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 چکیده

 فرهنگها، و ملل سایر شناخت که است ضرورت یك ایران عالی آموزشی نظام در سازی المللی بین به وردنآ روی

 نمودن عملیاتی راستای در منطقه اول علمی قدرت به ایران تبدیل و نها آ به پاسخگویی توان و جهانی جامعه نیاز شناخت

 با و کاربردی هدف لحاظ از پژوهش روش .هستند تضرور این اصلی دالیل از کشور ساله 50 انداز چشم سند اهداف

 صورت دو  به گیری نمونه که بودند دانشگاهی خبره نفر 71 کنندگان شارکتم. است کیفی ها، داده ماهیت به توجه

که برای  .بوده است ساختاریافتهنیمه های مصاحبه پژوهش ابزار .یافت ادامه نظری اشباع حد تا برفی گلوله و هدفمند

ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات اساتید اطمینان از روایی بخش کیفی و به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته حصول

 کدهای مجموع که حاکی از این است  ها یافته ترین عمده .و خبرگان آشنا با این حوزه و متخصصان استفاده شده است

  قالب در مفاهیم این و استخراجآنها  میان از آزادمفاهیم  759 مفهومی تشابهات اساس بر که بوده مورد 500 تکرار بدون

تا   های  درونداد؛ و تاروبنایی؛ شاخص 70) فرعی مولفه   7 و ( شاخص روبنایی و شاخص زیربنایی) اصلی مولفه 5

مولفه  .ت آمده استمولفه های بین المللی سازی آموزش عالی بدس براساس و بندیهای برونداد ؛دستهزیربنایی ؛شاخص

های شناسایی شده شامل دو عامل درونداد و بیرونداد است که عوامل درونداد به طور مستقیم بر بین المللی سازی تاثیر 

 .مستقیم دارد و عوامل برونداد به طور غیرمستقیم تاثیرگذار است

 ساله 50انداز  المللی سازی، عوامل درونداد وبرونداد، چشمآموزش عالی، بین :یدیکل واژگان

 

                                                       
 رانیا ، شابورین ، یاسالم آزاد دانشگاه شابور،ین واحد ، یتیترب علوم گروه . 7
 رانیا ، شابورین ، یاسالم آزاد دانشگاه شابور،ین واحد ، یتیترب علوم گروه . 5
 رانیا ، مشهد ، یاسالم آزاد دانشگاه مشهد، واحد ، یتیترب علوم گروه . 9
 رانیا ، شابورین ، یاسالم آزاد دانشگاه شابور،ین واحد ، آمار گروه .  
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 مقدمه 

آموزش عالی در جهان امروز، به کمك منافع . ستی آموزش عالیی تعلیم و تربیت، توسعهیکی از راهبردهای توسعه

-های آموزش عالی جهان گرایش به بینسیستم. ها آمده و به بعدی از توسعه مبدل شده استاقتصادی و اداری حکومت

تر شده و در معرض فرهنگ و حکومت ملی قرار المللیدر این مسیر، آموزش عالی بین. دهندسازی را نشان میالمللی

مسائل جدید ملی و بین المللی که آموزش عالی با آن ها مواجه است، معرفی . (6 : 6002  مارجینسون،)گرفته است 

علمی یك حرکت چند وجهی  از طرفی توسعه.  های متفاوت استهای جدید و نمایش چالشتغییرات، نشان دادن گرایش

پدیده جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ ازیك سوی و موضوع جهان وطن بودن .است که درون محیط بین المللی رخ می دهد

حرکت آزاد و بدون محدودیت .علم و فناوری ازسوی دیگر، روند روبه رشد فعالیت های بین المللی را افزایش داده است

طح جهان که تبادل دانشجویان وپژوهشگران و نوآوران بخشی از آن است که شالوده سرمایه، اطالعات وایده ها درس

 شدن بین المللی «سیاست  و اخیر، پدیده سالهای در. سرمایه انسانی درچارچوبها واستاندارد های جهانی تشکیل می دهد

ر و استقبال روزافزونی روبرو دردانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورها ومناطق مختلف با رشد فراگی» عالی آموزش

 ترمبهم و ترمهمتر، پیچیده روزروزبه عالی المللی، آموزشبین بعد(2 : 2 60  ؛یونسکو،26: 2 60 6نایت،.)بوده است

 در توانمی را تغییر یآورنده وجوداصلی به عوامل .دارد وجود تحوالت و تغییرات این برای زیادی دالیل .شودمی

آزاد،  برتجارت زیاد المللی، تاکیدبین کار نیروی روزافزون پیشرفته، جابجایی اطالعاتی و رتباطیا خدمات یتوسعه

 و آموزش بخش از دولتی هایحمایت کاهش و خصوصی گذاریسرمایه سطوح بنیان، افزایشدانش یجامعه بر تمرکز

 عملکرد به درون هدف، یو جهان یفرهنگ انیم ،یلمللا نیابعاد ب قیتلف ندیفرا یساز یالملل نیب. دانست العمریادگیری مادام

-یو فتح فریخشنود)بخشد  ارتقاء و سنتها را یفرهنگ یاست که احترام به تفاوتها یا وهیبه ش یآموزش عال یو اجرا

 یاها و ساختارهبه دروس و رشته یالملل نیب تیدادن هو یبه معنا یشدن آموزش عال یالملل نیو ب( 24: 30   واجارگاه،

به   مردمان جهان یو تلق یایجغراف یمرزها یبه فراسو یدرس یهابرنامه جیآموزش و ترو قیطر از  یآموزش دانشگاه

 سراسر جهان به یکشورها یآموزش یدر نظامها یعیوس راتییچند دهه گذشته تغ دراست  یعنوان شهروندان جامعه جهان

بوده است؛ ... و  یاسیس ،یاقتصاد ،یجوامع در ابعاد مختلف اجتماع ازیاز گسترش ن یکه عمدتاً ناش یراتییتغ وسته،یپ وقوع

توسعه در ابعاد  نیا .خود را توسعه داده اند یآموزش یها نظام افراد به آموزش، یبه انبوه تقاضا ییپاسخگو یجوامع برا

از جمله  یموزش عالآ ینظام ها انیارتباط در م یصورت گرفته است برقرار آموزش یروش ها نیو همچن یفیو ک یکم

 شرفتیپ هیجوامع مختلف در سا مردمان ها بوده است  یآسان تر به ، دگرگون یو دسترس یالملل نیگسترش مبادالت ب نیا

را با مفهوم  یآموزش یو نظامها دهیمکان را به چالش کش كیدر  بودن و محصور یایجغراف یمفهوم مرزها ،یعلم و فناور

سلیمی و همکاران، )آشنا ساخته است ایدن یجا یشهروندان در جا نیا یه توسعه و بهسازب بودن دیو مق یشهروند جهان

 تا باشد مردم موردپسند های ارزش و فرهنگ با متناسب باید ها دانشگاه سازی المللی بیندر خصوص  (22-17:  793

 برای مناسبی و درخور بودجه تا باشد داشته صعودی سیر کشور اقتصادی رشد و نماید دریافت جامعه از مناسبی بازخورد
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ایران، کشوری با جایگاه (  0 7) انداز ر سند چشمد( 23-29: 5079پاور،  )دهد قرار ها دانشگاه اختیار در سازی المللی بین

، الزم است که دانشگاهیی آسیای جنوب غربی ترسیم شده که برای این کار در بخش  اول علمی در سطح منطقه

ساله ششم توسعه   در قانون برنامه پنج. های خود حرکت کنند سازی آموزش المللی ه سمت بینهای کشور ب دانشگاه

صراحت بر گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای   به 99و ماده   9ماده : 75جمهوری اسالمی ایران در بخش 

سازی  المللی در راهبرد کالن بر بین در نقشه جامع علمی کشور. المللی تأکید شده است آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین

المللی اشاره شده است، درواقع با توجه به اشارات اسناد باالدستی و تغییرات چند  های علمی بین آموزش عالی و همکاری

هایی داشته  ها، اهداف و کارکردهای خود بازنگری ها، مأموریت در رسالت کشورهای  دهه گذشته الزم است که، دانشگاه

اندازهای دانشگاهی بگنجانند تا از این راه  عنوان راهبردی استراتژیك در چشم سازی آموزش عالی را به المللی و بینباشند 

های علمی، تبادالت دانشجویی، برطرف نمودن تنگناهای مالی و  المللی، صدور دانش و یافته بتوانند به گسترش وجهه بین

با توجه به مطالب بیان شده، مساله اصلی مقاله  (29-  ، 7939انی منش، زم)ها کمك کند افزایش کیفیت آموزشی دانشگاه

-های دولتی شمال شرق کشور میدانشگاه خبرگان حاضر شناسایی مولفه های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه

 .باشد

 مبانی نظری

 بین المللی سازی آموزش عالی

 باشد می آن تبیین در گوناگون های دیدگاه که بیانگر است دهش ذکر متعددی تعاریف شدن المللی بین واژه برای

 که پایدار مندنظام هرتالش کنند می گونه تعریف این را عالی آموزش شدن المللی بین (7331)وندروند و مارك کارلو

وامع، ج با ارتباط در شدن جهانی هایچالش و الزامات به عالی آموزش موسسات و دانشگاه پاسخگویی افزایش هدفش

 عالی، بین آموزش شدن المللی بین خصوص در نظران صاحب ترینشدهشناخته از یکی نایت .است کار بازار و اقتصاد

 می عالی خدماتی آموزش وکارکردهای تحقیق، تدریس در فرهنگی بین /المللی بین ابعاد ادغام فرایند را شدن المللی

 وارد: اندکرده تعریف چنین را عالی آموزش شدن المللیراسوآ، بینماها و اندرسون( 5001جکسون،  از نقل به)دانند

 ارتباطی های شبکه ایجاد و دور راه از علمی، آموزش پیشنهادات آموزش، تغییرات کردن عالی، صادر آموزش کردن

ام شده در این با توجه به مطالب بیان شده تحقیقات انج  (.79: 7930خواه، خالق)المللی بین مقیاس یك در عالی آموزش

 شهر دولتی جامع های دانشگاه شدن المللی بین در زمینه امکانسنجی(  7931) توان به تحقیقات عارفی و همکارانزمینه می

 دانشگاه. است تهران شهر دولتی جامع هایدانشگاه شدن المللیبین سنجی امکان پژوهش، این از تهران اشاره کرد هدف

 نشان پژوهش هاییافته. شدند انتخاب تهران شهر دولتی جامع های دانشگاه از نمونه عنوان به نتهرا دانشگاه و بهشتی شهید

 تریپایین سطح در و است متوسط حد از کمتر تهران شهر دولتی جامع هایدانشگاه شدن المللیبین امکان میانگین که داد

ها با تمرکز شدن دانشگاه یالملل نیب طیشرابه بررسی  (  7931) و همکاران طاسکوه یخورسند .دارد قرار فرضی میانگین از

و ارتباطات  یزبان یها توسعه مهارت»پژوهش نشان داد که  نیا یهاافتهی لیتحل. پرداختند یفرهنگ نیب یدرس یزیر بر برنامه

 سیتدر یها برنامه یاجرا» ،«یو خارج یبوم انیبر تعامل دانشجو یمبتن یها برنامه فوق نیتدو» ،«یبوم دیاسات یفرهنگ نیب

و  ،یارتباط ،یزبان یها تیحائز قابل یعلم اتیه یجهت جذب اعضا یگذار استیس» ،«یو خارج یرانیا دیمشترك اسات

و  انیدانشجو یپژوهش یها دانش و مهارت ی توسعه»، «پژوهشگران یبرا یمال بانیپشت یها استیوجود س» ،«یالملل نیب یعلم
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 جادیا یعوامل برا نیمهمتر «یو خارج یمتشکل از پژوهشگران داخل یپژوهش یها باشگاه ها و انجمن لیتشک»و  «دیاسات

 نیعالوه برآن، ا. استان تهران است یتخصص یشدن در خانه دانشگاهها یالملل نیب یتهایو فعال استهایشدن س یعمل طیشرا

 یدرس یهابرنامه یهاسرفصل یدر بازنگر یاصل استیعنوان س به دیبا «یفرهنگ نیب یدرس یزیر برنامه»پژوهش نشان داد، 

و استقرار  یمال یهارساختیز نیو تام یحام نیقوان بیعالوه بر آن، تصو. شناخته و عمل شود یآموزش یهادپارتمان

 طیشرا جادیعوامل مهم ا گریمهارت روش پژوهش و زبان از د یبر ارتقا یمبتن یدرس یها و برنامه یفیک یابیارز ستمیس

 .ها استشدن در خانه دانشگاه یالملل نیب یهاتیو فعال هااستیس شدن یعمل

 رانیا یآموزش عال یالملل نیب یدر برنامه درس دیمدل اسات یطراحبه بررسی  (  7931) و همکاران  ینینائ یمحمد

 .ها هستنددانشگاه یللالم نیب یعامل در برنامه درس نیمهمتر یدرس یهابرنامه یاصل ندگانیبه عنوان نما دیاساتپرداختند، 

پژوهش با  نیا .بوده است رانیا یآموزش عال یالملل نیب یدر برنامه درس دیمدل اسات یلذا پژوهش حاضر در صدد طراح

 وهیوبا ش یو صاحب نظران برنامه درس دیاسات دگاهیاز د یاسیق یاز نوع مقوله بند یفیک یمحتوا لیاستفاده از روش تحل

شده توسط  هینظرات ارا یکد گذار ندیدر فرا.از متون انجام شده است یبردار شیصورت فهدفمند به  یرینمونه گ

-در دسته مشترك هم دسته گشتند و میشدند وسپس مفاه كیمجزا تفک میبه مفاه یمتخصصان وصاحب نظران برنامه درس

 یهایآگاه و دانش ،یتخصص-یحرفه ا یها تیصالح یساز یمجزا قرار گرفتند و مولفه باورها ونگرش ها،غن یها

شدند  ییشناسا یاصل یهابه عنوان تم یتیریمد و یاقتصاد ،یاسیس موانع ،یفرهنگ و یاسیس ،یاقتصاد ،یکیتکنولوژ-یعلم

 یکد گذار ندیدر فرا .اندشده یبندبه صورت مجزا دسته یلیدسته آنها در مدل تحلهم یفرع یهاها به همراه تمتم نیو ا

در مدل  و. مجزا قرار گرفت یهامشترك در دسته میسپس مفاه شدند و كیمجزا تفک میه مفاهنظرات استخراج شده ب

 .دیگرد هیارا یلیتحل یهاها به صورت مجزا و در غالب مدلمولفه یینها

 و کانادا کا،یآمر یدر کشورها ینظام آموزش عال یساز یالمللنیب یبررسبه  (  7931) ی و همکاراناردکان یبهجت

 یمناسب برا یهاتیفعال ها وبرنامه ،هایشامل استراتژ قیتحق یهاافتهی. پرداختند رانیمناسب در ا یالگو هیارا و ایاسترال

 یهایاستراتژ سهیمقا. باشدیدر هر کشور م یآموزش عال یریادگی و سیتدر یروشها و یدرس یهاکردن برنامه یالمللنیب

و  یریادگیو  یکردن برنامة درس یالملل نیها ب کشور نیا  یاستراتژ نیداد که مهمترنشان  ای، کانادا و استرالکایسه کشور آمر

مبادله  یها استاد و دانشجو در قالب برنامه یکیزیمکان ف رییموجود است و تغ یدرس یها به برنامه یالملل نیب یالحاق محتوا

. باشد یداخل هر کشور م یو محل یمل ،یبوم یرسد یها برنامه یساز یالملل نیبر ب تیامروزه ارجح. کمتر مورد توجه است

 نشان تحقیق عالی پرداختند نتایج آموزش سازی المللی بین در مدیریت و به بررسی رهبری( 7939)حمیدی فر و همکاران

 سطح به رسیدن برای و دارد وجود روشنی متمایز وجه آموزش عالی در جهانی شدن و سازیالمللیبین تعاریف بین که داد

 محیط، تحلیلی مطالعه شامل که شوند رهبری و مدیریت باید اصلی حیطه چهار سازی آموزش عالیالمللیبین طلوبم

 کشور مؤثر در و پیوسته ارزیابی و رصد و زیرساختها سازماندهی و سازی پیاده هدفدار، و منسجم راهبردی توسعه برنامه

 برنامه، با مرتبط و مستمر اجرای فعالیتهای و استراتژیك ریزیبرنامه ثر،مؤ مدیریت و رهبری بر تکیه با رسدمی نظر به ایران

المللی شدن  بین»در تحقیقی با عنوان ( 5072)شاو .است کننده امیدوار بالقوه طوربه عالیآموزش شدن المللیبین آینده

. پردازدوزش عالی در استرالیا و کانادا میالمللی شدن آم به بررسی بین« درسی برای آینده: آموزش عالی در استرالیا و کانادا

دهد و بر این نکته تأکید دارد که علت اصلی های بین دو کشور را ارائه میها و تفاوتاو در این تحقیق برخی از شباهت
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به نظر شاو، تجربیات . المللی شدن آموزش عالی کمك به اقتصاد کشور است تغییرات دانشگاهی استرالیا در جهت بین

های مهاجرتی از ر به سیاستتتواند حاوی درس مهمی همانند توجه بیشالمللی سازی آموزش عالی می سترالیا در زمینة بینا

المللی، ایجاد فرصت  داخل به خارج کشور و از خارج به داخل کشور، پشتیبانی و حمایت همه جانبه از دانشجویان بین

های به وجود آمده در نویسنده در نهایت از چالش. برای کانادا باشدآموزش مجازی برای دانشجویان داخلی و خارجی 

در تحقیقی با ( 5079)ام ت.کندالمللی یاد می های بینها به عنوان فرصتی برای حفظ یا افزایش تالش المللی شدن دانشگاه بین

های دولت و  ، به بررسی سیاست«ها های دولت و پاسخ دانشگاهسیاست: المللی سازی آموزش عالی در مالزی بین»عنوان 

ی این تحقیق دریافت در ها پرداخت، که در نتیجه پاسخ مؤسسات دولتی و خصوصی آموزش عالی نسبت به این سیاست

ها عمدتاً بر افزایش ورودی  ها وجود دارد، اما اساساً تمرکز آن حالی که تاکید بر پژوهش و تولید دانش در این سیاست

پاسخ مؤسسات عمومی و خصوصی با توجه به میزان تخصیص بودجه . بع آن افزایش درآمد استدانشجویان و به ت

تحقیقات از سوی دولت متفاوت است؛ هرچه هزینة مؤسسات بیشتر باشد، تمایل آنان به تمرکز بر روی دانشجویان 

 .المللی به عنوان یك منبع اضافی از درآمد است بین

 هسوال های فرایند مصاحب (7)جدول 

 سوال ردیف

 باشد؟ موثر عالی آموزش سازی المللی بین بر توانندمی عواملی چه شما نظر به 7

ی تراثیر داشرته باشرد؟ آن عوامرل     آمروزش عرال   یسراز  یالمللر  نیبر آیا عوامل خارج از دانشگاه هم می توانند برر   5

 کدامند؟

 ی تاثیر داشته باشند کدامند؟وزش عالآم یساز یالملل نیبشود بر عوامل داخلی در دانشگاه که باعث می 9

 ی استفاده کرد،کدامند؟آموزش عال یساز یالملل نیببه نظر شما منابع دیگری که می توان جهت   

 ی استفاده کرد؟آموزش عال یساز یالملل نیبچه سیاست هایی می توان جهت  2

 

 : روش شناسی پژوهش

 یك در دانش کاربردی بررسی و به که جهت این از هدف، ظرن از .است شده انجام کمی رویکردی پژوهش با ینا

 دسته در لحاظ ماهیت به .دانست کاربردی زمره پژوهشهای در را آن توان می کند، می کمك و توجه خاص زمینه

 تدوین برای .می گیرد قرار پیمایشی -توصیفی پژوهشهای در اطالعات روش گردآوری نظر از و تبیینی های پژوهش

مدارس شهرستان  قلمرو مکانی این پژوهش،. است شده استفاده کتابخانه ای مطالعات از تحقیق نظری الگویو  مبانی

روش نمونه  .است نیروی انسانیبهره وری  پیش بینیسرمایه اجتماعی و فکری درنقش  آن و قلمرو موضوعی پارس آباد

 بوده ساده تصادفی نمونه گیری اعضای جامعه، تمام مشخصات مربوط به داشتن اختیار در به توجه با استفاده مورد گیری

 نمونه حجم .نفر می باشد 7929به تعداد  معلمان مدارس شهرستان پارس آباد کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه .است

نوع از سه  نیز برای جمع آوری داده ها نفر می باشد 900برابر با  2/0از فرمول کوکران در سطح خطای  استفاده با نیز
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 برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسش نامه حیدری :پرسش نامه سرمایه اجتماعی(الف. گردید پرسش نامه استفاده

 ، این پرسش نامه استفاده شد ساخته شده،( 7331)که بر اساس پرسش نامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( 7930)

( آلفای کرونباخ) حیدری دامنه همسانی. می باشد و ارتباطی اختیشن، سوال و سه خرده مقیاس به نامهای ساختاری97دارای

 در این پژوهش. گزارش کرده است% 15نیز الفای کرونباخ این پرسش نامه را ( 7930)خیرخواه و  % 10کل پرسش نامه را 

تی و ساختاری به و برای ابعاد ارتباطی، شناخ% 19ضرایب همسانی درونی به روش الفای کرونباخ برای کل پرسش نامه نیز

برای سنجش سرمایه فکری از پرسش نامه ارزیابی : پرسش نامه سرمایه فکری(ب. به دست آمد% 19و %  1، %93ترتیب،

و سرمایه  سرمایه ساختاری،سرمایه انسانی سوال و سه خرده مقیاس به نام های 5 که دارای (5000)بونتیس  سرمایه فکری

کل پرسش نامه را ( آلفای کرونباخ)بنتیس و همکاران دامنه همسانی درونی.  گردید استفاده می باشد، (مشتری)رابطه ای

آلفای کرونباخ این پرسش نامه ( 7937)روحی پناه و همکاران نیز در ایران. گزارش کردند%  3تا % 12و ابعاد آن را از% 11

و برای % 13اخ برای کل پرسش نامهدر این پژوهش ضرایب همسانی درونی به روش الفای کرونب. گزارش کردند% 19را 

 وری پرسش نامه بهر (ج .به دست آمد%  1و % 10، %17ابعاد سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای به ترتیب

 و های کارایی نام به مقیاس خرده دو و سوال 3 دارای که 7برنت و تیلور وری بهره پرسشنامه از وری بهره سنجش برای:

 12/0 و برای کارایی 0/ 9 کرونباخ آلفای برنت و تیلور توسط نیز پرسشنامه این پایایی .داستفاده گردی،می باشد اثربخشی

در این پژوهش ضرایب همسانی درونی به روش الفای کرونباخ برای کل پرسش  .است آمده بدست اثربخشی برای

برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز  از روش  .بدست آمد 19/0و کارایی 10/0و  نیز برای هریك از ابعاد اثربخشی % 11نامه

در بخش آمار توصیفی از شاخص های توصیفی، میانگین ، نمودار ها استفاده . های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد

در بخش استنباطی نیز با توجه به فرضیات پژوهش از ماتریس ضریب همبستگی و همچنین رگرسیون خطی . گردید

 .انه استفاده گردیدچندگ

 مطالعه مورد دانشگاه برای اجرایی صورت پیشنهادات به آن نتایج و است کیفی مطالعه یك حاضر پژوهش که آنجایی از

 در این مطالعه، برای کشف وشناسائی شاخص های بین. است کاربردی یك تحقیق بود، خواهد کارگیری به و اجرا قابل

در بخش کیفی از تکنیك .استفاده شده است 5بنیاد  پردازی داده تژی یا روش نظریهاز استرا عالی آموزش سازی المللی

نفر بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تا  71گرندد تئوری استفاده شده و از جامعه آماری دانشگاه حدود 

ه ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ابزار گردآوری داد. اشباع نظری داده ها به عنوان حجم نمونه مصاحبه صورت پذیرفت

بوده که نظر به ارتباط ملموس متخصصان و  عالی آموزش سازی المللی ساختار یافته جهت شناسایی شاخص های بین

با توجه به مصاحبه های صورت . کارشناسان نظری با مسئله پژوهش از آن ها خواسته می شود تا در مصاحبه شرکت کنند

تایپ  Wordصدا جمع آوری شد و موارد ضبط شده و دست نویس بالفاصله در نرم افزار  گرفته، مطالب از طریق ضبط

پرسشنامه محقق  گزاره 759سپس بر اساس . استخراج و شناسایی شد گزاره 500تعداد  One Noteشده و با نرم افزار 

 CVRخبره جهت اعتباردانشگاه نفر از متخصصین  71در اختیار  عالی آموزش سازی المللی شاخص های بینساخته 

 قرار گرفت( نسبت روایی محتوا)

 

                                                       
1 Teilor& berent 
2
. Grounded Theory 
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 :یافته های پژوهش

ها و تدوین پرسشنامه محقق مرحله کیفی عالوه بر استخراج ابعاد و مولفههای خبرگان و متخصصان در بر اساس پاسخ

مده ، مقوله های بدست آزمینه ایدر روش . نیز ترسیم می گردد عالی آموزش سازی المللی بینساخته، الگوی پارادایمی 

این الگو ، دکه به آن الگوی پارادایمی می گوین در بخش کدگذاری را در سلسله روابطی به یك مقوله مرتبط می سازیم

 .دنو تمام شرایط بر هم تاثیر می گذار. گیرد را در بر می درونداد و بروندادشرایط 

 نیب  یشاخص هامفاهیم، مقوالت فرعی و اصلی برای : نتایج تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری باز: 5جدول شماره 

  یآموزش عال المللی سازی

 مفاهیم مقوله های فرعی اصلی مقوله

 

 

 

 

 

 

 

شاخص های  

 درونداد

اهداف و 

 سیاست ها

بین المللی شدن دانشگاه  هماهنگی بین ارزش های فرهنگی و سیاسی کشور و سیاست

 ها

 داشتن روابط سیاسی و دیپلماتیك مطلوب با کشورها 

 تدوین سیاست ایی برای حمایت از بین المللی شدن دانشگاه ها

 جهت ایجاد فضای چندفرهنگی در دانشگاه ها تالش در

 گسترش همکاری علمی با کشورهای دیگر

 گسترش توافق نامه های تحقیقی بین المللی

 گسترش سیاست های اعطای استقالل به دانشگاه ها

رویکردهای 

 ساختاری

 دانشگاهی بین المللی کردن برنامه های درسی، تدریس و پژوهش

 دانشگاهآموزش چندفرهنگی در 

 تجهیزات در دانشگاه

 وسایل و تجهیزات آموزشی مدرن در کالس های درس

 تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

 المللیمکان و فضای آموزشی مطابق با استانداردهای بین

 آموزش به زبان های علمی دنیا به خصوص زبان انگلیسی

 آموزش به صورت آنالین و مجازی

 به وسایل آزمایشگاهی به روزشده تجهیز دانشگاه

 ردانشگاه ها فراهم سازی فرصت های تحقیقاتی با ابعاد بین المللی د

 برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های بین المللی در دانشگاه ها

 توجه به بین المللی شدن آموزش عالی به عنوان یك اولویت

 اجتناب از تبعیض بین دانشجویان داخلی و خارجی

 ثار علمی در زمینه بین المللی شدن دانشگاه هاانتشار آ
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 وجود نشریات و مجالت بین المللی در دانشگاه ها

 مدیریت و

 نیروی انسانی 

 جذب و گمارش کارکنانی با صالحیت های بین المللی

 توسعه استعداد کارکنان در جهت بین المللی سازی

 ارتقاء و پاداش برای مشارکت در بین المللی سازی

 های راهبردی  برنامه نیتدو

  رانیمد رییپذ انعطاف

 سازی ساختار سازمانی مسئول و پاسخگو برای بین المللی

 رسمیت یافتن بینالمللی سازی در رسالت و مأموریت دانشگاه

 اظهار تعهد روسا و مدیران ارشد به بین المللی سازی

 اختصاص بودجهی ویژه برای بین المللی سازی

 جویان بین المللیگسترش دفتر امور دانش

 تفویض اختیار به دانشکده ها در زمینه بین المللی سازی

 کمك به دانشجویان خارجی برای سازگاری با فرهنگ کشور سیستم حمایتی

 افزایش بودجه دانشگاهها در راستای بین المللی شدن آنها

 تحصیلی و غیره خدمات حمایتی به دانشجویان بین المللی نظیر مشاوره

فعالیت های علمی بین  کمك هزینه تحصیلی به دانشجویان و اساتید در انجاماعطای 

 المللی

 دانشجویان افزایش حمایت مالی از فرصت های مطالعاتی اساتید و

 عالی حمایت و پشتیبانی از کارگزاران بین المللی شدن آموزش

 فناوری و اینترنت عرصه در مناسب افزاری سخت امکانات وجود  زیرساختارها

 و دانشجویان با چت هایگروه نظیر الکترونیکی هایشبکه از استفاده به مناسب توجه

 کشورها سایر استادان

 سایت وب و الکترونیکی پست نظیر جدید فناوریهای از استفاده به امناسب توجه

 آنالین صورت به اینترنتی مباحثه هایسالن از استفاده به مناسب توجه

 و اهداف با بودجه  تیمأمورمطابقت  بودجه

 و ستادههای مورد انتظار سازمان  جینتا قیدق فیتعر

 نظام کدگذاری ساختارمند 

  یاتیعمل زییر و بودجه یافزاری مربوط به امور مال سخت ستمهاییس هیته

 قیتوسعه و تحق یاختصاص بودجه برا

 یالملل نیب یها کنفرانس یبرا یعلم ئتیتوسعه ه یمال نیتأم

گذراندن دورههای  در دانشگاههای خارج از کشور برای حضور دانشجویان ایرانی دانشجو
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 کوتاه کارآموزی

 المللیپروژههای تحقیقاتی بین شرکت داشتن دانشجویان در

 المللیو انجمنهای بین عضو نبودن دانشجویان در مجامع

 الزم برای استادان در دسترس بودن فرصتهای

 اعضای هیئت علمی خصصتدریس دروس خارج از ت

 خارجی تسلط داشتن به زبانهای

های المللی کردن برنامه- کارشناسی و پژوهشی در خصوص بین هایاستفاده از بررسی

 درسی

دانشگاهها برای ارائه  متخصصان خارجی و حضور آنها در دعوت کردن از استادان و

 مدت و بلند مدت به دانشجویان داخلی آموزشهای کوتاه

 جابجایی های طرح در که پژوهشگرانی و اساتید دانشجویان، تعداد افزایش

 نمایند؛ می مشارکت دانشگاهی

 پیرامون که تحصیلی مدارك و ها برنامه مطالعاتی، های دوره تعداد افزایش

 هستند متمرکز المللی بین و تطبیقی موضوعات

 تحصیلی های برنامه مرزی برون ی ارائه افزایش

 المللی بین های کنسرسیوم و ها شبکه افزایش

 فرهنگی چند و المللی بین عناصر با تحصیلی، ای برنامه فوق های فعالیت افزایش

 خارجی؛ دانشجویان پذیرش جهت ها کشور تمایل افزایش

 مشترك های مدرك تعداد افزایش

 مرزی برون تابع های پردیس و ها نمایندگی ها، همکاری گسترش

 المللی بین آموزش بر تمرکز جهت جدید ملی های سازمان نهادن بنیان

 فعالیت های

 فوق برنامه 

 برگزاری کنفرانس و سمینارهای بین المللی

 تشکیل و گسترش انجمن های علمی بین المللی

 برگزاری جشنوارههای فرهنگی بین المللی

 بازدید پژوهشگران خارجی از فعالیت های علمی دانشگاه

 با حضور دانش پژوهان خارجی برگزاری کارگاههای علمی

 فرصتهای مطالعاتی اساتید

 های تحصیلی دانشجویانبورسیه

 های ملی برای بین المللی سازیارائه جایزه

همکاریهای 

 علمی

 تأسیس مراکز منطقهای بین المللی

 های علمی بین المللینامهتفاهم
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 شرکت در پروژههای مشترك بین المللی

 خواهرخواندگیهای  گسترش برنامه

 تبادالت کوتاهمدت و بلندمدت اساتید و دانشجویان

 گرایی بین المللی های دو مدر كگسترش برنامه

 گسترش پردیسهای بین المللی

 کنند؛ یم لیکه در خارج از کشور خود تحص یالملل نیب انیدانشجو برنامه درسی

 کردن؛ یالملل نیب یبرا یتوسعه نظام برنامه درس

 ؛یبرنامه درس یالملل نیو ب یقالکارکرد انت

 یکردن برنامه درس یالملل نیهنجار کردن ب

درسی برای اعضای هیات علمی از سوی  برنامه اصالحواگذار پژوهانه به منظور 

 مدیریت دانشگاه

 اطمینان از داشتن یك کمیته برنامه ریزی آموزشی در جهت نیل به اهداف آموزش

دانشکده بازنگری در سرفصل برنامه های آموزشی را حصول اطمینان از اینکه روسای 

 .مطالبه نموده و حمایت دراین خصوص به عمل بیاورند

 غنی سازی برنامه های آموزشی عمومی و بین رشته ای و توسعه ای

 های درسیاستانداردسازی برنامه

 های درسی پایه مشتركطراحی برنامه

 پژوهان خارجیارائه خدمات مشاورهای و درسی برای دانش 

 المللیهای آموزشی بیندوره

 روشهای تدریس و ارزشیابی بین المللی

 (به ویژه انگلیسی)استفاده از زبانهای خارجی 

 

 

 

 

 

 

شاخص های 

 برونداد

 همکاریهای

 بین المللی 

دانشگاه، تبلیغات،  نگرش بین المللی در زمینه های ارتباطی برای مثال وب سایت

 بروشورها و غیره

 المللی شدن دانشگاه ها تبادل اطالعات با دانشگا ههای کشورهای دیگر درباره بین

 برای بین المللی شدن دانشگاه استقبال از پیشنهادهای متخصصان و اعضای هیات علمی

 تبلیغ در مجالت بین المللی درباره دانشگاه های کشور

باره بین المللی شدن در فراهم سازی شرایط برای گفتگو و مباحثه اعضای هیات علمی

 دانشگاه ها

 المللی شدن دانشگاه ها برقراری ارتباط با انجمن های آموزش عالی در زمینه بین

 ارتباط مستمر با دولت در مورد بین المللی شدن دانشگاه ها

 المللی در زمینه آموزش عالیهای جدید بیناستقبال از ایده
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شرایط جهانی و 

 منطقه ای

 شایستگی های بین المللیصالحیت ها و 

 شرایط جهانی و منطقه ای

 محلی شدن دانشگاه ها -جهانی

 جدیدتغییرات و نوآوری های 

 گسترش استانداردسازی و کیفیت بخشی

 کاهش نقش دولت ها و افزایش نقش سازمان های مردم نهاد

 فرصت های آموزشی کشوهای منطقه

 فناوری های نوین و شبکه های اجتماعی

 های پزشکی کشورهای منطقهنیازمندی 

 هابرندسازی و منزلت سازی دانشگاه 

 پرهیز از تعصبات نژادی، مذهبی و قومی

شرایط فرهنگی 

 و اقتصادی

 زبان رسمی کشور

 سطح انعطاف پذیری فرهنگی مردم

 جذابیت فرهنگی و اجتماعی کشور برای دانش پژوهان خارجی

 رشد اقتصادی کشور

 هابودجه دانشگاه 

 صادرات آموزشی در بودجه کشورسهم 

 شرایط سیاسی و

 امنیتی

 وضعیت صدور ویزا و روادید

 نقش بین المللی سازی در گفتمان های جناح های سیاسی

 فضای سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور

 وضعیت تعامالت و روابط سیاسی کشور با سایر کشورها

 جایگاه دیپلماسی علمی در مراکز قدرت

آموزش  یساز یالملل نیب  یشاخص هامقوالت اصلی و فرعی : نتایج تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری باز: 9جدول 

 یعال

 

 

 

 

 

 اهداف و سیاست ها

 ساختاریرویکردهای 

 مدیریت و نیروی انسانی

 سیستم حمایتی

 زیرساختارها
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 بودجه دروندادشاخص های  

 دانشجو

 برنامهفعالیت های فوق 

 همکاریهای علمی

 برنامه درسی

 همکاریهای بین المللی شاخص های برونداد

 شرایط جهانی و منطقه ای

 شرایط فرهنگی و اقتصادی

 شرایط سیاسی وامنیتی

 

شاخص های شناسایی شده همان گزاره های کالمی هستند که از پاسخ به سواالت حاصل آمدند که بعد از استخراج کلیه 

این گزاره های کالمی، برخی دارای اشتراك بودند که بر اساس ادبیات و مبانی نظری موجود دسته بندی شدند و بر اساس 

آن مفاهیم ثانویه شکل گرفتند و در دسته بندی دیگری مفاهیم ثانویه بر اساس ادبیات موجود، مفاهیم محوری را شکل 

 .دادند

 یجه گیریبحث و نت

های شود و این امر ایدهماموریت های متنوعی از طریق دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی انجام می اهداف و فعالیت ها و

آورد همانطور که پژوهش، پژوهشگرانی چون سازی آموزش عالی بوجود میالمللیای را در زمینه بیننو و تازه

 نظیر مختلف کنشگران و گروهها تاس ممکن نیز دانشگاه یك درون درنشان می دهد ( 5079)و تام ( 5072)نایت

 سیاست و مفهوم این از متفاوت برداشتهای ذینفع گروههای سایر و کارکنان، دانشجویان، استادان، دانشگاهی، هایمدیریت

 و نیازها به توجه با باید عالی آموزش مؤسسات مدیریتهایو دانشگاهها که است باور این بر نگارنده بنابراین،. کنند مراد را

-بین برای هستند، محیط آنها سازمان بر که فرهنگی ویژگیهای و سیاسی شرایط اجتماعی، بافت دانشگاهی، هایظرفیت

 توسعه سیاستگذاری و تغییر تبیین برای شاخصی تنها نه شدن المللیبین. نمایند ریزیبرنامه و سیاستگذاری شدن المللی

 نیز شدن المللیبین عبارتی، به. است امروزی دانشگاه موجودیت و هویت از ناپذیرجدایی بخشی بلکه شود،می شناخته

 و عالی آموزش پژوهشگران سازان تصمیم هم که است شده تبدیل نظری برساختهای به تدریجبه شدنجهانی پدیده همانند

 بخشی فرا و بخشی مسائل تحلیل و مواجهه در آنها تبینی قدرت از دانشگاهها سیاستگذاران و مدیران گیرندگانتصمیم هم

 سهم اینکه کما. نیست آن پنهان و آشکار هایظرفیت و استعدادها حد در ایران در عالی آموزش. برندمی بهره دانشگاهها
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 فرامرزی عالی آموزش از حاصل اقتصادی درآمدهای از مندی بهره و آکادمیك موقعیتهای منظر از ایران عالی آموزش

 مؤسسات توجه تدریجبه شدن المللیبین بحث اخیر سال چند در اینکه دیگر، سخن به. است صفر عدد به نزدیك و ناچیز

 اینترنتی پایگاههای به ارجاعات و هابررسی اما کرده، جلب خود به را کشور عالی آموزش صاحبنظران و عالی آموزش

 و جامع سیاست تاکنون که میدهد نشان دسترس، در تحقیقات و مطالعات وارسی نیز و تحقیقاتی و عالی آموزش مؤسسات

. است اجرانشده یا و اتخاذ ایران دانشگاههای نه و فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت طرف از نه خاصی استراتژیك گرایش

 ها دانشگاه سازی المللی بین بر مؤثر عوامل مقاله این در. شوند بحث و مطرح میتوانند متعددی پرسشهای واقعیت، این به باعلم

 شده بندی تقسیم( دانشگاهی مدیران کنترل در) درون داد و( دانشگاهی مدیران کنترل از خارج) برون داد عوامل دسته دو به

 شده کمتری توجه مورد این به دانشگاه امور در دانشگاهی مدیران زیاد اختیارات دلیل به خارجی مشابه های مدل در که

 این به مانینگ و نایت مدل فقط خارجی مشابه های مدل در که درحالی است سازی المللی بین بودن فرآیندمحور. است

 و دانشگاه محیط در سازی المللی بین) سازی المللی بین غالب رویکرد دو از ترکیبی پژوهش این. است داشته موردتوجه

 مورد را موارد این زمان هم صورت به کمتر خارجی مشابه های مدل که درحالی است( کشور از خارج در سازی المللی بین

 :با توجه به نتایج و بحث مقاله حاضر می توان به پیشنهادات ذیل اشاره کرد اند داده قرار توجه

 عالی آموزش نظام سازی المللیبین پژوهشی و آموزشی عملیاتی ریزیبرنامه در تحول-

 .سیستم پاداش دهی و ارتقاءبه رسمیت شناختن تخصص های بین المللی و بکارگیری  -

فراهم آوردن فرصت های بین المللی برای اعضای هیات علمی دانشگاه و مشارکت اعضای هیات علمی در فعالیت  -

 های بین المللی 

 مطالعات منطقه ای و حمایت از برنامه های دانشجویی -

 بین المللی همکاریهای پژوهشی بین المللی و افزایش مقاله ها و نوشته ها به زبان -

 المللی؛ینبو ملی سطح در دانشجویان و استادان مؤثر ارتباط برای اطالعات فناوری توسعه و تمرکززدایی -

 .المللیبین سطح در پژوهشی و آموزشی مشارکتی هایبرنامه و انسانی نیروی آموزش به توجه -
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