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واکاوی سازوکار های توسعه
بین المللی سازی نظام آموزش عالی کشور

امروزه به واســطه جهانی شــدن، رقابت پذیری بین المللی، گســترش فنّــاوری اطالعات و... 
بین المللی سازی آموزش عالی به جایگاه راهبردی در فعالیت های دانشگاه ها رسیده و با تأسی از 
این شرایط، کشور های مختلف به توسعه این پدیده می پردازند تا بتوانند جایگاه، شهرت و منزلت 
علمی بیشتری در بین مردمان سایر ملل به دست آورند. با توجه به این شرایط پژوهش حاضر با 
هدف واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی کشور با استفاده از روش 
پژوهش ترکیبیـ  اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی 
بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و شبکه ای انتخاب شدند و جامعه آماری در بخش کّمی 
اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند و نمونه ای با حجم 301 نفر انتخاب و 
برای نمونه گیری از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. عمده ترین یافته ها در بخش 
کیفی حکایت از آن داشت که همکاری های علمی بین المللی، فعالیت های فوق برنامه بین المللی، 
راهبرد های سازمانی، راهبرد های حمایتی، توسعه منابع انسانی، بین المللی سازی برنامه های درسی، 
فرصت های بین المللی، نظارت و ارزیابی و شرایط زمینه ای، سازوکار های شناسایی شده برای توسعه 
بین المللی ســازی نظام آموزش عالی کشور است و در بخش کّمی همه متغیر های شناسایی شده 
دارای بار عاملی باالتر از 0/7 بودند و این نشانگر آن بود که سازوکار های شناسایی شده از اعتبار 

الزم برای توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی کشور برخوردار است.
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه شمار روزافزونی از اساتید، محققان و دانشجویان اقدام به سفر های علمی می نمایند 
و روش هــای نوین جابجایی علمــی بین المللی همچون روش نمایندگــی )فرانچایز(1، 
خواهرخواندگی )توینینگ(2، دو مدرک گرایی3، پیوند4 و دوره های آنالین باز گســترده5 
در نقاط مختلف جهان گسترش یافته است. این شرایط متأثر از دو عامل جهانی شدن6 و 
بین المللی سازی آموزش عالی7 است. جهانی شدن به هم فشردگی جهانی و تشدید آگاهی از 
جهان به مثابه ُکل است )رابرتسون8، 1992( و بین المللی  سازی عکس العملی به فشار های 
ایجاد شده توسط جهانی شدن است. )اسکات9، 1998( جهانی شدن شکلی از انتقال، انطباق 
و توســعه ارزش ها، دانش، فّناوری و هنجار های رفتاری بین کشــور ها و جوامع مختلف 
است )چنگ10، 2000( و اثرات گسترده ای بر ساختار ها، روش ها، برنامه ها و عملکرد های 
دانشگاه های جهان بر جای گذاشته که مهم ترین این اثرات شامل گسترش بازار آموزش 
عالی بین المللی، پذیرش دانشگاه به عنوان یک صنعت بین المللی، اعتباربخشی بین المللی 
و غیره اســت. )وحدت و زیاری، 1381( اگرچه دانشگاه ها از اوان شکل گیری جنبه هایی 
از جهانی شــدن را با خود داشته اند اما این مفهوم در عصر حاضر ابعاد گسترده تری یافته 
است، به گونه ای که بسیاری از اندیشه پردازان بازنمود پدیده جهانی شدن در آموزش  عالی 
را بین المللی ســازی آموزش عالی توصیف کرده اند. )جاودانی، 1388( بین المللی ســازی 
اصطالحی است که بیشتر درباره ابعاد بین المللی آموزش  عالی و آموزش بعد از متوسطه 
به کاررفته )نایت11، 2004( و هدف آن توســعه و بهســازی دانش، نگرش  و مهارت هایی 
است که در ســطح بین المللی پذیرفته شده است. )جکسون12، 2003( بین المللی سازی 
جوامع دانشگاهی را به سمت پاسخگو بودن سوق می دهد و عاملی در یادگیری فرهنگی، 
تحمل پذیری، صلح بین الملل، استانداردسازی آموزش و... است )نایت، 1997( و ذینفعان 
1. Franchise
2. Twinning
3. Double Degree
4. Articulation
5. Massive Open Online Courses (Moocs)
6. Globalization
7. Internationalization of Higher Education
8. Robertson
9. Scott
10. Cheng
11. Knight
12. Jackson
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آن طیف گســترده ای از اقشــار جامعه همچون مدیران دانشگاهی، اعضای هیئت علمی، 
دانشجویان، سازمان های حرفه ای و دولت  ها هستند. )بابالوال1، 2003( 

از نــگاه اقتصادی، بین المللی ســازی آموزش عالی باعث افزایش صادرات آموزشــی 
می شود به طوری که در سال 2015 صادرات آموزش، بیش از 30 میلیارد دالر برای اقتصاد 
ایاالت متحده آمریکا سود آوری داشته )درب های باز2، 2016(، در استرالیا صادرات آموزشی 
بعد از زغال سنگ و سنگ آهن سومین بخش بزرگ درآمدی این کشور محسوب می شود 
و این صنعت ســاالنه بیش از 34 هزار شــغل ایجاد کرده اســت )مارگینسون3، 2011(، 
انگلســتان پیش بینی کرده که در ســال 2020 از صادرات آموزشی بیش از 16 میلیارد 
پوند درآمد کســب نماید. )هالپین و باک لی4، 2004( در منطقه خاورمیانه کشــورهایی 
هســتند که سرمایه گذاری های عظیمی در بخش آموزش عالی بین المللی خود داشته اند. 
به عنوان مثال قطر با سیاست کاهش وابستگی خود به منابع طبیعی و ایفاگری در اقتصاد 
دانش محور، پذیرای بیش از ده ها موسســه آموزشی بین المللی، سازمان های پژوهشی و 
علمی معتبر بوده اســت. امارات متحده عربی برای خروج از اقتصاد نفت محور و حرکت 
به سمت اقتصاد دانش محور سیاست گذاری بلندمدتی در زمینه بین المللی سازی آموزش 
عالی داشــته و شــهر های دوبی، ابوظبی و رأس الخیمه میزبان بیشــترین پردیس های 
دانشگاهی بین المللی در سطح جهانی بوده اند. )نایت، 2014( این موارد نشان از آن دارد 
که امروزه بین المللی سازی آموزش عالی به عنوان یک صنعت درآمدزا شناخته شده و به 
همین دلیل بحث بین المللی سازی سبز5 در محافل اقتصادی به دلیل درآمدزایی و آسیب 

نرساندن آن به محیط زیست رونق گرفته است. 
اهمیت بین المللی سازی ازآن جهت است که فارغ التحصیالن دانشگاهی افرادی هستند 
که برای آینده سیاســی، اجتماعی و اقتصادی کشــور جایگاه مهمی دارند و تصمیمات 
آنها نه تنها بر آنچه در ســطح محلی و ملی اتفاق می افتد بلکه بر مسائل جهانی هم تأثیر 
می گذارد پس دانشگاه ها باید دانشجویانی را تربیت نماید که آماده کسب آگاهی جهانی، 

1. Babalola
Open Door .2: تارنمــای درب هــای باز در زمینه جذب دانشــجویان بین المللی در ایاالت متحده 

فعالیت می کند.
3. Marginson
4. Halpin & Buckley
5. Green Internationalization

واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی ...
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فهم فرهنگ هــای مختلف، ارتباطات بین المللی و... باشــند. )الینگبو1، 1998( از طرف 
دیگر در ســند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران )افق 1404( ایران کشوری دست یافته 
به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فّناوری در ســطح منطقه آسیای جنوب غربی توصیف 
شــده است. براساس آیین نامه شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی، مصوب 
جلســه 424 مورخ 1377/5/13 در فصل چهارم بر توســعه تعامل علمی در عرصه های 
بین المللی و دستیابی به مرجعیت علمی و فرهنگی در منطقه و جهان اسالم تأکید شده 
است. در نقشه جامع علمی کشور در راهبرد کالن )9( به وضوح بین المللی سازی آموزش 
عالی، همکاری های علمی بین المللی و مسائلی از این دست مورد تأکید بوده است. درواقع 
با توجه به اسناد باالدستی و تغییرات چند دهه گذشته الزم است که دانشگاه های کشور، 
راهبرد های بین المللی را در رسالت ها، مأموریت ها، اهداف و کارکرد های خود مورد توجه 
قرار دهند و برای کســب هویت بین المللی، صدور دانش، تبادالت دانشــجویی، برطرف 
نمودن تنگنا های مالی، افزایش کیفیت آموزشی، گسترش روابط علمی بین المللی و عقب 
نماندن از کشور های منطقه به سوی سیاست بین المللی سازی آموزش عالی حرکت نمایند 
تا بتوانند به رشته های دانشــگاهی خود وجهه ای بین المللی دهند و دانشجویانی تربیت 

کنند که دارای صالحیت های الزم در سطح جهانی باشند.
بین المللی سازی آموزش عالی از نظر افراد مختلف، معانی متفاوتی داشته و درنتیجه 
تنوع بسیاری در تعریف این مفهوم وجود دارد و ارائه تعریفی جامع و مانع دشوار است، با 
این حال در ادامه به مهم ترین تعاریف می پردازیم. پورتر2 )1990( بین المللی سازی آموزش 
عالی را به عنوان فرایندی می داند که آموزش و امور خدماتی آموزش عالی را با مســائل 
بین المللی و بین فرهنگی ســازگار نماید. انجمن مدیران آموزشی بین المللی3 )1995(، 
انجمن بین المللی دانشگاه ها4 )1997( و انجمن دانشگاه ها و دانشکده های کانادا5 )1998( 
تعریف نســبتاً مشابهی از بین المللی ســازی آموزش عالی ارائه داده اند و آن را گنجاندن 
ابعــاد بین المللی، تطبیقی یا جهانی در تحقیق، توســعه آموزش و کارکرد های خدماتی 
مؤسســات آموزش عالی بیان کرده اند. شورمان6 )1999( بین المللی سازی آموزش عالی 

1. Ellingboe
2. Porter
3. Association of International Education Administrators (AIEA)
4. International Association of Universities (IAU)
5. Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC)
6. Schoorman
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را فرایند تأثیر متقابل و مداومی می داند که در بافت دانش و تجربه بین المللی )جایی که 
جوامع مانند خرده نظام هایی از یک دنیای بزرگ تر و کلی به شمار می آیند( اتفاق می افتد. 
دی ویت1 )2002( بین المللی سازی آموزش عالی را به بسط و توسعه آموزش عالی مرتبط 
دانسته و بر فرایند راهبردی گنجاندن بُعد بین المللی در تمامی ابعاد آموزش عالی تأکید 
می کند. نیلسون2 )2003( بین المللی سازی آموزش عالی را فرایند تلفیق ابعاد بین المللی 
در تحقیق، تدریس و کارکرد خدماتی آموزش عالی بیان کرده اســت. بُستروم3 )2010( 
بین المللی ســازی آموزش عالی را فرایند تلفیق ابعــاد بین المللی، بین فرهنگی و جهانی 
با اهداف و عملکرد های دانشــگاه دانســته و اجرای آن را به شکلی می داند که احترام به 
تفاوت های فرهنگی و ســنت های گوناگون را ارتقا بخشد. نایت )2014( بین المللی سازی 
آموزش عالی را فرایند ادغام ابعاد بین المللی، بین فرهنگی و جهانی در اهداف و کارکرد های 

آموزش عالی )یاددهی ـ یادگیری، تحقیق، خدمات( بیان کرده است.

ابعاد بین المللی سازی آموزش عالی
حمایتسازمانی: یکی از مهم ترین ابعاد بین المللی سازی آموزش عالی، حمایت سازمانی 
هســت و به عنوان راه حلی برای پیشبرد و حفظ تالش های بین المللی دانشگاه ها در  نظر 
گرفته شــده  است. )گرین4، 2007( اهمیت بین المللی سازی باید در  بیانیه ها، مأموریت ها 
و رسالت های دانشــگاه )مورفیو و هارتلی5، 2006(، ســاختار های سازمانی، انگیزشی و 
دسترسی به اطالعات مرتبط به دانشجویان آینده منعکس شود. )سیایا و هیوارد6، 2003(

ساختارسازمانیونیرویانسانی: کلر7 )1996( با مطالعه 25 برنامه بین المللی  نشان داد که 
نیروی انسانی متخصص و ساختار سازمانی مناسب در سراسر دانشگاه منجر به برنامه های 
بین المللی موفق تر می شود. گرین و سیایا )2005( با مطالعه 233 دانشگاه نشان دادند که 
دانشگاه های بین المللی تمایل زیادی دارند که دفتری داشته باشند که برنامه های آموزشی 

بین المللی را سامان دهد و ساختار سازمانی منظم و مناسبی داشته باشد.

1. De Wit
2. Nilsson
3. Bostrom
4. Green
5. Morphew & Hartley
6. Siaya & Hayward
7. Kelleher
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سرمایهگذاریخارجی: امروزه سرمایه گذاری در آموزش عالی بین المللی فراتر از دریافت 
شهریه ها از دانشجویان خارجی است و متکی به سرمایه گذاری های مؤسسات و بنیاد های 
علمی خارجی است و استفاده از پول دولت برای دانشگاه های دولتی غالباً در عرصه جهانی 

محدود شده است. )آبو1، 2002(
برنامهدرســیبینالمللی: آثار علمی زیادی در اهمیت بین المللی سازی برنامه درسی به 
رشــته تحریر درآمده و اکثر صاحب نظران بین المللی ســازی برنامه های درسی را ستون 
فقرات بین المللی سازی آموزش عالی بیان کرده اند )لیسک2، 2015( و دانشگاه های بزرگی 
مانند دانشــگاه کالیفرنیا3 و دانشگاه جورج میســون4 برنامه های درسی خود را به سمت 
بین المللی ســازی تغییر داده اند و صد ها نفر از دانشجویان را در رشته های جدید با هدف 

کسب مهارت های جهانی جذب کرده اند. )استرنس5، 2009(
زبــانخارجیموردنیاز: زبــان مؤلفه ای حیاتــی در آموزش جهانی اســت، زیرا اغلب 
 دانشــجویان، به طریقی  با آ ن مواجه می شوند. )استرنس، 2009( زبان یکی از جنبه های 
مهم بین المللی ســازی است و در نظرسنجی شورای آمریکایی آموزش6 )2009( 0/74 از 

پاسخگویان از نیاز به زبان خارجی در دانشگاه حمایت کردند.
تحصیلخارجازکشور7: در سال 2000، نزدیک به 0/65 دانشگاه های آمریکایی برنامه های 
فرصت مطالعاتی داشــتند و این روند تا ســال 2006 بــه 0/91 افزایش یافت. )گرین و 
همکاران، 2008( گرین و سیایا )2005( در مطالعه ای دریافتند که دانشگاه هایی که در 
بین المللی ســازی فعال اند، خط مشی های مشخصی دارند که دانشجویان را قادر می سازد 
بدون تأخیر بعد از فارغ التحصیلی در خارج از کشور به فرصت های مطالعاتی مبادرت نمایند.

فعالیتهایفوقبرنامه: فعالیت هایی مانند تعامل با اعضای هیئت علمی خارجی و حضور در 
رویدادهایی با مضمون فرهنگی باعث می شود دانشجویان در معرض موضوعات بین المللی 
فوق برنامه قرار گیرند. )جانگ8، 2009( شــورای آمــوزش آمریکایی )2009( مهم ترین 
فعالیت هــای فوق برنامه بین المللی شــده را مواردی همچون جشــنواره های بین المللی 
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منظــم و پی در پی، ایجاد گردهمایی برای دانشــجویان عالقه مند به مباحث بین المللی و 
ارائه برنامه هایی که دانشجویان بین المللی را با دانشجویان بومی مرتبط می سازد، عنوان 

کرده است.

پیامد های بین المللی سازی آموزش عالی
انجمن بین المللی دانشــگاه ها )2005( در نظرسنجی از پاسخ دهندگان 95 کشور درباره 
مزایای بین المللی ســازی ســؤال کرد و آنها اهم این مزایا را ارتقاء کیفیت علمی، افزایش 
درآمد دانشــگاهی، فرصت برای افزایش بارش مغزی، درک و انسجام بین المللی بیشتر، 
نــوآوری در برنامه های درســی، تدریــس و تحقیق؛ آموزش شــهروند بین المللی، تنوع 
برنامه های آموزشــی و صالحیت های بیشتر؛ تقویت پژوهش ها و تولید علم بیان کردند. 
به نظر گرین و همکاران )2002( زمانی که دانشگاه ها مشارکت و اتحاد بین المللی را دنبال 
می کنند آنها می توانند مشکالت پژوهشی مهم را شناسایی و فرصت های بیشتری را برای 
پیشرفت های حرفه ای، کارآموزی و تجربه کاری ارائه کنند. دانشگاه ها می توانند ایده های 
جدید بازار را دریافت کنند؛ تأثیر اکتشافات جدید را تسریع بخشند؛ به پژوهش های علمی 
وضوح و شفافیت ببخشند؛ در پیشرفت های اقتصادی منطقه ای و جهانی مشارکت کنند. 
به عالوه، بین المللی سازی آموزش عالی به دانشگاه های شریک اجازه می دهد تا برنامه ها یا 
دوره های تخصصی را ارائه دهند که نمی توانند آنها را به تنهایی ارائه نمایند و فرصت های 
جدیدی را برای توســعه های حرفه ای ارائه دهند. در جدول 1 مهم ترین پیامد های بالقوه 

بین المللی سازی آموزش عالی بیان شده است.

جدول1:پیامدهایبالقوهبینالمللیسازیآموزشعالی)نایت،2006(

پیامدهایبالقوهمنفیبینالمللیسازیپیامدهایبالقوهمثبتبینالمللیسازی

یکسان سازی برنامه های درسیبهره وری، درآمد ها و منافع مالیاتی

از دست دادن فرهنگ و هویت ملیفرصت هایی برای جذب نخبگان خارجی

به خطر افتادن کیفیت آموزشافزایش همکاری های بین المللی

رشد نخبه گرایی در دسترسی به فرصت های آموزش بین المللینوآوری در برنامه های درسی، تدریس و تحقیق

زیاده روی در استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان آموزشیتربیت شهروند های ملی و بین المللی

تجاری سازی برنامه های آموزشیتنوع برنامه های آموزشی و مدارک تحصیلی

افزایش تعداد مدارک تحصیلی خارجی با کیفیت پایینتقویت تحقیقات و تولیدات علمی

واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی ...
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پیشینه پژوهشی
آراسته )1385( در پژوهشی با عنوان »همکاری های بین المللی در ایران و چگونگی بهبود 
آن« به این نتیجه رسید که گرچه سال هاست دفاتری در بسیاری از دانشگاه های کشور با 
عنوان »دفتر ارتباطات بین المللی« ایجاد شــده و دفتری نیز با عنوان »دفتر همکاری های 
علمی و بین المللی« در وزارت علوم فعالیت می کند، اما فعالیت های آنها بیشتر به امضای 
توافق نامه های صوری محدود شــده و فعالیت هایی کــه موجبات ارتباطات بین المللی را 

فراهم نماید مورد توجه قرار نگرفته است.
حکیم زاده )1389( پژوهشی با عنوان »جهانی شدن، بین المللی شدن آموزش عالی و 
برنامه های درســی میان رشته ای« انجام داده است. عمده ترین نتایج حکایت از آن داشت 
که حرکت به ســمت بین المللی شــدن آموزش عالی و اتخاذ رویکرد میان رشــته ای در 
برنامه های درســی آموزش عالی با فراهم سازی زمینه ارتقای فهم چشم انداز های جهانی 
و کســب صالحیت های شهروندی جهانی می تواند پاسخ مطلوبی به الزامات دنیای امروز 
باشد که درهم تنیدگی پدیده ها، تنوع و تغییرات سریع ازجمله مشخصات بارز آن است.

فتحی واجارگاه و همکاران )1390( پژوهشی با عنوان »بررسی موانع پذیرش دانشجویان 
خارجی در دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی« انجام دادند و عمده ترین نتایج حکایت 
از آن داشت که از دیدگاه دانشجویان خارجی »نداشتن ارتباطات مستمر با دانشگاه های 
برتر جهان، ارائه نشدن بخشی از برنامه های آموزشی به زبان انگلیسی، خدمات حمایتی 
پایین به دانشــجویان خارجی نظیر اسکان، مشــاوره تحصیلی« ازجمله مهم ترین موانع 
درون دانشــگاهی است و »عدم تســهیل ورود دانشمندان و استادان برجسته خارجی به 
کشور، داشتن دیدگاه های بدبینانه درخصوص حضور دانشجویان خارجی، معرفی نکردن 
توانمندی های علمی دانشگاه ها به سایر کشورها« ازجمله مهم ترین موانع برون دانشگاهی 

است.
خراسانی و زمانی منش )1391( در پژوهشی به بررسی »راهبرد های مؤثر در بین المللی 
شدن دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران« پرداختند. مهم ترین یافته ها حکایت از آن 
داشت که از دیدگاه اعضای هیئت علمی استفاده از راهبرد های ارتباطی، سیاسی، خدماتی 
و دانشگاهی نقش مؤثری در بین المللی سازی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور 
دارد. در راهبرد ارتباطی »استقبال از ایده های جدید بین المللی در زمینه آموزش عالی«، در 
راهبرد سیاسی »گسترش توافق نامه های تحقیقی بین المللی«، در راهبرد خدماتی »افزایش 
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حمایت مالی از فرصت های مطالعاتی اساتید و دانشجویان« و در راهبرد دانشگاهی »توجه 
به بین المللی سازی آموزش عالی به عنوان یک اولویت« مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

حق دوســت و همکاران )1392( پژوهشی با عنوان »راهبرد های توسعه دانشگاه های 
علوم پزشــکی کشور در راستای حضور فعال در عرصه بین الملل« انجام دادند. مهم ترین 
راهکار های ارائه شــده در این پژوهش شــامل، توجه خاص به روابط بین الملل در سطوح 
مدیریت دانشگاهی و کشوری، توجه خاص به زبان انگلیسی و فراهم آوردن شرایط رفاهی 

کافی برای جذب استادان و دانشجویان بین المللی است.
رادزکی1 )2000( پژوهشی با عنوان »پیاده سازی بین المللی سازی: استفاده کاربردی 
از مدل فرایند فراکتال« انجام داد. یافته ها حکایت از آن داشت که برای بین المللی سازی 
باید بســتر بین المللی سازی، رویکرد بین المللی سازی، مبنا های منطقی بین المللی سازی، 
اقدامات و فعالیت ها، نظارت و بازبینی دوره ای، تعدیل و مفهوم سازی مدنظر قرار بگیرند.

آلتباخ2 و نایت )2007( پژوهشــی با عنوان »بین المللی سازی آموزش عالی: انگیزه ها 
و واقعیت ها« انجام دادند. عمده ترین یافته ها حکایت از آن داشت که مسائل زیادی روند 
بین المللی سازی دانشگاه ها را تحت تأثیر قرار داده که مهم ترین آنها واقعیت های سیاسی 
و امنیت ملی، سیاست های دولت و هزینه تحصیل، افزایش ظرفیت آموزش عالی، تدریس 

به زبان انگلیسی و بین المللی سازی برنامه های درسی است.
کلیفورد3 )2009( پژوهشــی با عنوان »تعامل رشــته ها در بین المللی ســازی برنامه 
درسی« انجام داد. عمده ترین یافته ها حکایت از آن داشت که بین المللی سازی به سوابق 
و پیشینه دانشگاه و رشته های تحصیلی مرتبط است و رشته های تحصیلی نقطه آغازین 

بین المللی سازی است.
قریشــی4 و همکاران )2014( پژوهشی با عنوان »بین المللی سازی مؤسسات آموزش 
عالی: اجرای چرخه DMAIC« انجام دادند. عمده ترین یافته ها حکایت از آن داشــت که 
برای بین المللی ســازی دانشگاه های پاکستان نیاز است که کیفیت علمی رشته ها، اعتبار 
دانشگاه، تولید ظرفیت دانش، تقویت تحقیقات علمی، ارتقای برنامه درسی، ایجاد دانشگاه 
شــعبه در خارج از کشور، شبکه سازی بین المللی، موافقت نامه های بین المللی، آموزش از 
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راه دور، فعالیت های بین فرهنگی، همکاری تحقیقاتی بین المللی، فعالیت های فوق برنامه 
و دانشجویان خارجی مورد توجه قرار گیرد.

بادنلیا و زاوسکی ـ راچتر1 )2015( پژوهشی با عنوان »بین المللی سازی آموزش عالی 
و اثرات آن بر اعضای هیئت علمی دانشگاه« انجام دادند. عمده ترین یافته ها حکایت از آن 
داشت که بین المللی سازی در سطح فردی بر توسعه شخصی، حرفه ای، توجه به موقعیت 
همــکاران خارجی، یادگیری زبــان خارجی و افزایش بار کاری اعضای هیئت علمی و در 
ســطح دانشگاهی بر بین المللی سازی برنامه درسی، حضور دانشجویان خارجی در محیط 
دانشــگاه، تدریس بین المللی، گسترش گروه های تحقیقاتی بین المللی، افزایش نشریات 

بین المللی و فعالیت های فوق برنامه بین المللی تأثیر دارد.
فوهــو2 و همکاران )2015( پژوهشــی با عنــوان »اهداف، راهبرد ها و دســتاورد ها 
بین المللی ســازی آموزش عالی در ژاپن و تایوان« انجام دادند. عمده ترین یافته ها حکایت 
از آن داشت که جذب دانشجویان بین المللی، استخدام اعضای هیئت علمی خارجی، ایجاد 
پردیس های دانشگاهی، تدریس به زبان انگلیسی، یکپارچه سازی دانش بین المللی برنامه 
درسی، تشویق اعضای هیئت علمی برای شرکت در آموزش بین المللی، روابط با کالج های 
خارجی، ترویج مطالعه در خارج از کشور، مبادالت علمی بین المللی، برگزاری کنفرانس ها 
و مســابقات بین المللی و ترویج انتشار مقاالت در مجالت بین المللی از سازوکار های مؤثر 

در بین المللی سازی آموزش عالی دو کشور ژاپن و تایوان بوده است.
رمبلی3 و آلتباخ )2016( پژوهشی با عنوان »محلی و جهانی بودن در بین المللی سازی 
آموزش عالی« انجام دادند. عمده ترین یافته ها حکایت از آن داشت که برنامه های جابجایی 
دانشجویی، تالش های بین المللی دانشگاه، ابتکارات بین المللی، تمرکز بر مسائل استراتژیک، 

ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از سازوکار های بین المللی سازی است.
ســلیمان آلراج4 )2017( پژوهشی با عنوان »بین المللی سازی آموزش عالی در امارات 
متحده عربی و پیامد های انتخاب دانشــجویان کارشناسی برای دوره تحصیالت تکمیلی« 
انجــام داد. عمده ترین یافته ها حکایت از آن داشــت که دانشــجویان اماراتی تمایل به 
انتخاب دانشــگاه هایی دارند که برنامه های درســی بین المللی ارائه دهد، اعضای هیئت 
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علمی بین المللی داشــته باشد، فرصت تحصیل در خارج از کشور را دانشگاه فراهم نماید 
و دوره های تحصیلی مشترک با دانشگاه های خارجی وجود داشته باشد.

خلیدا1 و همکاران )2017( پژوهشــی با عنوان »به ســوی جامعه دانش بنیان جهانی: 
تحلیل SWOT آموزش عالی پاکســتان در بستر بین المللی سازی« انجام داد. عمده ترین 
یافته ها حکایت از آن داشــت که دانشجویان، دانشــکده، پژوهش، برنامه درسی، دولت، 

تعامالت و فرهنگ از عوامل مؤثر در بین المللی سازی دانشگاه های پاکستان است.

روش پژوهش
با توجه به اینکه در این پژوهش به دنبال واکاوی ســازوکار های توســعه بین المللی سازی 
نظام آموزش عالی کشــور هستیم و نتایج این پژوهش بعد از اتمام کار می تواند بالفاصله 
در جامعه مورد نظر، به کار گرفته شــوند، لذا این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. 
از آنجا  که از داده های کیفی و کّمی اســتفاده شده، این پژوهش به لحاظ نوع داده ها، در 
زمره پژوهش های ترکیبیـ  اکتشافی است یعنی در وهله اول با روش کیفی سازوکار های 
توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی شناسایی شدند و بعد به اعتباریابی سازوکار های 

شناسایی شده پرداخته شد. در ادامه به توضیح این مرحله پرداخته می شود: 
در مرحله کیفی با راهبرد مطالعه موردی به جمع آوری اطالعات دقیق از گروه هدف 
پرداخته شد. مطالعه موردی راهبردی است که به کمک آن پژوهشگر یک برنامه، فعالیت و 
یا بیانات چند فرد را تشریح کرده و با استفاده از شیوه های گردآوری داده، اطالعات دقیق 
را گردآوری می کنند. )اســتیک2، 1995( مشارکت کنندگان پژوهش خبرگان دانشگاهی 
بودند و هفت خبره دانشگاهی که سه نفر دارای مرتبه دانشیاری و چهار نفر دارای مرتبه 
استادیاری بودند و از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند، با روش 
نمونه گیری هدفمند و شــبکه ای3 و با رعایت قاعده اشــباع نظری انتخاب شدند. در این 
پژوهش، نقطه اشــباع داده ها تا جایی ادامه یافت که پژوهشــگران با پرســیدن سؤاالت 
مکرر متوجه شدند که داده های جدید، بینش تاره ای را آشکار نمی نمایند. درنهایت پس 
از انجــام هفت مصاحبه که به طور میانگین مدت زمان هر مصاحبه 45 تا 60 دقیقه بود، 

1. Khalida
2. Stake
3. نمونه گیری شــبکه ای در واقع همان نمونه گیری گلوله برفی اســت با این تفاوت که نمونه گیری 

شبکه ای صرفًا برای انتخاب نمونه از بین متخصصان یک حوزه مطالعاتی به کار گرفته می شود.

واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی ...
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اشباع داده ها حاصل گردید. در پژوهش حاضر از ابزار مصاحبه  نیمه ساختاریافته1 به منظور 
گردآوری داده ها استفاده شده و در ابتدا از مشارکت کنندگان این سؤال باز پاسخ مطرح 
شــد که »سازوکار های توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی چیست؟« و در ادامه بر 
مبنای پاسخ های ارائه شده سؤاالت بعدی پرسیده شد. برای بررسی اعتبار داده ها اقداماتی 
صورت گرفت که عبارت اند از: 1. بخشــی از یافته ها و مقوله های نهایی شناسایی شده در 
اختیار مشــارکت کنندگان قرار گرفت تا برداشت و تحلیل  محققان را بررسی نمایند؛ 2. 
تحلیل داده ها و نتایج آن در اختیار دو تن از متخصصان قرار گرفت تا نظر تخصصی خود 
را درخصوص تحلیل داده ها و نتایج بیان کنند؛ 3. جهت کسب اطمینان از کدگذاری ها، 
مقوالت تشــکیل دهنده و نام گذاری ها توسط پژوهشگر اول به وسیله پژوهشگر دوم مورد 
بازبینــی قرار گرفت که پایایی بین دو ُکدگذار برابر 0/81 به دســت آمد که پایایی قابل 
قبولی است و 4. به منظور افزایش قابلیت تأیید یافته ها از مصاحبه ها یادداشت برداری شد. 
در ادامه برای تحلیل داده ها از روش تحلیل داده بنیاد استفاده شد و از آنجا  که هدف این 
پژوهش طراحی مدل و نظریه پردازی نبوده لذا فقط از کدگذاری باز2 و کدگذاری محوری3 

برای استخراج دسته های مفهومی و گزاره های مقوله ای استفاده شده است. 
در مرحله کّمی، جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های 
دولتی شهر تهران بود و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 354 نفر انتخاب 
شد که بعد از پخش پرسشنامه ها تعداد 301 مورد برگشت داده شد )نرخ بازگشت 0/85(، 
همچنین برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. به این 
صورت که پس از محاسبه تعداد نمونه الزم، استان تهران به سه خوشه جغرافیایی )شرقی، 
غربی، مرکزی( طبقه بندی شد و در هر خوشه یک دانشگاه انتخاب و پس از آن به ترتیب 
در هر یک از دانشگاه های انتخاب شده به صورت تصادفی ابزار پژوهش میان اعضای هیئت 
علمی توزیع و گردآوری شــد. ابزار پژوهش، پرسشنامه  استخراجی مبتنی بر مصاحبه ها 
و اســناد پژوهشی بود که روایی صوری آن توسط خبرگان دانشگاهی تأیید شد و پایایی 
آن با اســتفاده از ضریب آلفای کرانباخ برابر با 0/896 به دست آمد. روش تحلیل داده ها 
مدل یابی معادالت ســاختاری بوده و از رویکرد حداقل مربعات جزئی )PLS( و نرم افزار 
Smart-PLS3 جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و اعتباریابی ســازوکار های 

1. Semi- Structured
2. Open Coding
3. Axial Coding
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توسعه بین المللی ســازی نظام آموزش عالی کشور استفاده شده است. دلیل انتخاب این 
رویکرد آن اســت که برخالف رویکرد مبتنی بر کوواریانس، وابســتگی کمتری به حجم 

نمونه، سطح سنجش متغیر ها و نرمال بودن داده های توزیع شده دارد.

یافته های پژوهش
سازوکارهایتوسعهبینالمللیسازینظامآموزشعالیکشورچیست؟

جهت تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری باز و محوری به این ترتیب استفاده شد که 
داده های کیفی توسط پژوهشگر بار ها و بار ها مرور شد و پس از آشنایی و تسلط به داده های 
کیفی، محقق آنها را سازمان دهی نموده و به کدگذاری متون سازمان دهی شده پرداخت. 
واحد اصلی تحلیل برای کدگذاری، مفاهیم بودند و هنگام تجزیه وتحلیل داده ها، مفاهیم از 
طریق عنوان گذاری توسط محقق، به طور مستقیم از رونوشت مصاحبه شرکت کنندگان و با 
توجه به موارد مشترک کاربرد آنها ایجاد شدند. در فرایند انجام کدگذاری ابتدا با تفکیک 
متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط یا پاراگراف ها تالش شد تا کد های باز 
استخراج شوند و در مرحله بعدی آن مفاهیم در قالب مقوله های بزرگ تری قرار گرفتند. 
بعد از این مرحله سعی شد که مقوالت نیز در قالب دسته های بزرگ مفهومی طبقه بندی 
شوند و کدگذاری هنگامی متوقف شد که یک طبقه بندی معنادار پس از بررسی چندباره 
رونوشت مصاحبه ها به دست آمد و بعد از هر مرحله طبقه بندی و بررسی داده ها مفاهیم 

تکراری حذف و مفاهیم مشابه در هم ادغام  شدند )جدول 2(

جدول2:گزارههایمقولهایاستخراجشدهازمصاحبهها

دستههایمفهومیمقولههایاصلی

همکاریهایعلمی
بینالمللی

تأسیس مراکز منطقه ای بین المللی
پروژه های تحقیقاتی مشترک بین المللی

موافقت  نامه های پژوهشی بین المللی
پروژه های کمک های توسعه بین المللی

دریافت کمک هزینه های تحقیقاتی بین المللی

فعالیتهای
فوقبرنامهبینالمللی

بازدید از سخنرانی های دانشمندان و اساتید بین المللی
مشارکت جامعه محور با سازمان های مردم بنیان بین المللی

توسعه انجمن های علمی بین المللی
برگزاری ساالنه کنفرانس ها، جشنواره ها و سمینار های بین المللی

واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی ...
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دستههایمفهومیمقولههایاصلی

راهبردهایسازمانی

تعهد مدیران دانشگاهی به بین المللی سازی
مشارکت نیروی انسانی )اعضای هیئت علمی/ کارکنان( در فرایند بین المللی سازی

رسمیت یافتن ابعاد بین المللی در رسالت و مأموریت  دانشگاه ها
ساختار سازمانی مسئول و پاسخگو برای بین المللی سازی
دائر کردن دفتر امور دانشجویی بین المللی در دانشگاه ها

برنامه ریزی راهبردی دانشگاه برای بین المللی سازی
داشتن راهبرد های سازمانی برای جذب دانشجویان خارجی

تسهیل سازوکار های سازمانی برای جذب شرکای تحقیقاتی بین المللی

راهبردهایحمایتی

داشتن واحد های مشاوره ای برای دانشجویان خارجی
بورسیه های تحصیلی )دانشجویان و اساتید خارجی(
فرصت های مطالعاتی )دانشجویان و اساتید داخلی(
معافیت های شهریه برای دانشجویان خارجی برتر
امکانات اقامتی برای اساتید و دانشجویان خارجی

حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و دانشجویان داخلی موفق در عرصه بین المللی
حمایت از مقاالت و کار های پژوهشی چاپ شده بین المللی

توسعهمنابعانسانی

کارآموزی نیروی انسانی )اعضای هیئت علمی/ کارکنان( بر مبنای معیار های بین المللی
طراحی نظام جامع آموزش بین المللی

استخدام نیروی انسانی )اعضای هیئت علمی/ کارکنان( با صالحیت های بین المللی
غنی سازی شغلی نیروی انسانی با برگزاری تور های علمی بین المللی

توسعه حرفه ای نیروی انسانی )اعضای هیئت علمی/کارکنان( در حوزه های بین المللی
برنامه ریزی برای توسعه صالحیت های بین المللی فارغ التحصیالن

بینالمللیسازی
برنامههایدرسی

گسترش مطالعه زبان های خارجی )به ویژه انگلیسی(
طراحی سازوکار های تدریس/یادگیری بین المللی

گسترش رشته هایی با ویژگی های بین المللی
طراحی برنامه های  درسی پایه مشترک

تشکیل کمیته های بین المللی سازی برنامه های  درسی در دانشکده ها
استانداردسازی فرایند بین المللی سازی برنامه های درسی دانشگاه

شرایطزمینهای

جهت گیری دانشگاه )آموزش محور بودن/ پژوهش محور بودن(
قدمت و پیشینه دانشگاه در بین المللی سازی

رسالت اصلی دانشگاه )نخبه پروری یا جامع شدن(
فرهنگ اجتماعی غالب بر دانشگاه و کشور
فرهنگ سیاسی غالب بر دانشگاه و کشور

ساختار اداری حاکم )متمرکز بودن/ غیرمتمرکز بودن(

نظارتوارزیابی

بازبینی کیفیت بین المللی دانشگاه
سنجش عملکرد کارکنان بین المللی

نظارت بر عملکرد استخدام کارکنان بین المللی
بازبینی ساالنه از فعالیت های بین المللی داخلی دانشگاه

ارزیابی و بازبینی رشته های بین المللی
ارزیابی و بازبینی برنامه های درسی بین المللی شده
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دستههایمفهومیمقولههایاصلی

فرصتهایبینالمللی

گسترش پردیس های بین المللی
گسترش برنامه های خواهر خواندگی )توئِننگ(

گسترش برنامه های نمایندگی )فرانچایز(
گسترش آموزش های مجازی بین المللی

گسترش برنامه های دو مدرک گرایی بین المللی
توسعه دانشگاه های اشتراکی

شبکه سازی بین المللی
برند سازی و منزلت سازی دانشگاه ها

گسترش قطب های بین المللی

در ادامه به توضیح و تشریح سازوکار های به دست آمده از مصاحبه ها پرداخته می شود.

همکاریهایعلمیبینالمللی1
این عامل بر فعالیت های علمی که دانشگاه با سایر مؤسسات آموزش عالی خارجی دارد، 
اشــاره دارد و تأکیدش بر ارتباطات علمی مستمر با مراکز علمی معتبر است. این مقوله 
دارای دسته های مفهومی تأسیس مراکز منطقه ای بین المللی، پروژه های تحقیقاتی مشترک 
بین المللی، موافقت  نامه های پژوهشی بین المللی، پروژه های کمک های توسعه بین المللی و 
دریافت کمک هزینه های تحقیقاتی بین المللی بود. در این زمینه مصاحبه شونده ای می گوید: 
»تا زمانی که با دانشــگاه های خارجی بده بســتان علمی نداشــته باشــیم و با آنها 
تفاهم نامه های علمی امضا نکنیم به سختی می توان به بین المللی سازی دانشگاه ها امیدوار 
باشــیم. البته باید توجه داشته باشیم که در این زمینه وزارت امور خارجه خیلی می تونه 
کمک کنه مثاًل در ســفر های وزیر تعدادی از مدیران دانشــگاهی را با خودشون ببرند تا 

اونجا رایزنی هایی صورت بگیره«.
در این زمینه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )2016( بیان می کند که اتحادیه اروپا 
به شدت بر منطقه گرایی و همکاری علمی بین المللی تأکید دارد. موداربیکوتا و کاشکین بایوا 
)2014( بیان کردند که توســعه پروژه های تحقیقاتی بین المللی و توسعه مبادالت علمی 
بین المللی از مهم ترین راهبرد های دانشــگاه های قزاقستان برای بین المللی سازی آموزش 
عالی است. فوهو و همکاران )2015( بیان می کنند که ارتباطات علمی بین المللی و همکاری 

چندجانبه با دانشگاه های دیگر بر بین المللی سازی آموزش عالی تأثیرات مثبتی دارد.

1. International Scientific Cooperation

واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی ...
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فعالیتهایفوقبرنامهبینالمللی1
این عامل بر ســازوکارهایی تأکید دارد که در برنامه های رســمی دانشگاه تعریف نشده و 
مبتنی بر طرح ها و برنامه هایی اســت که هدفش پر کردن اوقات فراغت دانشــجویان و 
اساتید، آشنا کردن آنها با فرهنگ های مختلف و برخورد مناسب با آنها است. این مقوله 
دارای دسته های مفهومی بازدید از سخنرانی های دانشمندان و اساتید بین المللی، مشارکت 
جامعه محور با ســازمان های مردم بنیان بین المللی، توسعه انجمن های علمی بین المللی، 
برگزاری ســاالنه کنفرانس ها، جشــنواره ها و ســمینار های بین المللی بود. در این زمینه 

مصاحبه شونده ای می گوید: 
»واسه اینکه دانشــگاهی در قد و قواره بین المللی داشته باشیم باید اساتید مطرح 
بین المللی را به مناسبت های مختلف مثل برگزاری همایش های علمی به دانشگاه 
دعوت کنیم تا بتوانیم کانال های ارتباطی خوبی با این اســاتید برقرار کنیم و نباید 
از هزینه کردن در این زمینه ترس داشــته باشــیم، چــون منافع بلندمدتی برای 

دانشگاه داره«.
در این زمینه قریشــی و همکاران )2014( بیان داشــتند که برای بین المللی سازی 
دانشــگاه های پاکستان نیاز اســت که فعالیت های بین فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه 
مورد توجه قرار گیرد. ادنلیا و زاوســکی ـ راچتر )2015( بیان کردند گسترش گروه های 
تحقیقاتی بین المللی، افزایش نشریات بین المللی و بازدید از کنفرانس های بین المللی به 
توسعه افق های بین المللی اعضای هیئت علمی و دانشجویان کمک می کند. پاوار2 )2016( 
بیان کرده که فعالیت های فوق برنامه بین المللی از راهبرد های آموزش عالی هندوســتان 

برای بین المللی سازی آموزش عالی است.
راهبردهایسازمانی3

این عامل بر سازوکارهایی اشاره دارد که به کمک آنها بین المللی سازی در دانشگاه نهادینه 
می شود و تأکیدش بر ساختار های سازمانی است که بین المللی سازی آموزش عالی در آن 
به رســمیت شناخته شود و بر مبنای آن فعالیت های دانشگاه تدوین می شود. این مقوله 
دارای دســته های مفهومی تعهد مدیران دانشگاهی به بین المللی سازی، مشارکت نیروی 
انســانی )اعضای هیئت علمی/ کارکنان( در فرایند بین المللی سازی، رسمیت یافتن ابعاد 
1. International Extracurricular Activities
2. Pawar
3. Organizational Strategies
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بین المللی در رســالت و مأموریت  دانشگاه ها، ســاختار سازمانی مسئول و پاسخگو برای 
بین المللی ســازی، دائر کردن دفتر امور دانشجویی بین المللی در دانشگاه ها، برنامه ریزی 
راهبردی دانشگاه برای بین المللی سازی، داشتن راهبرد های سازمانی برای جذب دانشجویان 
خارجی، تســهیل سازوکار های سازمانی برای جذب شرکای تحقیقاتی بین المللی بود. در 

این زمینه مصاحبه شونده ای می گوید: 
»چطور می تونیم دانشگاه بین المللی داشته باشیم وقتی که نه رئیس، نه معاون و نه 
مدیر اعتقادی به بین المللی ســازی ندارند و یا اصاًل چیز زیادی درباره این موضوع 
نمی دانند. ببینید زمانی می تونیم دانشگاه بین المللی داشته باشیم که چارت سازمانی 
بین المللی داشته باشیم، نیروی انسانیی با صالحیت های بین المللی داشته باشیم، 

افق های دانشگاهی بین المللی باشد و...«.
در این زمینه اِلینگبو )1998( خاطر نشــان کرده که مدیریت دانشــگاه، مشــارکت 
اعضای هیئت علمی و ساختار سازمانی مسئول برای بین المللی سازی دانشگاه بسیار مهم 
است. نایت )2014( بیان داشته که توجه به بین المللی سازی در رسالت ها و مأموریت های 
دانشگاه از عوامل مهم در فرایند بین المللی سازی دانشگاه ها است. موداربیکوتا و کاشکین 
بایوا )2014( بیان داشــتند که یکی از مهم ترین راهبرد های دانشگاه های قزاقستان برای 
بین المللی سازی به رسمیت شناختن ابعاد بین المللی در ساختار سازمانی دانشگاه است.

راهبردهایحمایتی1
این عامل به مسائل و فعالیت های بین المللی مرتبط با دانشجویان و اساتید مربوط می شود 
و شــامل دیدگاه هایی درباره خدمات ویژه ای اســت که در حمایت از بین المللی سازی به 
اساتید و دانشجویان داخلی و خارجی ارائه می شود. این مقوله دارای دسته های مفهومی 
داشــتن واحد های مشاوره ای برای دانشجویی دانشجویان خارجی، بورسیه های تحصیلی 
)دانشجویان و اســاتید خارجی(، فرصت های مطالعاتی )دانشــجویان و اساتید داخلی(، 
معافیت های شهریه برای دانشجویان خارجی برتر، امکانات اقامتی برای اساتید و دانشجویان 
خارجی، حمایت مادی و معنوی از پژوهشــگران و دانشــجویان داخلی موفق در عرصه 
بین المللی، حمایت از مقاالت و کار های پژوهشی چاپ شده بین المللی بود. در این زمینه 

مصاحبه شونده ای می گوید: 
»ما برای اینکه دانشگاهمون بین المللی باشه باید بریم دانشگاه های بین المللی مطرح 

1. Support Strategies

واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی ...
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را از نزدیک ببینم و باید در این زمینه فرصت های مطالعاتی تعریف بشه و اساتیدی 
برای این کار به خارج از کشور بروند یا حتی دانشجویان مستعدی را برای تحصیل 

در این زمینه بورسیه کنیم«.
در این زمینه بُوند1 )2003( از راهبردهایی همچون فرصت های مطالعاتی، تشویق های 
مادی و معنوی اعضای هیئت علمی به عنوان فعالیت های فوق برنامه دانشگاه های بین المللی 
نام برده اســت. گرین و سیایا )2005( دریافتند که دانشگاه هایی که در بین المللی سازی 
فعال و شاخص اند سیاست ها و خط مشی هایی دارند که دانشجویان را قادر می سازد بدون 
تأخیر بعد از فارغ التحصیلی در خارج از کشــور به فرصت های مطالعاتی مبادرت نمایند. 
نایت )2014( بیان می کند که بین المللی سازی آموزش عالی نفوذ در کارکرد های سه گانه 
دانشگاه یعنی آموزش، پژوهش و خدمات است و دانشگاه ها برای اینکه بین المللی شوند 
الزم است آموزشی بین المللی، خدماتی در سطح جهانی و پژوهش هایی درباره مسائل و 

چالش های روز جهانی انجام دهند.
توسعهمنابعانسانی2

این عامل بر آموزش و بهسازی نیروی انسانی دانشگاه در جهت آماده سازی آنها )اعضای 
هیئت علمی و کارکنان اداری( برای بین المللی سازی اشاره دارد و تأکیدش بر آموزش 
ضمن خدمت نیروی انســانی برای مواجهه با دانشــجویان و اســاتید بین المللی است. 
این مقوله دارای دســته های مفهومی کارآموزی نیروی انســانی )اعضای هیئت علمی/ 
کارکنــان( بر مبنای معیار هــای بین المللی، طراحی نظام جامــع آموزش بین المللی، 
استخدام نیروی انســانی )اعضای هیئت علمی/ کارکنان( با صالحیت های بین المللی، 
غنی ســازی شغلی نیروی انسانی با برگزاری تور های علمی بین المللی، توسعه حرفه ای 
نیروی انسانی )اعضای هیئت علمی/ کارکنان( در حوزه های بین المللی، برنامه ریزی برای 
توســعه صالحیت های بین المللی فارغ التحصیالن بود. در این زمینه مصاحبه شونده ای 

می گوید: 
»هر پدیده جدیدی که وارد فضای دانشــگاهی می شــود الزم است که درباره آن 
آموزش هایی داده شــود و بین المللی ســازی هم از این قاعده مستثنا نیست پس 
باید کارآموزی کارکنان را در زمینه بین المللی ســازی جدی بگیریم و اونارو با این 

1. Bond
2. Human Recourse Development
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پدیده آشــنا کنیم، همچنین وقتی بنامون بر این شد که دانشگاه بین المللی ایجاد 
کنیم، باید یا کارکنانی با صالحیت های بین المللی مثاًل تسلط به یکی از زبان های 
زنده دنیا اســتخدام کنیم یا با آموزش های ضمن خدمت کارکنانمون را به ســطح 

بین المللی برسونیم«.
در ایــن زمینه نلســون )2003( بیان کرد کــه مدیریت اثربخش منابع انســانی از 
شاخص های دانشگاه بین المللی است. گرین  و همکاران )2008( بیان داشتند که سطوح 
باالی بین المللی ســازی زمانی اتفاق می افتد که دانشــگاه، منابع انسانی بین المللی کافی 
داشته باشد. نایت )2014( توسعه ظرفیت ها و استعداد های کارکنان را در بین المللی سازی 

دانشگاه مؤثر می داند.
بینالمللیسازیبرنامههایدرسی1

این عامل بر ســازوکارهایی اشاره دارد که با استفاده از آنها می توان به برنامه های درسی 
دانشــگاهی وجهه بین المللی داد و تأکیدش بر گنجاندن مطالبی است که به دانشجویان 
در کســب صالحیت های بین المللی کمک نماید. این مقوله دارای دســته های مفهومی 
گســترش مطالعه زبان های خارجی )به ویژه انگلیســی(، طراحی سازوکار های تدریس/

یادگیری بین المللی، گسترش رشــته هایی با ویژگی های بین المللی، طراحی برنامه های 
 درسی پایه مشترک، تشکیل کمیته های بین المللی سازی برنامه های  درسی در دانشکده ها، 
استانداردســازی فرایند بین المللی ســازی برنامه های درسی دانشــگاه بود. در این زمینه 

مصاحبه شونده ای می گوید: 
»وقتی ما بخواهیم به سمت بین المللی سازی پیش برویم باید برنامه های درسی مون، 
روش های تدریس مون و رشته های تحصیلی مون را به سمت استاندارد های بین المللی 
ســوق دهیم و بهتره روی رشــته هایی مثل رشــته های فنی مهندسی، پزشکی یا 

فّناوری های اطالعات تمرکز کنیم که بهتر بتونیم بین المللی شویم«.
در این زمینه واندروند2 )1996( بیان می کند که دانشگاه های مطرح بین المللی همچون 
دانشگاه های گریفیث، کنسا، موناش، آدالید، آلبرتا و مینه سوتا رشته ها و برنامه های درسی 
خود را تا حد زیادی بین المللی نموده اند تا دانشجویان را به عنوان شهروندان جهانی آماده  
نمایند. نایت )2014( برنامه درسی بین المللی را مهم ترین عنصر بین المللی سازی آموزش 

1. The Internationalization of Curriculum
2. Van Der Wende
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عالی می داند. خلیدا و همکاران )2017( بیان می کنند که دوره های تحصیلی بین المللی 
از عوامل مؤثر در بین المللی سازی دانشگاه های پاکستان است.

شرایطزمینهای1
این عامل بر تاریخ، قدمت، جهت گیری و رســالت دانشــگاه برای بین المللی سازی اشاره 
دارد و تأکیدش بر این مســئله اســت که دانشــگاه های بزرگ و قدیمی امکان بهتری 
برای بین المللی ســازی دارند. این مقوله دارای دســته های مفهومی جهت گیری دانشگاه 
)آموزش محور بودن/ پژوهش محور بودن(، قدمت و پیشینه دانشگاه در بین المللی سازی، 
رسالت اصلی دانشــگاه )نخبه پروری یا جامع شدن(، فرهنگ اجتماعی غالب بر دانشگاه 
و کشور، فرهنگ سیاسی غالب بر دانشگاه و کشور، ساختار اداری حاکم )متمرکز بودن/ 

غیرمتمرکز بودن( بود. در این زمینه مصاحبه شونده ای می گوید: 
»خوب! فک کنید ما کارکنان بین المللی اســتخدام کردیم، دوره های بین المللی را 
توســعه دادیم، تبادالت علمی بین المللی داشتیم، پردیس های بین المللی احداث 
کردیم، آیا اینا کافیه؟ به نظر من نه اینا کفایت نمی کنه و عوامل مهمی دیگری متل 
بافت فرهنگی جامعه، نوع نگاه سیاسی و امنیتی دولت ها به بین المللی سازی وجود 
داره یا حتی در خود دانشــگاه اینکه آموزش محوره یا پژوهش محور؟ نخبه پروره یا 
هدفش جامع شدنه؟ آیا پیشینه ای در زمینه بین المللی سازی داره یا نه؟ اینا عوامل 

مهمیه که باید در بین المللی سازی دانشگاه  مورد توجه باشه«.
در این زمینه کلیفورد )2009( بیان می کند که بین المللی ســازی به سوابق، پیشینه 
و ماهیت رشــته های دانشگاهی مرتبط است. به نظر واتابه2 )2010( برای سنجش میزان 
بین المللی ســازی دانشگاه باید عواملی همچون قدمت دانشــگاه، نخبه گرایی دانشگاه و 
جامعیت دانشگاه را مورد توجه قرار داد. از نظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )2016( 
شــهرت علمی دانشــگاه ها و نزدیکی جغرافیایی از عوامل تأثیرگذار در بین المللی سازی 

آموزش عالی است.
فرصتهایبینالمللی3

این عامل مبتنی بر فرصت هایی است که دانشگاه برای بین المللی سازی باید آنها را مورد 
توجه قرار دهد و تأکیدش بر تکنیک های جابجایی برنامه ها )خواهرخواندگی، نمایندگی، 
1. Contextual Conditions
2. Watabe
3. International Opportunities
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اعتبارسنجی و...( و روش های ارائه آموزش عالی )پردیس دانشگاهی، دانشگاه مجازی، مرکز 
مطالعه و...( به فراسوی مرز های ملی است. این مقوله دارای دسته های مفهومی گسترش 
پردیس های بین المللی، گسترش برنامه های خواهر خواندگی )توئِننگ(، گسترش برنامه های 
نمایندگی )فرانچایز(، گســترش آموزش های مجازی بین المللی، گسترش برنامه های دو 
مدرک گرایی بین المللی، توسعه دانشگاه های اشتراکی، شبکه سازی بین المللی، برند سازی و 
منزلت سازی دانشگاه ها، گسترش قطب های بین المللی بود. در این زمینه مصاحبه شونده ای 

می گوید: 
»خوب! امروزه دنیا با گذشته خیلی فرق کرده، چراکه فاصله ها کم شده و به راحتی 
دانشجو و استاد می تونند از فاصله های دور با هم در ارتباط باشند، این یه فرصته 
که دانشــگاه های ما می تونن به سمت بین المللی سازی مجازی روی بیارند یا شعب 
خارج از کشــور احداث یــا پردیس های داخلی با هدف جذب دانشــجو خارجی 
تأســیس کنند. اینا فرصت های بین المللییه که دانشــگاه های ما نباید به راحتی از 

کنار آنها رد بشن«.
در این زمینه نایت )2014( بیان می کند که قطر و امارات متحده ازجمله کشورهایی 
هستند که درصدد دستیابی به فرصت های بین المللی اند و در کمتر از 15 سال گذشته، 
پذیرای بیش از ده ها موسســه آموزشی خارجی، ســازمان های معتبر پژوهشی و علمی 
بوده اند. قریشی و همکاران )2014( ایجاد شعب خارج از کشور، شبکه سازی بین المللی، 
موافقت نامه های بین المللی و... را از ویژگی های دانشــگاه بین المللی بیان می کنند. پاوار 
)2016( بیان می کند که پردیس های بین المللی، دانشگاه های مجازی بین المللی، قطب های 
آموزشــی بین المللی و مراکز مطالعه منطقه ای از راهکار های گســترش بین المللی سازی 

آموزش عالی است.
نظارتوارزیابی1

این عامل بر ارزشــیابی و سنجش فعالیت های بین المللی دانشگاه اشاره دارد و تأکیدش 
بر نظارت بر طرح ها و برنامه های بین المللی دانشــگاه در جهت دریافت بازخورد و اصالح 
برنامه ها اســت. این مقوله دارای دسته های مفهومی بازبینی کیفیت بین المللی دانشگاه، 
ســنجش عملکرد کارکنان بین المللی، نظارت بر عملکرد اســتخدام کارکنان بین المللی، 
بازبینی ســاالنه فعالیت های بین المللی داخلی دانشــگاه، ارزیابی و بازبینی رشــته های 

1. Monitoring and Evaluation

واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی ...
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بین المللــی، ارزیابی و بازبینی برنامه های درســی بین المللی شــده بــود. در این زمینه 
مصاحبه شونده ای می گوید: 

»ببینید، هر فعالیت ســازمانی نیاز به نظارت و بازبینی داره، حاال وقتی ما گام در 
راه بین المللی ســازی می گذاریم، باید کل این فرایند را مورد بازبینی و پایش قرار 
دهیم تا از نقاط ضعف و قوت آن آگاهی پیدا کنیم و از بازخورد ها برای بهتر شدن 

فرایند بین المللی دانشگاه استفاده کنیم«.
در این زمینه نایت و دی ویت )1995( بین المللی ســازی دانشگاه ها را، چرخه مداوم 
آگاهی، تعهد، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و تقویت می دانند. به نظر رادزکی )2000( نظارت 
و ارزیابــی فرایند بین المللی ســازی این امکان را فراهم می آورد تــا نقاط قوت و ضعف 
دانشــگاه بین المللی شناسایی و اصالح شود. از نظر واتابه )2010( دانشگاه هایی که قصد 
بین المللی ســازی دارند باید بر این فرایند نظارت داشــته باشند و به صورت ساالنه آن را 

ارزیابی نمایند.
اعتبارسازوکارهایشناساییشدهبهچهمیزاناست؟

برای اعتبارسنجی مدل اندازه گیری ســازوکار های توسعه بین المللی سازی نظام آموزش 
عالی کشور، از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شد، به این صورت که در مرتبه 
اول بار های عاملی متغیر های مشاهده پذیر روی متغیر مکنون مربوط به خود و در مرتبه 
دوم بار هــای عاملی متغیر های مکنون ســطح اول روی متغیر مکنون ســطح دوم مورد 

بررسی قرار گرفت.
تحلیلعاملیتأییدیمرتبهاول

تحلیل عاملی تأییدی، بار عاملی هر نشــانگر روی سازه مربوط به خود را مورد بررسی 
قرار می دهد و میزان آن باید باالتر از 0/7 باشد و مقدار T متناظر باالتر از 1/96 برای 
هر بار عاملی در ســطح 0/05 معنادار اســت و در این صورت این نشانگر از دقت الزم 
برای اندازه گیری آن سازه مکنون برخوردار است. همان طور که در جدول ذیل مشخص 
اســت تمامی گویه ها دارای بار عاملی مناسبی )باالتر از 0/7( بر متغیر مکنون مربوط 
به خود هســتند و این بار های عاملی در ســطح 0/05 معنادارند و مقدار T متناظر با 
هر بار عاملی از مقدار بحرانی آن )1/96( بیشــتر اســت در نتیجه، می توان گفت این 
نشانگر ها از دقت الزم برای اندازه گیری سازه های مربوط به خود برخوردار بوده، مورد 

تأییدند )جدول 3(
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جدول3:نتایجتحلیلعاملیمرتبهاول

سطحمعناداریآماره Tبارعاملیسازه

همکاریهایعلمیبینالمللی

0/87842/750/05

0/86541/430/05

0/91334/490/05

0/92337/570/05

0/85423/440/05

فعالیتهایفوقبرنامه
بینالمللی

0/86445/780/05

0/89036/560/05

0/88549/560/05

0/83448/510/05

راهبردهایسازمانی

0/84156/440/05

0/93131/450/05

0/87046/890/05

0/88339/210/05

0/91247/290/05

0/94356/220/05

0/89434/890/05

0/87156/450/05

راهبردهایحمایتی

0/88245/340/05

0/83432/490/05

0/85451/400/05

0/85941/330/05

0/86935/410/05

0/89145/780/05

0/89342/710/05

توسعهمنابعانسانی

0/88740/900/05

0/89441/420/05

0/89652/480/05

واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی ...



176

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل و پنجم/ بهار 1398

توسعهمنابعانسانی

0/89949/340/05

0/91847/500/05

0/91734/460/05

بینالمللیسازیبرنامههای
درسی

0/86937/400/05

0/86841/480/05

0/90245/490/05

0/91237/470/05

0/88344/430/05

0/83446/400/05

شرایطزمینهای

0/86539/410/05

0/79040/410/05

0/80139/560/05

0/88438/570/05

0/91843/470/05

0/89642/890/05

فرصتهایبینالمللی

0/78941/340/05

0/78342/380/05

0/81238/490/05

0/84742/490/05

0/91239/760/05

0/90139/670/05

0/87343/680/05

0/88240/980/05

0/78943/860/05

نظارتوارزیابی

0/87438/400/05

0/83741/780/05

0/85643/760/05

0/83251/660/05

0/86747/560/05

0/89342/700/05
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تحلیلعاملیتأییدیمرتبهدوم

در مدل عاملی مرتبه دوم، متغیر های مشاهده شده خود تحت تأثیر یک متغیر مکنون سطح 
باالتر هستند و از آنجاکه در تحقیق حاضر، هر کدام از متغیر های مکنون »همکاری های 
علمــی بین المللی، فعالیت های فوق برنامه بین المللی، راهبرد های ســازمانی، راهبرد های 
حمایتی، توسعه منابع انسانی، بین المللی سازی برنامه های درسی، فرصت های بین المللی، 
نظارت و ارزیابی و شرایط زمینه ای« می توانند به عنوان سازوکار های توسعه بین المللی سازی 
نظام آموزش عالی کشــور عمل نمایند، لذا تحلیل عاملی مرتبه دوم انجام شــده اســت. 
همان طور که در جدول ذیل مشــاهده می شــود، مقادیر بار عاملی باالتر از 0/7 است که 
نشان می دهد که این مقادیر در سطح 0/05 معنادارند و مقدار T متناظر با هر بار عاملی 
بیشتر از مقدار بحرانی آن )1/96( است، در نتیجه، می توان گفت این سازه ها از دقت الزم 
برای اندازه گیری سازوکار های توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی کشور برخوردار 
بوده، مورد تأییدند. همچنین مقدار AVE برابر با 0/782 گزارش شده که از میزان 0/5 
بیشتر بوده و در نتیجه روایی همگرای مدل نیز تأیید می شود. همچنین میزان Q2 استون 
گایســلر در همه متغیر ها مثبت و باالتر از مقدار 0/35 اســت که این خود نشــان دهنده 
کیفیت مناســب مدل اندازه گیری اســت و مدل می تواند نشانگر های متغیر های مکنون 
درون زای انعکاسی را پیش بینی نماید. با توجه به آنچه گفته شده 9 مقوله شناسایی شده 
در بخش کیفی می توانند به عنوان عوامل زیر بنایی توسعه بین المللی سازی نظام آموزش 

عالی کشور به کار رفته و آن را پیش بینی نمایند )جدول 4(

جدول4:نتایجتحلیلعاملیمرتبهدوم

Q2سطحمعناداریآمارهTبارعاملیسازهها

0/88348/570/050/675همکاریهایعلمیبینالمللی

0/89151/890/050/683فعالیتهایفوقبرنامهبینالمللی

0/87350/980/050/651راهبردهایسازمانی

0/88952/780/050/679راهبردهایحمایتی

0/87649/740/050/655توسعهمنابعانسانی

0/86948/670/050/591بینالمللیسازیبرنامههایدرسی

0/88446/670/050/661فرصتهایبینالمللی

واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی ...



178

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل و پنجم/ بهار 1398

Q2سطحمعناداریآمارهTبارعاملیسازهها

0/89451/910/050/694نظارتوارزیابی

0/91149/870/050/719شرایطزمینهای
AVE0/782
ρc0/934
α0/931

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف واکاوی ســازوکار های توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی 
کشــور صورت گرفته است. ابتدا در بخش کیفی و با اســتفاده از مصاحبه، سازوکار های 
توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی کشور شناسایی شد و سپس در بخش کّمی این 
سازوکار ها مورد اعتباریابی قرار گرفت. لذا رویکرد پژوهش حاضر ترکیبی و از نوع اکتشافی 
است. یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان داد که از نظر مصاحبه شوندگان می توان با 
استفاده از سازوکار های همکاری های علمی بین المللی، فعالیت های فوق برنامه بین المللی، 
راهبرد های سازمانی، راهبرد های حمایتی، توسعه منابع انسانی، بین المللی سازی برنامه های 
درسی، فرصت های بین المللی، نظارت و ارزیابی و فراهم بودن شرایط زمینه ای به توسعه 
بین المللی سازی نظام آموزش عالی کشور کمک کرد، همچنین یافته های حاصل از بخش 
کّمی مؤید یافته های کیفی بوده و نشــانگر آن بود که سازوکار های نه گانه شناسایی شده 
از اعتبار باالیی برخوردار اســت و می توانند به عنوان عوامل توسعه بین المللی سازی نظام 
آموزش عالی کشور در نظر گرفته شوند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان 
توصیه نمود که مســئوالن و متولیان نظام آموزش عالی توجه جامعی به این سازوکار ها 
داشــته باشند و تالش نمایند تا پیشــرفت های علمی دانشگاه ها همچنین فرهنگ غنی 
ایرانی/اسالمی را به مردمان سایر کشور ها بشناسانند و آنها را برای تحصیل در دانشگاه های 
کشور ترغیب نمایند. همچنین با اینکه بین المللی سازی آموزش عالی رویکردی مثبت بوده 
و بر کیفیت بخش آموزش و تدریس، منزلت و شهرت دانشگاه، تأمین بودجه و اعتبارات 
مالی دانشگاه ها، تقویت تحقیقات و تولیدات علمی و... تأثیرگذار است، اما سیاست گذاران 
باید شــرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه را مدنظر داشته باشند و با توجه به این شرایط 
مبادرت به بین المللی ســازی آموزش عالی نمایند. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده 
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پیشنهاد های ذیل، برای توسعه بین المللی سازی آموزش عالی ارائه می شود: 
همکاریعلمیبینالمللی

• دانشگاه ها توافق نامه های علمی و پژوهشی با دانشگاه های خارجی و مبتنی بر شرایط 
سیاسی و فرهنگی کشور انعقاد نمایند.

• دانشــگاه ها به سمت جذب هزینه های تحقیقاتی بین المللی که برای برطرف نمودن 
چالش های جهانی وجود دارد، حرکت نمایند.

• وزارت علوم، تحقیقات و فّناوری به کمک دانشــگاه های کشــور به ســمت تشکیل 
کنسرسیوم های علمی بین المللی منطقه ای حرکت نماید.

فعالیتهایفوقبرنامهبینالمللی
• هم اندیشــی های ســاالنه ای با حضور اساتید و دانشــجویان بین المللی در راستای 

گسترش افق های بین المللی دانشگاه ها برگزار شود.
• ســازمان های مردم بنیان برای فعالیت در دانشگاه ها ترغیب گردد و از ظرفیت های 

مثبت آنها در جهت بهبود شرایط دانشگاه استفاده گردد.
• انجمن های علمی کشــور به تعامل و ارتباط با انجمن های علمی خارجی در جهت 

کسب علم و دانش روز ترغیب شوند.
راهبردهایسازمانی

• مدیران دانشگاهی متعهد به بین المللی سازی آموزش عالی در چارچوب نقشه علمی 
کشور و سند دانشگاه اسالمی باشند.

• کارکنان دانشگاه به ویژه اعضای هیئت علمی در فرایند بین المللی سازی درگیر شوند 
و از ظرفیت های آنها استفاده گردد.

• ســاختار سازمانی مسئول و پاسخگو برای بین المللی سازی مؤسسات آموزش عالی 
ایجاد شود.

• طرح ها و برنامه های راهبردی بلندمدتی برای بین المللی سازی دانشگاه ها ایجاد گردد.
• سازوکار های سازمانی برای جذب شرکای تحقیقاتی بین المللی تسهیل گردد.

راهبردهایحمایتی
• واحد های مشــاوره ای برای آشنایی دانشــجویان خارجی با فرهنگ و آداب ورسوم 

مردم کشور ایجاد شود.
• برای دانشجویان داخلی و خارجی بورسیه های تحصیلی با هدف کسب علوم مختلف 

واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی ...
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و آشنایی بافرهنگ های سایر ملل راه اندازی شود.
• برای اعضای هیئت علمی فرصت های مطالعاتی برای به روزرسانی علم و دانش آنها 

در دانشگاه های مطرح خارجی فراهم شود.
• امکانات اقامتی و رفاهی برای اساتید و دانشجویان خارجی برتر فراهم گردد. 

• از دســتاورد های علمی و پژوهشی چاپ شــده در مجالت بین المللی حمایت کافی 
صورت گیرد. 

توسعهمنابعانسانی
• آموزش های ضمن خدمت برای اعضای هیئت علمی و کارکنان اداری برگزار شــود 

تا آنها با روش مواجهه مناسب با دانشجویان و اساتید خارجی آشنا شوند.
• دانشگاه هایی که بین المللی سازی را سرلوحه کار خود قرار داده اند، بهتر است نظام 
جامع آموزشی طراحی نمایند تا کارکنان دانشگاه با وظایف آموزشی بین المللی خود 

آشنا شوند.
• نیروهای انســانی که دارای شایســتگی های بین المللی اند در دانشــگاه ها جذب و 

استخدام شوند.
• سفر های علمی بین المللی برای کارکنان و اعضای هیئت علمی با هدف غنی سازی 

شغلی کارکنان برگزار شود.
بینالمللیسازیبرنامههایدرسی

• برنامه درســی رشته هایی که ظرفیت بیشتری برای بین المللی سازی دارد همچون 
رشته های فنی و مهندسی و پزشکی مورد توجه قرار گیرد.

• دوره هــای تحصیلی کوتاه مدت یا بلندمدتی بــرای یادگیری زبان های خارجی در 
دانشگاه دائر شود. 

• کارگروه هایی برای نظارت بر بین المللی سازی برنامه های درسی و تغییر برنامه های 
درسی مبتنی بر شرایط روز جهانی تشکیل شود.

• برنامه های  درسی پایه مشترک1 برای رشته های تحصیلی دانشگاه طراحی گردد. 
فرصتهایبینالمللی

Core Curriculum .1: این نوع برنامه درســی با عرضه کردن شــکل های مختلفی از دانش، مرز های 
موضوعات درســی را نادیده می گیرد و مســائل مربوط به یک امر کلی فرهنگی یا اجتماعی را پایه 
فعالیت های تربیتی قرار می دهد و به منظور توجه عمیق تر بر روی فرهنگ های غیرغربی شکل گرفته 

است.
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• دانشــگاه های مادر، طرح ها و برنامه هایی برای گســترش پردیس های بین المللی با 
هدف جذب دانشجویان خارجی داشته باشند.

• دانشگاه های کشور به سمت گسترش برنامه های خواهر خواندگی، نمایندگی و آموزش 
مجازی با سایر دانشگاه های جهان حرکت کنند.

• دانشــگاه های مادر، طرح ها و برنامه هایی برای تشکیل و گسترش قطب های علمی 
منطقه ای داشته باشند.

نظارتوارزیابی
• عملکرد های ساالنه دانشــگاه ها در زمینه بین المللی سازی به صورت ساالنه بررسی 

و بازبینی شود.
• کیفیت برنامه های درســی و دوره های تحصیلی بین المللی دانشگاه ها مورد نظارت 

و بازبینی قرار گیرد.
• بر استخدام کارکنان و اعضای هیئت علمی بین المللی نظارت وجود داشته باشد. 

شرایطزمینهای
• قدمت و پیشــینه دانشگاه ها برای بین المللی سازی لحاظ شود، چراکه دانشگاه های 

قدیمی، ظرفیت های بیشتری برای بین المللی سازی دارند. 
• جهت گیری دانشگاه از نظر آموزش محور یا پژوهش محور بودن لحاظ شود و بر آن 

اساس نسبت به بین المللی سازی اقدام شود.
• فرهنگ اجتماعی، سیاســی و ســاختار اداری حاکم بر دانشگاه و کشور، در جریان 

بین المللی سازی دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.

واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی ...
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