت 
اجتماعیکشورهامیداند .


بتهعنوان
همانطورکهدراینجدوالذکرشده،بهویژهدرپیشینهخارجی،موضتوعفرهنتگ 

المللیشدن،بهخاوودرایتنچنتدستالاخیتر،موردیوجتهقترار

یکضرورتدرادبیات 
بین
گرفتهاست.درمقایسهپیشینهموضوعبااینمقالهبایدبیتانکتردکتهمنظتورازفرهنتگدراکثتر
پژوهشهایانجامشده،فرهنتگدرستطحسازمانی(دانشتگاه)متیباشتدکتهآنراازالزامتات

المللیشدنمیدانند.اینمقالهبایوجهبهشرای اجتماعیبتومیوبتایوجتهبته

آمادگیبرای 
بین
دانشتگاههایکشتور

المللیشدن

مطالعاتپیشین،اذعانداردکهدرراستایسیاستفرهنگی 
بین
بینالملتل،محتی داخلتی،
بتهکاربستت:محتی  
روی ردجامعیرامییتواندرچهتارستطح 
المللیشدن،فرهنگنهینهادرسطحسازمانبل تهدرهمته

ح ومتودانشگاه.بنابراین،در 
بین
سطوحذکرشدهبایدموردیوجهقرارگیرد .
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.3روش تحقیق

المللیشدنآمتوزشعتالیایتران

سؤالاصلیمقالهایناستکهبرایاریقایوضعیتفعلی 
بین
هاوسیاستهایفرهنگیموردنیازاست؟هد،اصلیدرمقاله،طراحیویلیینالگوی

چهزمینه
المللیشدنآموزشعالیدرجمهوریاسالمیایرانازچش اندازسیاستفرهنگیاستیتا


بین
المللیشدنآموزشعالیدرایتران

بهعنوانیکپشتیلانیف ریبرایدستیابیبهسندفرهنگی 
بین
اینامیدکهبتواندبهدانشگاههایکشورکمککندیتابتایأکیتدبترعوامتل

درنظرگرفتهشود.به
المللیشدنآموزشعالیشوند .

فرهنگیواردفرایند 
بین
کهبهدنلالطراحیویتدوینالگتوی
اینمقالهازلحاظهد،،ازنوعکاربردیاست؛چرا 
المللیشدنآموزشعالیدرایراناست.ازنظترروی تردوچگتونگیگتردآوری

فرهنگی 
بین
دادههایموردنیاز،پژوهشیآمیختهاست؛چراکههد،آناستکهشواهدبیشتریبرایدرک
نظتر
المللیشدنآموزشعالیدرایرانازمنظرسیاستفرهنگیبهدستآیتد.بتادر 

پدیده 
بین
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گرفتناین هپژوهشگردرآغازدرصددکشفشواهدبیشتریدربتارهپدیتدهنتامعینسیاستت
المللیشدنآموزشعالیاست،ازطرحیحقی آمیختهمتوالیاکتشافیاستتفاده

فرهنگی 
بین
کردهاستکهدرآنابتدابهگردآوریدادههایکیفیوسپسدادههایکمیپرداختهمتیشتود.
براییجزیهدادههادربخشکمیازروشهایآماریوصیفیوآمتاراستتنلاطیاستتفادهشتده
یجمعیتتشتناختیوفراوانتیهتایپاستخهتای

ویژگیهتا

است.بهمنظوریعیینفراوانیهای

آوریشدهرابا
دادهشدهبههریکازگویهها،ازآماریوصیفیاستفادهشد.سپسدادههایجمع 

استفادهازشاخ هایآمارییوصیفیخالصهوطلقهبندیشد.دربختشآمتاریوصتیفیاز
جدولیوزیعفراوانیودرصد،میانگینبهعنوانشاخ گرایشمرکزیوازانحترا،معیتارو
واریانسبهعنوانشاخ هایپراکندگیاستفادهگردید .
مؤلفتههایسیاستت

دربخشآماراستنلاطی،بهمنظورپردازشدادههایمربوطبهیأییتد
المللیشدندرآموزشعالی،ازیحلیلعاملییأییدیاستفادهشد.ایننوعروش

فرهنگی 
بین
آماریمشتملبریعدادیازی نیکهایریاضیوآماریمختلفامامریل بتاهت استتکته
استتفادهمیشتود.در

بهمنظوریحقی دربارهماهیترواب بینمتغیرهاییکمجموعتهمعتین
مؤلفههای
بهدستهبندیمتغیرهاو 

مییوان
واقعیحلیلعاملی،روشیاستکهبااستفادهازآن 
یلیینکنندهیکمفهومیاآزمودنیموجوددرپژوهشپرداخت.یحلیتلعتاملیرابتهدودستته


اکتشافیویأییدییقستی متیکننتد.همچنتینازروشهتایآمتاراستتنلاطیازقلیتلآزمتون
،کیاماووباریلتاستفادهشد.
ایوآزمونکایاس وئر 

یکنمونه
کولموگرو،،آزمون  



طرحکلیپژوهش


 


مرحلهاول:طراحیواجرای

مرحلهاول:طراحیواجرای

پژوهشکیفی

پژوهشکمی



.1یعریتتتفجامعتتتتهصتتتاحبنظتتتتراندرمتتتتورد



بینالمللیشدنآموزشعالی؛
.2انتخابنمونهبهشیوههدفمنددرمرحلهکیفی؛
.3انجاممااحلهنیمهساختاریافته؛



.5شناساییمؤلفتههتاومعیارهتایبینالمللیشتدن
آموزشعالیازمنظرسیاستفرهنگی؛

.6طراحیالگویمفهومیبینالمللیشتدنآمتوزش

عالیازمنظرسیاستفرهنگی.





.8یعیینحج نمونهدرمرحلهکمی؛
.9یتتدوینوطراحتتیپرستتشنامهبتتراستتاسالگتتوی
بهدستآمدهدرمرحلهکیفی؛

.4یحلیلدادههایمااحله؛



.7یعریفجامعهآماریدرمرحلهکمی؛

.10اجرایپرسشنامه بینآزمتودنیهتاجهتتیعیتین
الگو؛
.11طلقهبندیدادههایبهدستآمده؛
.12یجزیهویحلیلدادههایبهدستآمده؛
.13ارائهنتای وپیشنهاداتکاربردی.


شکل شماره ( .)0نمای کلی تحقیق

 .3-1جامعه و شیوه نمونهگیری

درمرحلهکیفی،جامعهآماریشاملافرادیبودکهدرک،آگاهیویجربهکافینسلتبهپدیده
متوردپتژوهشداشتتند.بنتابراین،بتایوجتهبتهموضتوع،یتالششتدکتهازطریت ماتاحله
بینالملتتلدانشتتگاههایشتتهریه تران،
نیمتتهستتاختاریافته(76ستتؤال)بتتا79نفتترازمتتدیران 
جامعةالماطفیودانشگاهقزویناطالعاتجمعآوریشود.انتختابشتهریهترانبتهدلیتل
بینالمللتیوضتعیتبهتتریدارنتدبتودهاستت.
دانشگاههایبزرگومعتلرکتهازنظتر 

وجود
بینالمللیایرانرابته
همچنیندودانشگاهیادشدهدرق وقزوینحج زیادیازدانشجویان 
صورتکهپس

یحلیلمحتوایاستقراییبود؛بدین

خوداختااودادهاند.روشیحلیلدادهها،
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ازانجاممااحلهها،پژوهشگرمااحلههایضل شدهبررویکاغذنگاشتهوسپسکتدهارا
بهصورییکامالبازوبدونهیچگونهمحتدودیتیشناستایینمتود.درمرحلتهاول(کدگتذاری
باز)711،کدبازازمااحلههااستخرارشد.پژوهشگراینکدهارادرفرایندم رربای دیگر
مقایسهنمودودرمرحلهدوم،بعدازمراجعهم رربهماتاحلههتاوبتازبینیآنهتا،کتدهای
سپس،بایوجهبهماهیتاین

یعدادکدهایبهدستآمدهبه76عددرسید.

ی راریحذ،شدو
یافتههایکیفی،ازدوراهلردبازبینییوس مشارکتکنندگان
76کد،ودرراستایاعتلاربخشی 
درپژوهشوبازبینییوس هم اراناستفادهشد .
جدول شماره (.)9مشخصات مصاحبهشوندگان در بخش کیفی
کد
مصاحبهشونده
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7

سمت
بینالمللی
مدیردفترهم اریهایعلمیو 

رشته تحصیلی

سابقه فعالیت
0-5

5-01

01-21

بینالملل 
دکتریرواب  





*

2

رئیسدانش ده

دکتریرواب بینالملل 





*

9

بینالمللدانشگاهعلومپزش ی
مشاورمعاون 

دکتریآیندهپژوهی 





*

6

مشاوررئیسجامعهالماطفی

دکتریجریانشناسیاسالمی 



*



دکتریمهندسینیروگاه 



*



دکتریبیوشیمی 



*



کارشناسیارشدشیمی 

*





کارشناسیارشدزبانانگلیسی 





*

3

کارشناسادارهامورایرانیان

کارشناسیارشدرواب بینالملل 



*



 71

بینالمللدانشگاه
معاون 

دکتریاقتااد 





*

 77

رئیسادارهآموزشوزارتخارجه

بینالملل 
کارشناسیارشدرواب  



*



دکتریرواب بینالملل 





*

دکتریرواب بینالملل 



*



1
6
1
1

 72
 79

دانشگاه 

مدیردفترهم اریهایعلمیو 
بینالمللیدانشگاه

مدیردفترهم اریهایعلمیو 
بینالمللیدانشگاه

مدیردفترهم اریهایعلمیو 
بینالمللیدانشگاه

مدیردفترهم اریهایعلمیو 
بینالمللیدانشگاه


مشاوررئیسمرکزهم اریهایعلمیو
بینالملل

معاونادارهآموزشوزارتخارجه

دربخشکیفی،مالکانتخابجامعهآماریخلرگیبودهاست.نمونههدفمنداینمطالعه
بینالمللتی،
شاملکسانیاستکهمالکانتخابآنهابتهعنتوانمتدیردفتترهم تاریهتای 
پسازشروعبهکاردراینسمت،یجاربعملیارزشمندی

آشناییقللیبااینموضوعبودهو
کسبکردهاند.بنابراین،مدیراننهازحیفمدیربودنبل هازجهتخلرگیوآشناییبتامستئله
یحقی واردنمونههدفمندشدند.فهرستاولیهشاملحدود91نفربودکهازبینآنها79نفتر
راضیبهانجاممااحلهشدند.پسازاشلاعبخشنظری،ادامهءمااحلهمتوقفگردید .
دانشتگاههاو

بینالملتل
بینالملل،کارشناستانامتور 
درمرحلهکمی،جامعهآماریشاملمدیران 
المللیشدنآمتوزشعتالیبتود.دلیتلانتختابایتنجامعتهایتنبتودکته

خلرگانعلمیدرحوزه 
بین
المللیشدنآموزشعالیدرایرانبتود؛بنتابراین،بتهمنظور

پژوهشگربهدنلالیلیینالگویفرهنگی 
بین
استتفادهمیشتدکته

دانشتگاهها

بینالملتل
آندستهازمدیرانوکارشناستان 
میبایستازنظرات 
یلیین ،
المللیشتدنآمتوزشعتالیبودنتدویجربتهعملتیبتاایتن

دارایاطالعاتودانشالزمدرمورد 
بین
موضوعراداشتند .
دانشگاههایدولتیرا

برایانتخابافرادموردمطالعه،بایوجهبهاین هجامعهپژوهشیمام
بینالمللبودنتددرجامعته
دانشگاههاییکهدارایدفترهم اریعلمی 

دربرمیگرفت،یمامی
پرسشنامهاستتفادهشتدهاستت.ایتنابتزاردر

آماریقراردادهشدند.دربخشکمی،ازابزار
راستایاعتلارسنجیالگویاستخرارشدهازبختشکیفتیمتورداستتفادهقترارگرفتت.ایتن
پرسشنامه،براساسکتدهایمحتوریحاصتلازیحلیتلکیفتیماتاحلههتاومقولتههتای

المللیشتدنآمتوزش

پرسشنامه،درموردالگتوی 
بین

یش یلدهندهآنهاطراحیشد.دراین
عالیدرایرانازمنظرسیاستفرهنگیتتکهازدادههایکیفیپژوهشاستتخرارشتدهبتودتتت
سؤاالییطراحیودراختیارجامعهپژوهشقراردادهشد.دراینمدت،پژوهشتگرازطریت 
پرستشنامهومراجعتهحضتوریاقتدامبتهپیگیتریجهتتن میتل

ارسالال ترونی یلینک
پرسشنامهرا

هاییوزیعشدهکرد.درنهایت،پسازگذشتسهماه،یعداد211نفر

پرسشنامه

ی میلوعودتدادند .
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گزینه

فراوانی

درصد

درصد خالص

درصد تجمعی

کارشناس

721

66/1

66/9

66/9

مدیر

96

71/1

71/7

17/6

خبره علمی

91

71/1

71/6

711/1

جمع

 733

33/1

711/1

-

بیپاسخ

7

11

-

-

جمع

 211

711/1

-

-

 .3-2روایی و پایایی

دستآمتده
پرسشنامه،بایوجهبهاین همقولههاوزیرمقولههایبه 

درخاوورواییمحتوایی
مییتوانبیتانداشتتکتهابتزار
یافتههایکیفیبودند ،
پرسشنامهکامالمنطل با 

ومندرردر
پرسشنامهیوس یی پژوهشموردیأییدقترار

رواییالزمراداشتند.همچنینرواییمحتوایی
پرستشنامه،کتهدرخاتووستاختارظتاهری،یرییتب

گرفت.عالوهبراین،روایتیصتوری

سؤاالتویناسبگویههامیباشد،موردیأییداستادانویی یحقیت قترارگرفتت.درنهایتت،
پرسشنامهنهاییمتش لاز62گویهبود.ازآنجاکهپایاییبتهدقتت،اعتمادپتذیری،ثلتاتیتا


نامه،از
پرستش 

ی رارپذیرینتای آزموناشارهدارد،براییعیینپایاییوکفایتحج نمونته
شاخ 

وآزمونباریلتاستفادهشد .

 .3-3یافتههای مرحله کیفی

المللیشتدنآمتوزش

یافتههایحاصلازمااحلهها،سیاستفرهنگیدرحوزه 
بین
براساس 
عالیدرچهارسطحمتوردیوجتهمشتارکتکننتدگاندرمطالعتهقرارگرفتتهاستت)7:محتی 
بینالملل؛)2محی داخلی(فرهنتگملتی)؛)9ح ومتت؛و)6دانشتگاه(مراکتزآمتوزش

مؤلفههایآنهابیانشدهاست .
عالی).درجدولشماره(،)1مشخااتاینچهارسطحو 

جدول شماره ( .)5کدهای باز و مقولههای مربوط به سیاست فرهنگی بینالمللیشدن آموزش عالی
مقولههای اصلی مقولههای فرعی
جهانیشدنوبافتار 

نمونههایی از کدهای باز استخراجشده
جهانیشدنو اریلاطات ،عامل مه دسترسی به دانش و فرهنگها؛ 
المللیشدندانشگاه.

جهانیشدنوبافتارآن،عامل 
بین

بینالملل برای یوسعه آموزش عالی؛ 
یعتتتتامالتعلمی ت ش لگیری ضرورت یعامالت 
بینالمللی  داشتنرابطهعلمیوفرهنگیبامللمختلف .
فرهنگی 
بینالملل 
محی  

المللیشدن؛ 

اریلاطات کشورها در گسترش 
بین

بینالملل؛ 
فضتتتتتتایمستتتتتتاعد ایجادفضایمناسبدرسطح 
دیپلماییک 
المللیشدن .

یأثیردیپلماسیموف باکشورهادریسریع 
بین
المللیشدن بهعنوانرکنی از دیپلماسی عمومی؛ 

یاویرستتازیفرهنگتتی 
بین
بینالملل .
معرفیدانشبرخاستهازفرهنگ،سنتوهویتخوددرعرصه 
علمی 
المللیشدنبراساسالگویفرهنگیبومی؛ 

بنانهادن 
بین
خودآگاهیفرهنگی 

محتتتتی داخلتتتتی
شناختفرهنگی 
(فرهنگملی) 

المللیشتتدندانشتتگاههای

استتتفادهازپیشتتینهیتتاریخیفرهنگتتیدربحتتف 
بین
کشور.
آگاهبودن نسلت بهیفاوتفرهنگیکشورها؛
عدمشتناختکشتورها،استاییدودانشتجویانمتانعمهت فرهنگتیدرزمینته
المللیشدن .


بین
ایجاد ینوع فرهنگی با یناسب در جذب دانشجو از کشورهای مختلف؛ 

پذیرشینوعفرهنگی  برگزاریمراس فرهنگیدیگرکشورهابرایگسترشینوعفرهنگی.
دیگرپتتذیریومتتدارای ش لگیریمدارای فرهنگی در سطوح مختلف اجتماعی؛ 
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فرهنگی 
یقسی کارملی 

ح ومت 

بینالمللی.
یقویتمدارایفرهنگیجامعهبافضایمساعدسیاسی 
المللیشدن؛ 

ه افزاییبا هماهنگی نهادهای ح ومتی درزمینه 
بین
المللیشدن.

لزومهماهنگیبخشهایمختلفدرروند 
بین

المللیشدن؛ 

گشتتتتودگیسیاستتتتی یأثیر فضای باز سیاسی بر یسهیل 
بین
المللیشدن.

بازبودنفضایفرهنگیداخلیجهتپذیرشظرفیتفرهنگ 
بین
فرهنگی 
اجازهدادن به مدیران برای داشتن ابت ار سازمانی :

انعطتتا،ستتاختارهای
رفعقوانینوبروکراسیمانعبرایابت ارمدیریتی؛
مدیریتی 
المللیشدن آموزش عالی؛ 

التزام ح ومت به اولویت دادن به 
بین


یعهدبه 
بین
المللیشدن .

المللیشدن  استفادهدولتازظرفیتشدرراستای 
بین
بینالملل دانشگاه؛ 
بازنگری در ساختارهای 
ساختاردانشگاه 
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مدیریتدانشگاه 
دانشتتتگاهومراکتتتز
آموزشعالی 

فرهنگدانشگاهی 

هماهنگیساختاریمعاونتونهادهایدروندانشگاهیبادفترهم اریهتای

بینالملل .

یغییرات بینشی و روشی در مدیران دانشگاه؛ 
المللیشدن.

نگاهعمی وراهلردیبهجاینگاهسطحیوآماریمدیرانبه 
بین
فرهنگسازییعهدبهخدمتصادقانهدردانشگاه؛  
یروی فرهنگسازمانیمناسببهکارکناندانشجویاندانشگاه.
المللیشدن؛ 

یوجه به استقالل نهادهای آموزش عالی در اریلاط با 
بین

استقاللدانشگاهی 

دانشتگاهها

مشخ کردنچارچوبفرهنتگودادناستتقاللدرقالتبآنبته
براییعامالتفرهنگی.
(نیکبینوهم اران)11،7936،



 .3-4یافتههای مرحله کمی

برایبررسیمناسبوکفایتحج نمونهجهتانجامیحلیلعاملی،آزمونکرویتباریلتت
کایزرمایراول ینرویدادههاانجامشد.براساسدادهها،مقدار
وآزمون 

بررسی()1/11است.طل نظترکیستروسترنی1وقتتیمقتدار

درنمونهمورد

بزرگتتراز1/6باشتد،

مییوانازیحلیلعاملیاستفادهکرد .

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

جدول شماره ( )6روایی آزمون کمی
 .111

شاخص کیفیت نمونهبرداری


مجذورخیدو 

 671/1961

آزمونکرویتباریلت 

درجهآزادی 

 7697

سطحمعناداری 

 1/111


آزمونباریلتهمچنیننشاندادکهمایریسهملستگیدارایاطالعاتمعنیداربودهوشترای 
آزمونباریلتمناسببودننمونهراجهتت

الزمبراییحلیلعاملیوجوددارد.بایوجهبهایننتای ،
هتایحاصتلازپاستخهای

مؤلفههایاصلیبرداده
یحلیلعاملییأییدکرد.یحلیلعاملیباروش 
میدهد،ازبینعامتلهتاییکتهبتااستتفادهاز
نمونهموردبررسی(211نفر)انجامشد.نتای نشان 
یاصلیبهدستآمد79،عامتلکتهدارایبیشتترینارزشویتژهبودنتد،انتختابو

مؤلفهها
یحلیل 
چرخشدادهشدند .
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جدول شماره ( .)1نتایج تحلیل عاملی
ردیف

عاملهای تأیید شده

بار عامل نهایی

7

جهانیشدنوبافتار 

 .126

2

یعامالتعلمیفرهنگیبینالمللی 

 .621

9

فضایمساعددیپلماییکویاویرسازیعلمیفرهنگی 

 .679

6

شناختفرهنگی 

 .667

1

پذیرشینوعفرهنگی 

 .176

6

دیگرپذیریومدارایفرهنگی

 .669

1

گشودگیسیاسیفرهنگی 

 .632

1

یقسی کارملی 

 .629

3

انعطا،ساختارمدیریتی 

 .619

 71

بینالمللیشدن 
یعهدبه 

 .676

 77

ساختاردانشگاه 

 .621

72

فرهنگآ کادمیک 

 .166

79

استقاللآ کادمیک

 .161

چارچوب سیاست
فرهنگی بین المللیشدن
...

ارزشهایویژهعاملها(مجموعمجذوراتضرایبعاملیمتادهایموجتوددر
بایوجهبه 
هرعامل)79عاملبا69/11درصدازواریانسکلنمرهها،باالیارزشویژه7قترارگرفتتهو
دهندهمناسببودنآزموناست.ازآنجاکهاینقدرت


کندکهنشان
واریانسعاملهارایلیینمی
یلیینبه79عاملموجوددرآزموننسلتدادهشدهاست،الزماستکتهمتایریسهملستتگی
بینسؤاالتوعواملبررسیشوند .
قللازچرخش،بینبرخیازسؤالهاوعوامل،هملستگیمنفیوجتودداشتت،امتاپتساز
بینرفتتنضترایبهملستتگیمنفتی،همتاهنگیقابتلمالحظتهاینیتزدر
چرخش،عالوهبراز 
هملستگیهاایجادشد.پسازدستیابیبهساختارعاملیمناسب،استتخرارعامتلهتاانجتام
ی،بیانگربرازشمدلدرهریکازچهارستطحمحتی 

شد.نتای حاصلازیحلیلعاملیأیید
بینالملل،محی داخلی(فرهنگملی)،ح ومت(ح مرانی)وآموزشعالیبود.بدینمعناکته،

المللیشتدنآمتوزش

سیاستتهایفرهنگتی 
بین

مؤلفههایمریل باهریکازستطوح
گویههاو 
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عالی،سطوحذکرشدهرابهدرستیموردسنجشقراردادهودرنتیجه،هریکازبختشهتایالگتو
موردیأییدقرارگرفتوبهصورتمعناداریمنطل بروضعیتموجودبودهاست .






جهانیشدن
وبافتارآن

محیط بینالملل

شناخت
فرهنگی

محیط داخلی (فرهنگ ملی)

فرهنگ
دانشگاهی

دانشگاه و مراکز
آموزش عالی






یقسی کار
ملی

استقالل
دانشگاهی

خودآگاهی
فرهنگی
یعامالتبینالمللی
علمی،فرهنگی

مدیریت
دانشگاهی

حکومت

ساختار
دانشگاهی

یاویرسازی
فرهنگیعلمی
پذیرش
ینوعفرهنگی

گشودگی
سیاسی
فرهنگی
انعطا،
ساختارهای
مدیریتی
یعهدبه
بینالمللی
شدن

دگرپذیری
ومدارای
فرهنگی

فضایمساعد
دیپلماییک

شکل شماره ( .)2مدل مفهومی برگرفته از دادههای کمی و کیفی

 .4بحث

رونتدیجهتانیشتناختهمتیشتودونهادهتاو

بتهعنتوان
المللیشدنآموزشعالی 

امروزه 
بین
هایسیاستآموزشیخودبرگزیدهاند.کشور

ح ومتهایملیآنرابهعنوانی یازاولویت
بتهنتوعیبتا
مانیزبایوجهبهاهمیتاینموضوعبراینظامآموزشعالیدراسنادباالدستتی ،
هایکشوربهاینموضوعموافقتکردهاستامامسئلهزمانیپیشمتیآیتدکته

وروددانشگاه
آموزشعالیموضوعییکبعدینیستتکتهفقت بتهمعنتایافتزایشیعتداد

المللیشدن


بین
دانشجویانخارجیباشدبل هپدیدهایاستکهفرایرازاینموضوعمیلاشدوکلسیستت و
برمیگیرد.دراینمقالهیالششدبهاینمسئلهپرداختهشودکه
نهادهایح ومتیمریل رادر 
المللیشدنآموزشعالی

بایوجهبهاهمیتفرهنگومسائلفرهنگیدرکشورمان،بایدبه 
بین
ازمنظرسیاستفرهنگییوجهشود.برایدستیابیبهاینموضوع،ازروشیآمیختتهازنتوع
المللیشتدن

یافتههایبهدستآمدهنشاندادبرایاین تهبتتوان 
بین
کیفیوکمیاستفادهشد .
آموزشعالیدرایرانرایسریعویسهیلکردبایددرچهتارستطحح ومتت،محتی داخلتی
المللونظامآموزشعالیبهایخاذسیاستهایفرهنگیپرداختت

(فرهنگملی)،محی بین
کهدرمجموعشانزدهمؤلفهرادربرمیگیرد .
اجتنتابناپتذیری

سطحمحی بینالمللدربرگیرندهعواملیاستکهبرخیازآنهابهطتور
الملتلمؤلفتهای

علارتدیگر،اینسطحمحی بین

میدهد.به
محی داخلیرایحتیأثیرقرار 
المللیشتدن

سیاستگذارانح ومتبراییعریفسیاستتفرهنگتی 
بین

استکهدریامی 
سیاستگذارانکشوربرای

میگذارد.شرای سیاسیورواب بینالمللدرجهتیامی 
یأثیر 
یدیگتر،سیاستت
هم اریعلمییاپذیرشدانشجوازیککشورمییواندمؤثرباشد.ازستو 
فرهنگیایخاذشدهبرمحی بینالمللاثراتمستقی وغیرمستقیمیمییواندداشتهباشد .
المللیشدنرا

بهمؤلفههاییاشارهداردکهپذیرش 
بین

سطحمحی داخلی(فرهنگملی)
میگیردبایدبافرهنتگ
سیاستهاییکهش ل 

برایجامعهیسهیلویسریعمیکند؛درمقابل،
ارزشهایبومیمنطل بودهوخال،مالحتعمومیجامعهنلاشد .
داخلیو 
سطحح ومتبهمؤلفه هاییاشارهداردکهبهعنوان نهادسیاستتگذار  ینهتامرجعتی
استکهقدرترسمیش لگیری  واجراییکسیاستترادارد .درجمهتوریاستالمی
ایرانبا یوجهبهاین هیمامنهادآموزشعالیمابه نحویدرحیطهنظارتدولتقراردارند؛
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بنابراین  ،نخستینگامدرهریغییریدرنهتادآمتوزشعتالیکشتوربایتدمتوردموافقتت
ح ومتقرارگیرد .
مؤلفههاییاستکتهشترای دانشتگاهومراکتزآمتوزش
سطحنظامآموزشعالیدربرگیرنده 
المللیشدنفتراه کتردهاستت.

سیاستهایفرهنگی 
بین

المللیشدنواجرای

عالیرابرای 
بین
المللیشتدنرادردرونوبترون

سیاستهایش لگرفته،دانشگاهآمادگیفرهنگتی 
بین

براساس
سیاستهارابهمحی داخلیوخارجی

دانشگاهایجادخواهدکرد.درواقع،دانشگاهنقشانتقال
آنهادرایندومحی وستپسدرمرحلتهبتازبینیسیاستتیح ومتت
برعهدهداردکهبازخورد 
پژوهشهتای

مناسلیازیافتههایاینپتژوهشبتا

قابلمشاهدهاست.برایاین هبتوانبهمقایسه

دربخشاولبهبررسییافتتههتای

قللیدستیافتاینقسمتازدوبخشیش یلشدهاست:
ییانجامشدهپرداختهمیشودودربخشدیگر،بهارائهمقایستهمتدلایتن

پژوهشها

پژوهشبا
المللیشدنارائهشدهمیپردازی  .

مدلهاییکهدرزمینه 
بین
پژوهشبابرخیاز 
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المللیشدن،قدماولایناستکهابتدابهیعریفیدقیت ازاهتدا،،

بایوجهبهگستردگی 
بین
دانشتگاههازمتانی

المللیشدنبراینظامآموزشعتالیدستتیتابی ؛چتراکته

دامنهوابعاد 
بین
المللیشدنآموزشعالیبهرهبلرندکهازمفاهی غیردقی وگستردهدورشتوندو

مییواننداز 
بین

1

ارزشهاوموانعآندوبارهیوجهکنند(نوردا .)2176،2،دراینمقالهبا
المللیشدن ،

بهابعاد 
بین
المللیشتدنپرداختته


بتهبین
صورتگرفتهیالششدازجنلهسیاستفرهنگی

یوجهبهمطالعات
المللیشدنوجوددارد،ملتینایتنیأکیتد

سالهایاخیردرزمینه 
بین
شود.بررسیادبیاییکهدر 
است:بدنلیر(،)2171سوارز( )2179ویمینی(.)2176براینمونه ،هاریس)2111(2ضتمن

المللیشتدنفرهنگتیرا

المللیشدنآموزشعالیبهابزاریاقتاادی ،
بین

مخالفتبایقلیل 
بین
ویژگیهایاینمفهومایناستکهدانشگاهابزارگرانخواهدبتود،دورههتایشرا

میدهد.
پیشنهاد 
برایدالیلمحضاقتاادییوسعهنخواهدداد،درحوزهمحتوایدرسییفاوترادرفرهنگبته
میشناسدودانشگاهبرنامهیلادلدانشجویانوکارکنتانرایشتوی متیکنتد.بتهاعتقتاد
رسمیت 
دمفهتومستازی

مییوانت
یمرکزبراهتدا،اجتمتاعی،فرهنگتیوارزشمحتور 

رابسون(،)2176
قلولیرکردهویاازنظریهیولیدیپشتیلانیکند .
المللیشدنراقابل 

بی 
ن
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 



بینالملل،ح ومت،محی 
یافتههایاینمقاله،چهارسطحمحی  
همانطورکهبیانشد 

یافتههایمقالهبتاادبیتات
میگیرد.بامقایسه 
داخلی(فرهنگملی)ونهادآموزشعالیرادربر 
مؤلفههایبهدستآمده،دربرخیازادبیاتپژوهش
مییواننتیجهگرفتکهسطوحو 
موجود 
یافتههایاینپژوهشرابا
مییوان 
گرفتهاندو 
کهبررسیشدبهصورتجداگانهمورداشارهقرار 
مؤلفههایآنرابیانکندیاکنون
آنهاه سودانست؛امایحقیقیکهبهطورجامعاینسطوحو 
منتشرنشتدهاستت.درمیتانادبیتاتموجتود،بتاوجتودیکتهبتراهمیتتنقتشدولتتدر
میشود،اماسطحنهادآموزشعالیبرجستهاستت.ایتن
المللیشدنآموزشعالییأکید 


بین
صورییکه

ایندلیلاستکهدانشگاههایکشورهایغربیاستقاللآ کادمی یدارند،در

امربه
سیاستتگذاریبرجستتهنیستت.درنتیجته،

درکشورمااینسطحبهاندازهسطحح ومتدر

شاهدهستی کهدربسیاریازیحقیقاتصورتگرفتهسطحیحلیلنهادوفرهنگسازمانیآن
اینامرنشاندهندهمحی فرهنگیاستکتهیحقیت درآنانجتامگرفتته

اهمیتزیادیداردو
است.بایوجهبهاینموضوعات،یالششددرمدلیکهارائهشدهاست،بادیدگاهکلنگرواز
المللیشدنآمتوزشعتالیدرایترانپرداختتهشتود.درادامتهبته

بعدسیاستفرهنگیبه 
بین
یافتههایپژوهشاست .
اشارهمیشودکهه سوبا 

یحقیقایی

المللیشدنآموزشعالیینهابته

حرکتبهسمت 
بین

بهنظرمری انوهم اران،)2176(1

چالشهتا

فرصتهاو

دولتهابه
نمیشود،بل هضروریاستنهادهاو 
سطحنهادیمحدود 
یییحولیافتهنشاندهند.بهاعتقادهانترو

واکنشها

درسطحفردی،بخشی،ملیومنطقهای،


نشانمیدهند

المللیشدن

دولتهاونهادهانسلتبه 
بین
واکنشهاییکه 

ودوویت،)2171(2
مییواندفرهنگوهویتدانشگاهرایغییردادهواثراتبرجستهایبرفرهنگملیتتکهدانشگاه

دانشتگاههارادرستطحکیفتیو

المللیشتدن،

همانطورکه 
بین
درآنقرارداردتتتداشتهباشد .

میدهد،یأثیراتمشابهیبرجامعهخواهدداشتت.الکتایوس،)2179(3روی ترد
کمییغییر 
سیاستتهایآموزشتی

فرهنگیورفتارمؤسساتآموزشعالیرایحتیتأثیرفرهنتگملتیو

المللیشدناشارهکترده

ح ومتمیداند.یونزاوا،)2171(4بهنقشمدیریتوساختاردر 
بین

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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مییواندش لدادنبهیکفرهنگحمایتیرابینکارکناندانشگاهبه
میکندکهساختار 
وبیان 
المللیشتدن

ساختاروفرهنگبایدبهصورتی پارچهدرنظرگرفتهشود .
بین

حداکثربرساند.
یکمحی دانشگاهیبایداصولحمایتیدربینافرادمختلفیکتهمنجتربتهمشتارکتفعتال

المللیشتدن،کتهدر

میشودرایقویتکند.بهنظرکالن،)2111(1بستیاریازاقتدامات 
بین

طتتولدهتتهه تایگذشتتتهانجتتامشتتده،نشتتاندادهکتتهبتتهطتتوراجتنتتابناپتتذیریپیامتتدهای
المللیشدن،وابستهبهمحی وبهشدتیحتتیتأثیرشترای ستازمانیاستت.یحقیقتات


بین
نشانمیدهتدکته

،مکدونالد()2176وبسیاریدیگرازیحقیقات
یاکوبومیک )2179(2

المللیشدنبرنهادودولتبهعنوانسطحخاصیازیحلیلیأکیددارند .


بین
المللیشدنآمتوزشعتالی

مدلهاییکهدرمورد 
بین
دراینبخشمدلپیشنهادیمقالهبا 
متدلها
معنتیکتهایتن 

مدلهاجنلهعامدارند؛به 
ایتن
میشود.برخیازاین 
ارائهشده،مقایسه 
آنهتافقت 
المللیشدنآموزشعتالیراداردوبرختیاز 

کاربردیشدندرراستای 
بین

قابلیت
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ویژهیکنهادوبایوجهبهآنمحی خاوارائهشدهاند .
3

بتهطتورکلتیدردو
المللیشدنفرایندیاستکته 

ساندرسون ()2111معتقداست 
بین
ازپایینبهباال.درجهتباالبهپایین،فرایند

ازباالبهپایین،ودوم،
میگیرد:نخست ،
جهتجای 
مییابتد.درجهتت
المللیشدنازسطحجهانیشتروعشتدهوبتهستطحملتیگستترش 


بین
پایینبهباال،اینفرایندبرع ساست.ایتندوجهتتدرعمتلبتاهت یتداخلدارنتد،چراکته

نمیافتتدبل تهدرستطوحمختلتفنیتزرخ
المللیشدنفق درجهتاتمختلتفایفتا  


بین
المللیشدن فرایندیاستکهدرسطوحنهادی(دانش دهوکارکنتان

عالوهبراین ،
بین
میدهد .

میکنتد
میافتد.ساندرسوندراینمدلبیان 
منطقهایوجهانیایفا  
دانشگاه)،بخش،ملی ،
سیاستتگذاری(از

المللیشدنرابفهمی بایتدیمتامجنلتههتای

برایاین هفرایندپیچیده 
بین
باالبهپایینوبرع س)وهمچنینمتناجرایآندریمامسطوحرابشناسی  .



تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 







سطح جهانی



سطح منطقهای



سطحملی





جریانجهانی،
بینفرهنگیو
بینالملل

ابعاد وسیع دسترسی به بینالمللیشدن

ی نولوژی،
اقتااد،
دانش،مردم



ارزشهاوایدهها





سطح فراملی

سطح دانشکده
نهادی

درون سطح

سطح انفرادی



شکل شماره( .)9مدل ابعاد وسیع دسترسی به بینالمللیشدن (ساندرسون)2111،


مقایسه با مدل پژوهش

المللیشتدنرا

معنیکه،نویسنده 
بین
بدین 
مدلهاییاستکهجنلهفرانهادیدارد؛ 
اینمدلاز 
سیاستتهای

فرایندیمخت بتهنهتادنمتیدانتدبل تهنهتاد،پتایلوتنهتاییبترایاجترای
میدهتد.در
المللیشدناست.اینامر،شلاهتاینمدلبامدلپیشتنهادیرانیتزنشتان 


بین
متیداردکتهدر
مقایسهبامدلپیشنهادی،ایتنمتدلبتهستطحانفترادینیتزپرداختتهوبیتان 
بینالملل،بایدبهسطحانفرادینیزیوجه
المللیشدن،عالوهبرسطحبخش،نهاد،ملیو 


بین
داشت.ن تهایکهبایددرمتوردمتدلپیشتنهادیبیتانکتردایتناستتکتهدرستطحنهتاد،
مؤلفههاییچونفرهنگآ کادمیک،ساختاردانشگاه،مدیریتدانشگاهواستقاللآ کادمیکرا

المللیشدنوفرهنگآ کادمیتکرا

مدلهایغربیبیشتریعهدمدیریتبه 
بین
دربردارد،کهدر 
مؤلفههاییچوناستقاللآ کادمیکدرآنموضوعیتندارد؛چراکهیقریلتادر
میشودو 
شامل 
میباشد.ن تهدیگرکهدراریلاطبااینمدلباید
اکثرکشورهایغربی،دانشگاهنهادیمستقل 
بینالمللوسطحنهاداستکهنقشتیپررنتگو
بیانکرد،نقشسطحملیدراریلاطباسطح 
میشود .
المللیشدن 

برجستهداردوموجبیسریع 
بین
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المللیشتدن

آگنووونلال وم)2113(1مدلییحتعنوانمدلآمادگیفرهنگتیبترای 
بین
ارائهمیکنندکهازسهسطحخرد(دانش دهودانشجویان)،میانی(مأموریت،دیدگاهومتدیران
دانشگاه)وکالن(ح ومتملی)یش یلشدهاست.اینمدلازیئورییغییرستازمانیالهتام
گرفتتتهاستتت.هرچتتهیجتتانسبتتینفرهنتتگدانشتتگاهیومحتتی ختتارجیبیشتتترباشتتد
میرود.مفروضاییکهبرایاینمدلبیانشدهایناستکته
المللیشدنه بیشتربهپیش 


بین
المللیشدنباشددرفرایندیغییراتموفقیتآمیزیراست.شرایطیکته

فرهنگیکهپذیرای 
بین
مییواندفرهنگرابراییغییرطرحریزیشدهیقویتکند.آمتادگیفرهنگتیبترای
ایجادشده 
میدهد.درستطحخترد،انگیتزه
المللیشدنراافزایش 

المللیشدنام انپایداریدر 
بین


بین
دانشجویانبرایحضوردردانشتگاه،یقاضتابتراییجربیتاتبتینالمللتی،درستطحمیتانی
المللیشدنبهعنوانیکاولویتراهلردی،حمایتبودجهای،مأموریتدانشگاهوکناره 


بین
قرارگرفتنفرهنتگداخلتیومأموریتتدانشتگاهقترارداردودرستطحکتالنمقتداربودجته
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بینیشدهدولت،سطحاجتماعاتیجاریبرایآمادگیفار التحایالنبرایبازارکتار،و
پیش 

بینالمللیقرارگرفتهاست .
طرحهایراهلردیبرایایجاداجتماعات 
یأثیر 



سطح خرد



دانش ده








مدیرانارشد
بیانیه،مأموریت

سطح خرد

دانشجویان

داخلی
آمادگی فرهنگی برای




سطح میانی

بینالمللیشدن
محیط مساعد
جامعهبینالملل
(شل ههاوهم اریها)
سطح کالن

مقاماتح ومت
سطحکالن

جامعهیجاریمحلی
سطح کالن

شکل شماره(.)4مدل آمادگی فرهنگی برای بینالمللیشدن(آ گنو و ونبالکوم)2113،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 



مقایسه با مدل پژوهش

المللیشتدن

مدلهاییکهبیانشدبهطورخاوبهنقشفرهنتگدر 
بین
اینمدلدرمقایسهبا 
بینالملتل،ح ومتتومحتی محلتیرادرستطحکتالن،
میپتردازد.محتی  
آموزشعالی 
دانش دهودانشجویانرادرسطحخردومدیرانارشدومأموریتنهادرادرسطحمیانیقترار
دادهاست.عالوهبرشلاهتیکهبهلحاظسطوحذکرشدهدراینمدلومدلپیشتنهادیوجتود
مییوانبهنقشفرهنگنیزاشارهکرد.اینمدلهمچونمدلپژوهشبراینفرضاست
دارد ،
المللیشدنآمتوزشعتالیاستت.درواقتع،

کهآمادگیفرهنگیی یازملزوماتورودبه 
بین
فرهنگحلقهایاالدهندهسطوحخرد،میانیو

همانطورکهدراینمدلنیزمشخ است،

میبرد.وجهافتراقیکهبیناینمدلومدل
المللیشدنراباال 

کالناستودرجهثلاتدر 
بین
مییوانند
پژوهشوجودداردایناستکهاریلاطسطوحخرد،میانیوکالنویأثیریکهبره  
قابلذکردیگر،مفهومفرهنگاست.درمدلآگنومنظتور
داشتهباشدمشخ نیست.موضوع 
صتورییکتهدرمتدلپتژوهشفرهنتگفرایترازفرهنتگ

ازفرهنگ،فرهنگسازمانیاستدر
سازمانیاستومفهومیگستردهیریدارد .


ایناساس،مدلییحتت
میبیندوبر 
المللیشدنرابهعنوانسیستمیپویا 

ژو )2176(1
بین

میدهتتد.درایتتنمتتدل،
المللیشتتدنآمتتوزشعتتالیارائتته 

عنتتوانچتتارچوبپویتتابترای 
بین
نخستتینوگستتردهیرینستطح،

میافتتد.
المللیشدنآموزشعالیدرپن ستطحایفتا  


بین
مانندمهارتهای

میافتد؛
المللیشدندربافتارجهانیایفا  

سطحجهانیاستکهدرآن 
بین
ضروریبرایدانشجویاندرقرن،27یوسعهاقتاادجهانیوی نولوژیکهدرسراسرکشورها
میشود.سطحدوم،ستطحملتیاستتکتهمتنع سکننتدهوضتعیت منحاتربهفتردو
ایخاذ 
المللیشدندرکشورخاواست.اینسطحموضوعاییچونرونتدجابجتایی

ملزومات 
بین
دانشجویانملییااریلاطاتبینفرهنگیبینکشورهاراشاملمیشتود.ستطحستوم،ستطح
درمؤسساتبهصتورتجتدایأکیتدداردومتواردیچتون

المللیشدن

نهادیاستکهبه 
بین
بینالمللیمتنوعدرسطحدانشتگاهراشتامل
یابرنامههای 

المللیشدن

مأموریتنهادبرای 
بین
المللیشدندر

میشود.چهارمینسطح،سطحبرنامهاستکهیعاریفخاووملزومات 
بین

فعالیتهتاو

حوزههایمختلفرامشخ میکند.سطحپنج ،سطحشخاتیاستتوبته


تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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شتدهاند:
المللیشدناشارهدارد.یمامستطوحازپتن جتزءیشت یل 

مهارتهایفردیدر 
بین

اهدا،،برنامهها،روی ردها،پروژههاوپیامدها .
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شکل شماره (.)5مدل دینامیک بینالمللیشدن (ژو)2106،


مقایسه با مدل پژوهش

یبیانشدهازجامعیتبیشتریبرخورداراست.همانطورکهدرش ل

مدلها
اینمدلنسلتبه 
یکسترایتنقیتف
المللیشدنبهمثابهقیفیدرنظرگرفتهشتدهکته 

اینمدلمشخ است 
بین
بینالمللوانتهایآنسطحانفرادیاست.درمقایسهاینمدلبامدلپژوهشبایدگفتت
سطح 
کهدراینمدلدوسطحبرنامهایوانفرادینسلتبتهمتدلپیشتنهادشتدهاضتافهیتراستتکته
میدهد.سطحمحی داخلیوح ومتکتهدرمتدلپتژوهشآمتده
جامعیتاینمدلرانشان 
بهنوعیباسطحملیکهدراینمدلذکرشدهه پوشانیدارد.بحفاساستیایتندومتدلایتن
المللیشتتدنآمتتوزشعتتالیفق ت مختتت نهتتادآمتتوزشعتتالینیستتت،بل تته

استتتکتته 
بین

المللیشدنفرایندیچندسطحیاستکههرسطحپیامدهاییداردکهباسطحدیگرمتریل 


بین
المللیشدنبدوندرنظرداشتناریلاطاینسطوحبهه موفقیتتآمیتزنخواهتدبتود.

است .
بین
المللیشتدن

یفاوییکهبیندومدلوجودداردجایگاهفرهنگویأثیریاستتکتهدرفراینتد 
بین
دارد.نقشفرهنگدرمدلپیشنهادینسلتبهاینمدلپررنگیراست.


فرصتها

چرا؟
ملانی

یعهدات

آگاهی
یقویت

برنامهریزی

الزامات

چگونه؟

باچههدفی؟

راهلردها

پیامدها

عملیات

بازبینی
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موانع

شکل شماره (.)6مدل دلتا برای بینالمللیشدن (رامبلی)2101،

المللیشدنیوس رامللی)2171(1وبابهکتارگیریآندرچهتاردانشتگاه

مدلدلتابرای 
بین
المللیشدننایتمیباشتد.ایتنمتدلبترایفهت و

اسپانیاارائهشدهکهالهامگرفتهازچرخه 
بین
بتهعنوانیتکچرخته
المللیشدنرا 

المللیشدندرسطحنهادیاست.مدلدلتا 
بین

یحلیل 
بین
المللیشدنبپیمایدرابیانمیکند:

مداوممیداندوششمرحلهراکهنهادبایدبرایطیکردن 
بین
آگاهی،یعهد،برنامهریزی،عملیات،بازبینی،یقویت.اینچرخه،طیتفگستتردهایازمستائل
بتهعنوانفراینتدی
المللیشتدن 

پویاوپیچیدهرادرش لواضحومختاربابهیاویرکشیدن 
بین
نشتاندهنتده
المللتیشتدن 

چرخهایوپویاارائهکردهاست.درمرکزاینمدلمفهوماساسی 
بین

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 



کارکردیغییرنهادیعلیهجریانمحی جهانیاست.چرخهدلتایسهیلکنندهابزارمقایستهونقتد
بینالمللتیشتوند؟محتدودهعمتل
دانشتگاههاانگیتزهدارنتد 

بهعنوانسؤالاصلیاستکهچرا
اقداماییکهدراینزمینهانجاممیشود،همچنینمقیاساثرات،پیامدهاومنط اقداماتنهادی
دراینمدلذکرمیشود.اودراینمدلبیانمیکندکتهستهعامتلمحیطتیبرمحتدودهفراینتد
فرصتها،الزاماتوموانعمیباشند .

المللیشدنیأکیدمیکنندکهشامل


بین
مقایسه با مدل پژوهش

المللیشدنبهعنوانفرایندینهادینگریستهشدهکهاللتهعاملهتایمحیطتی

درمدلدلتابر 
بین
عالوهبرعواملنهادی
المللیشدنیأثیردارند.اینامرازاینجهتکه 

بیرونایننهادبرروند 
بین
المللیشدنیأثیردارند،بامدلپیشتنهادیمقالتهشتلاهتدارد.

عواملمحیطینیزدرفرایند 
بین
المللیشدنرافرایندی

درواقع،اینامربامدلپیشنهادیازاینجهتمشترکاستکهفرایند 
بین
میداندکهالیههایمتعددیدرآندخیلهستندودریعیینراهلردهتاوحرکتتنهتادبتهستمت
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المللیشدنناگزیربهعواملبیرونیبایدنگاهکرد.منظورازفرهنگ،فرهنگسازمانیاستو


بین
المللیشدنیأکیدداردکهبامدلپیشتنهادیوجته

براهمیتفرهنگپذیرندهنهاددرموضوع 
بین
افترا دارد؛چراکهدرمتدلپیشتنهادی،فرهنتگمحتدودبتهستازماننیستتوبایتددرفراینتد
المللیشدنبهفرهنگورایسازماننیزیوجهکرد.درایتنمتدل،ستطحح ومتتومحتی 


بین
داخلیک رنگنشاندادهشدهاستکهبایوجهبهمه بودنایندوسطحدرایرانبهکارگیریاین
المللیشدنجامعخواهدشد .

مدلبراینظامآموزشعالی،باعفعدمدستیابیبه 
بین


.5نتیجهگیری

المللیشدنآموزشعالینیازمندیغییراتبرجستهایدرسیستت ونهادهتایآمتوزشعتالی


بین
المللیشدندرکنارمزایاییکهبههمراهداردپیامدهایناخواستهاینیزدارد.کتارگزاران

است .
بین
المللیشتدنرادرمتتنختاومحتی ستاختاریو

سیست آموزشعالیدرسطحملیباید 
بین
سیاستتتهاوفراینتتد

مفهتتومیحتتوزهعملیتتاییشتتانیفستتیرکننتتد(گتتوری.)76،2171،1

المللیشدندرهرکشورودانشگاهیمتفاوتاستوهرکشوربایناسببهظرفیتداخلتی


بین
خودمیبایستدراینمسیرگامبردارد .

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 



المللیشتدندر

مییتوانبیتانکتردکتههنتوز 
بین
المللیشدندرایران 

بایوجهبهشرای  
بین
سیاستتهای

سیست آموزشعالیبهعنوانیکاولویتوضرورتدرنظرگرفتتهنشتدهاستت.
سیاستگذارانآموزشعتالیبتهایتنموضتوع،

برنامه،شتابزدهونلوداهتمامکامل

مقطعی،بی
المللیشدنآموزشعالیوبهرهگیریازمزایایآننخواهد

ایجزعدمدستیابیکاملبه 
بین

نتیجه
المللیشدنبااینباورکهمسئولیتیمتازاداستتبتهثمترنمتیرستدبل تهپایتداری

داشت .
بین
المللیشدنملزمبهادغامآندرمأموریتهایاصلیدانشگاهودرگیرشدندانشتگاهبتهطتور


بین
وسیعاست(هودزیک .)2172،
المللیشتدن،ح ومتتودانشتگاهبتر

اکنونزمانآنرسیدهکهبهجایشو دستیابیبه 
بین

واقعیتیمرکزکرده،ضعفهاراشناساییوبرقوتختودبیفزاینتد(الوان تورا.)619،2179،1
المللیشدنآمتوزشعتالیدرایترانضتمنایجتاد

یافتههایاینمقاله،برایاجرای 
بین
براساس 
زیرساختهایالزم،نیازمنداستفادهازسیاستفرهنگیهستی کتهدرایتنپتژوهشبتهچهتار
صورتیکمجموعهبهه پیوستهوپویادرنظرگرفتهشود


سطحآناشارهشد.اینسطوحبایدبه
دانشگاههایکشورومحتی داخلتیآمتاده

المللیشدنرادر

یابتوانشرای فرهنگیپذیرش 
بین
مییوانتدداشتتهباشتد)7:شترای 
المللیشتدندوفایتده 

کرد.یدوینسیاستفرهنگیبرای 
بین
یسریعویسهیلاینفرایندرابراینظامآموزشعالیکشورمانایجادمیکند،و)2ازیضتادهاو
دانشگاههاودیگرسطوحجامعهمم تناستت

یقابلفرهنگیکهدرطیاینفرآینددرآیندهبرای
یافتههایکیفیوکمتینشتانداد،اریقتایسیاستت
گونهکه 
ش لگیرد،جلوگیریمیکند.همان 
المللیشدندرغیابگشودگیساختارهتاویعهتدمتدیرانغیترمم ناستت

فرهنگیبرای 
بین
(ذاکرصالحی .)911،7931،
المللیشدنآموزشعالییتأثیراتهت افتزاومتقابتلمقولتهح مرانتی،

هرگونهسیاست 
بین
دانشتگاهها)رابایتدمتوردنظرقترار

بینالملل،فرهنگملیومحی خاوآموزشعالی(
محی  
دهد.اینهاابعادمدلیهستندکهدرآزمونمقالهحاضربرازشالزمراکستبنمودنتد.پیشتنهاد
سیاستتگذاربتهپیچیتدگیهتاوپویتاییهتاینهفتتهدرذاتابعتاد

محققاننیزیوجهنهادهتای
المللیشدناست.روی ردبخشتنامهایبتهایتنموضتوع،بتیاعتنتاییبتهایتنپویتاییهتاو


بین
کردنبیشازحدمسئلهاست.اکنونبیشازگذشتهبایدبهیحولدربافتارفرهنگیایرانف ر


ساده

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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المللیشدنآموزشعالی،یغییریازجنسفرهنگاست.پسنیازمند

کنی .خمیرمایهاصلی 
بین
یکسیاستفرهنگیمدونومطالعهشدهبراساساقتضائاتبومیاست .

المللیشدنیکفراینداست(نهیکپروژه).نظتامآمتوزشعتالی

یافتههانشاندادندکه 
بین

فعلیبراییحولوعقبنیفتادنازمزایایآن،بایستههایفرهنگیگوناگونیرابایددرچتارچوب
سیاستهایفرهنگیاجراکند.چنینایدهایینهابانگرشیکلگراوسیستمیمیسراستکتهدر

سیاستتهایفرهنگتیستطحح ومتتیتا

مدلپیشنهادیمقالهبازنماییشدهاست.درایختاذ
المللیشدنآموزشعالیازمنظرفرهنگتی

دانشگاهرابایددرنظرگرفتهشوند.امروزهیوجهبه 
بین
دانشتگاههای

درراهلردهایدانشگاهبسیاریازکشورهاقرارگرفتهاست.استفادهازیجاربموف 
بهترمییواندبهما

المللیشدنآموزشعالی،

سیاستگذاریفرهنگی 
بین

کشورهایدیگردرامر
کمکنماید .
سیاستگذاریدقی دراینزمینهپیشنهادمیشودکهبامحوریتت

درپایان،برایشناساییو
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دانشگاههایمختلتفدرنظتامهتایگونتاگون(پزشت ی،غیرپزشت ی،صتنعتی،جتامع،هنتر،

المللیشدن

ایو)...بهصورتجزئیبایستههایفرهنگیبرایورودبه 
بین

انتفاعی،فنیوحرفه

غیر
سیاستگذاریفرهنگیهوشمندانهایانجامداد .

شناساییشودیابتواندرسطحمیانیوخردنیز










فهرست منابع
ابراهی آبادی،حسین(.)7936سیاستگذاری فرهنگی ممو
مطالعاتفرهنگیواجتماعی .
خراسانی ،اباصلت( .)7931بینالمللیسا ی ممو

عالی :ایده ،تجربه و عم .یهران:پژوهشت ده

عالی.یهران:دانشگاهشهیدبهشتی

المللیشتدنآمتوزشعتالی.فصالنامه


).یحلیلملانینظتریواهتدا،بین
خورسندیطاس وه،علی(7936

ممو عالی ایران.21-61،)9(1،
یطاس وه ،علی (.)7931ممو عالی بینالمللی :استراتژیها و شرایط امکان .یهتران:پژوهشت ده
خورسند 
مطالعاتفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم
ذاکرصالحی،غالمرضا(.)7931ممو
برنامهریزی آموزش عالی.


عالی و جاذ دانشاجویان خاارجی یهتران :مؤسسته پتژوهش و

ذاکرصالحی،غالمرضا(.)7931مسائ ممو
وزارتعلوم.

عالی ایران.یهران:پژوهش دهمطالعاتفرهنگیواجتماعی

الملليشدن آموزش عالي در اسناد

صالحیعمران ،ابراهی ؛وکرمخانی ،زینب(.)7939بررسی جایگاه بین


فرادستی و سه ایران در آموزش عالی بینالمللي در مقایسه با سایر کشورها ششمین هماای انجمان
ممو عالی ایران توسعه ممو عالی فرامر ی :فرصت هاا و چاال هاا ،دانشتگاه فردوستی مشتهد،
مشهد،ایران.
ماحوزی،رضا( .)7931ابعاد فرهنگی و اجتماعی بینالمللیشدن دانشگاهها :وضعیت ایران و تجربه جهانی.
یهران:پژوهش دهمطالعاتاجتماعیوفرهنگیوزارتعلوم
سیاستهایفرهنگی آموزش عالی کشتور:کثترتدر

مرشدی ،ابوالفضل؛وخل  ،حسین (.)7932ارزیابی
وحدتفرهنگی/همزیستیفرهنگعلمیودینی .برنامهریزي رفاه و توسعه اجتماعي.711-766،76 ،
نلوی،علداالمیر( )7932دانشگاهآرمانیدرجمهتوریاستالمی .منتشار شاده در اتاا مجموعاه مااا ت
فرهنگ ،دانشگاه و پژوه (بهکوششرضاماحوزی)،پژوهش دهمطالعاتفرهنگیواجتماعی،یهتران،
ایران .
نظرزادهزارع،محسن؛پورکریمی،جتواد؛ابیلتی،ختدایار؛وذاکرصتالحی،غالمرضتا(.)7931ارائتهالگتوی
شایستگیاعضاءهیئتعلمیدریعامالتبینالمللی:یکمطالعهپدیدارشناسانه.فصلنامه سیاست علم

و فناوری.21-91،)9(1،
المللیشدنآموزشعالیاز


).الگویبین
یکبین،محمد؛ ذاکرصالحی،غالمرضا؛وماحوزی،رضا(7936
ن 
منظتتتترسیاستتتتتفرهنگتتتتی.فصاااالنامه سیاساااات علاااام و فناااااوری.61-61،)9(3،
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