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 3حمیدی فر
 اضه  رل شكهلی  آنچه كهه مسهه ه ليهپژ په و     چکیده:

ازی سه مژ د د، ب رسژ وضعیت موجود و آسیب شناسژ بین ل مپپهژ

منطرهه  7 ب نامه درسژ دلنكگاه و موسسات آموزش عا ژ مسهتر  در 

ن آزلد ككور به منظور دستیابژ به رل لار ایژ در جههت لپههه به  لیه

 روشآسیب  ا مژ باشد. پ و   لز  حاظ  هد  كهارب دی و لز نظه  

دلنكگاه و موسسه  37آماری شام   یكژ لست. جامعهپیما –شويیفژ 

آمههوزش عهها ژ مسههتر  در منههاکش آزلد ككههور لسههت كههه بههه روش 

س شماری كپیه جامعه آماری به عنولن  جم نمونه لنتخها  شهدند و 

محرههش  پ سكههنامهكتابخانههه لی و  بهه لی دهه دآوری دلده  هها لز روش

، دلده  ها آوریپس لز جمه  به ه ب ده شد. ساخته و نیمه ساختارمند 

جهدلول شوزیه  دو سطح آمار شويهیفژ شهام  شجزیه و شحپی  آن در 

ون شهام  آزمهون ولریهانس، آزمه تنهاکژسو آمار لف لولنژ و نمودلر ا 

 20 یافته  ا: مهسته یا زوجژ مورد پ دلزش ق لر د فت.  tف یدمن، و 

 بین ل مپپژ به عنولن شهاخ   های مؤ فه لز جمپه ب نامه  ای درسژ

 آزمهونیفژ مع فژ و به میزلن ل میت رشهه بندی شهدند و نتهای  شوي

  ف یهههدمن نكهههان دلد كهههه مسهههاا  لقتمهههادی/ما ژ و مسهههاا

 دیپپماشیک بیكههت ین شهری دهه لری رل بهه  عههد  موفریههت /سههژسیا

 ا هادلنكگ در سازی ل مپپژ بین وضعیتنتای :  بین ل مپپژ سازی دلرد.

 و نههوده نهدلن مطپهو چ ككور آزلد مناکش عا ژ آموزش مؤسسات و

 دسهتیابژ و   كت لین با شدن  مگا  ب لی آزلد مناکش عا ژ آموزش

ی لرلاهه ل گهویژ مناسهب به ل نیازمنهد ككور لسناد باالدستژ ل د  به

 .بههود وضعیت مژ باشند

، ب نامه درسژآسیب شناسژ، بین ل مپپژ سازی : کلمات کلیدی

 .مناکش آزلد ككور

M.Maneshgar, DR. K. Fathivajargah, Dr. F. 

Hamidifar  
 

Abstract: The present study is to examine the 

current situation and pathology of 

internationalization of university curricula and 

higher education institutions located in 7 free 

zones of the country in order to achieve potential 

solutions to overcome these problems. This 

research is applied and a descriptive survey in 

terms of purpose. The statistical population 

includes 37 universities located in the free zones 

of the country that were selected as a sample size 

by the census method of the entire statistical 

population and a researcher-made and semi-

structured library method and questionnaire were 

used to collect data. After the data collection, its 

analysis was processed in two levels of 

descriptive statistics including frequency 

distribution tables and graphs and inferential 

statistics including analysis of variance, 

Friedman test, and paired or paired t-test. As the 

findings indicated, twenty components including 

international curricula have been introduced and 

ranked according to importance. The results of 

Friedman's prioritization showed that 

economic/financial, and political/diplomatic 

issues have the greatest impact on the failure of 

internationalization. The results showed that the 

situation of internationalization in universities in 

the free zones of the country is not favorable. 
 

Keywords: pathology, internationalization of the 

curriculum, free zones of the country. 
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 مقدمه

در دنیای كنونژ كه شغیی  و شحوالت عمهده لی در لبعهاد و  یطهه  های مختپهت  یهات 

جولم  در  ال وقوع لسهت، شه ش  های دسهت ده لی به لی  بك ی در رلستای شوسعه و با نددژ 

ريد لین شحوالت و  مگا  شدن با آنها در بسیاری لز مما ک جهان در  ال لنجا  لسهت. در لیهن 

و موسسات آموزش عا ژ به عنولن لبزلری عمده ب لی شوسعه ككور ا مورد شوجهه میان دلنكگا ها 

 ستند، زی ل لز یلسو ركن ليپژ شوسعه )یعنژ نی وی لنسهانژ  رل په ورش مهژ د نهد و لز سهوی 

دیگ  ساز وكار ای شوسعه )یعنژ عپم و فناوری  رل با شوجه به پتانسی  عپمژ و عمپژ لنسان  های 

م له بها لفهزلی     .1،2017ل ژ و ب لی لستفاده لرلاه مژ د ند )لستن سل پ ورش یافته خود، ک 

) وپتهون،  س عت شغیی لت و شهدی  جولم  لنسانژ به جولم  لک عاشژ و مهتنژ ب  ساز و كار دلن 

  ما یت كهار سهازمانهای آموزشهژ، م لكزآمهوزش عها ژ، لعيهای لیهن 2018، 2میوب ن، شوماسون

 . آ نگ و شدت شغیی لت 1396ان نیز شغیی  یافته لست ) سینژ مرد ،سازمان  ا و محیط كار آن

در دنیای كنونژ آنچنان س ی  لست كه سازدار شدن با آن  ا مستپز  شعدی   ای مله ر در نهوع 

كار ا و نحوة لنجا  آن  ا و  م چنهین ل هدل  و لسهت لش یهای سهازمان  های آموزشهژ و م لكهز 

  .1383آموزش عا ژ مژ باشد )فاضپژ، 

در چند د ۀ لخی  آموزش عا ژ با دلدله  ها و مكهل ت جدیهد، لز جمپهه جه   منهاب  

ما ژ، رقابت پ ی ی بین ل مپپژ، مرهو یت و مكه وعیت جههانژ و لیه ه روبه و شهده لسهت. لیهن 

بهوده لسهت،   چنهد دلنكهگاه  ها لز زمهان  3شغیی لت شا  دود ف لولنژ متهر  لز پدیدة جهانژ شدن

یژ لز جهانژ شدن رل با خود به  م له دلشته لند، لما لین مفههو  در دو د هۀ شل  دی ی جنهه  ا

 د شته لبعاد دست ده ش ی یافته و موجب شل  دیه ی مفههومژ نهو در آمهوزش عها ژ بها عنهولن 

شده لست. موضوع بین ل مپپژ شهدن در آمهوزش عها ژ شوجهه  "4بین ل مپپژ سازی آموزش عا ژ"

، 5پكهژ و آنهدروشژ)لن رل در س لس  جهان به  م له دلشته لست روزلفزون محرران و سیاست د لر

 قا هب شا در لست كوشیده  مولرهژ، جهان شحوالت با  مگا  نیز لی لن عا ژ آموزش نظا   .2016

 مهادرت ورزد جهانژ و مپژ سطح در عا ژ آموزش جایگاه به شرویت مدت بپند  ای ب نامه ل دل 

  باشد. نوین هجامع دونادون نیاز ای پاسخگوی و

                                                 
1 Stensaker. B 

2 Lupton.D, Mewburn.I, & Thomson, P  

3 Globalization 

4 Internationalization of higher education 

5 Pashby.K & Andreotti.V 
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مسهایه دلنكگاه  ای مستر  در مناکش آزلد ككور نیز با شوجه به  مجولری با ككور ای  

ر منهاکش دنظ  به لینله شوسعه كنند.  مژ لیفا عا ژ ككور در آموزش مهمژ رل نر  میان در لین

ز لكهم  شهسهیسآزلد ككور مهتنژ ب  خ دورزی و دلن  محوری شع یت د دیده لست لز لین  حاظ 

ورلیعا ژ شهدبی خانهه لست لش یهای ليهپژ  لز جزء یلژ مناکش آزلددر  بین ل مپپژعپمژ شولنمند و 

 ست.للست لما وضعیت موجود شوأ  با آسیب  ا و مساا  دست ده لی ق لر د فته  مناکش آزلد
 

 بیان مسأله و ضرورت انجام پژوهش

لر های جدیهد در ع يهه  های عم  جامعه لک عاشژ نیازمند لستفاده لز ملهانیز   ها و لبز

 دیگه  « لنفجهار دلنه »در عمه   . 2019، 1مختپت لز جمپه نظا  آموزش عها ژ لسهت )لونلهووی 

. شو یهد دلنه  و رقابت ك د« بازلر جهانژ عپم»نمژ شولن با روش  ا و نگ ش  ا سنتژ م سو  در 

عها ژ در بسهت   ش بیت نی وی لنسانژ مو د، خ ق و شولنا مسهتپز  رویل د های نهوین بهه آمهوزش

كنونژ لست، رویل دی كه لوالً پیوند و عجین شددژ عپم و شلنو وژی  های « جهان جهانژ شده»

لرشهاکژ و آموزشژ نو و رانیاً لملانات و در عین  ال ل زلمات نهادی و ساختاری جدید بوجود آمده 

ر  ستیم، نهادزی  در جهان رل در نظ  بگی د. لد  دريدد لفزلی  ب وندلد ای آموزش عا ژ در ككو

باید  م عولم  درونژ نظا  آموزش عا ژ رل لي ح و بههود بخكیم و  م لملهان لرشههاب بها جههان 

 .  م لكنون رشد فزلینهده 1383عپم و دلن  رل ب لی مكاركت دلنكگا یان ف ل م سازیم )فاضپژ، 

پژ فه ل م آورده لرشهاکات عپمژ در دست ه جهانژ زمینه مناسهژ ب لی  ملاریهای عپمژ بین ل مپ

و دلنكگاه  ا به مثابه یلژ لز عناي  ليپژ و شعیین كننده موفریت ككور ا لز لین قاعهده مسهتثنا 

  . 1396)خ لسهانژ،  لنهددلشهته  بهین ل مپپهژ نهوده و ش ش  ای بژ وقفه لی ب لی یافتن  ویهت

بین ل مپپژ عپمژ، با شوجه به ش لیط و لملانات موجود بسیاری لز ككور ا ب لی دست ش لرشهاکات 

آموزش عا ژ رل در لو ویتهای سیاست عپمهژ خهود قه لر دلده لنهد و « بین ل مپپژ سازی»سیاست 

بسیاری لز دلنكگاه  ا ب  شهری  مهم بین ل مپپژ سازی در شل  دی ی مهموریت  ا، ب نامه ریزیهای 

  .2020، 3لتو شام  2016، 2لست لش یک و لقدلمات عمپیاشژ دلنكگاه لذلان دلرند )الرسن

سال د شته، بین ل مپپژ سازی لز یک موضوع  اشیه لی و جزاژ به یهک عامه   25کژ 

ه  . عه و2018، 4جهانژ، لست لش یک و ليپژ در آموزش عا ژ شهدی  شده لست )نایهت و دی ویهت

 ظههور لز لمه وزه كهه لسهت بهوده وسهی  و ف لدیه  شا لندلزه لی پدیده دست ش لین و رشد آن، ب 

  . 2015؛ نایت، 2015میان مژ آید )دی ویت،  به بحث دلنكگا های بین ل مپپژ متعدد مد های

                                                 
1 Onkovych. H.  

2 Larsen. M.  

3 Tamrat. W.  
4  Knight. J.  & De wit. H 
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 مانطور كه جهان شغیی  مژ كند، مؤسسات آموزش عا ژ نیز شغیی  مژ كننهد )لسهت لیت 

به عنولن یک  ستار و ب ساخته لجتماعژ لز شغیی لت دفته شهده ممهون نیز   دلنكگاه 2014، 1ویز

ی در آموزش عا ژ یک پدیده جهانژ لست لده  چهه كهه شفهاوت  هایژ در نیست. بین ل مپپژ ساز

  . یلژ لز شعاریفژ كهه بهه کهور دسهت ده به لی 2015، 2شیوه  ا و شعاریت آن وجود دلرد. )یمینژ

  لرلاه شده لست: بین ل مپپهژ سهازی 2014بین ل مپپژ شدن لستفاده مژ شود شوسط جین نایت )

بین ل مپپژ، بین ف  نگهژ و جههانژ به لی ل هدل  و كارك د های آموزش عا ژ ف لیند لدلا  لبعاد 

بهه یاددی ی، شحریش، خدمات  آموزش عا ژ مژ باشد. )زمانژ من ، عمهاره و ل مهدی -)یادد ژ

   د و م ز بین ل مپپژ سازی آمهوزش 2015)3 . لنجمن بین ل مپپژ دلنكگاه  ا1398، نایتنر  لز 

 عا ژ رل شام   وزه  ای ذی  مژ دلند:

 4ین ل مپپژ سازی در خانه، ب نامه درسژ و نتیجه  ای یاددی یب 

 5آموزش بدون م ز، شعهه  ای خارج لز ككور، ف لمپیتژ و ف لم زی 

 6شح ک عپمژ 

   7بین ل مپپژ سازی پ و 

 8شوسعه  ملاری و ظ فیت سازی 

با شوجه به ج یان ورودی دلنكجویان بین ل مپپژ، شعدلد دلنكجویانژ كهه بخكهژ لز دورلن 

شها  2007سهال ) 10شحمیپژ خود رل در خارج لز ككور مژ د رلنند، لفزلی  یافته لست شنها کژ 

میپیون  3دريد لفزلی  یافته لست و لز  71  شعدلد دلنكجویان بین ل مپپژ در جهان  دود 2017

د هد  ها نكهان مژبینژب آورد ها و پی  . 2019میپیون نف  رسیده لسهت )یونسهلو،  3/5نف  به 

میپیون نف  در  10دريد، به بی  لز  5ل مپپژ دنیا با میانگین رشد ساالنه دلنكجویان بین جمعیت

ل مپپژ لز ك  جمعیت دلنكهجویان به  مین ش شیب سهم دلنكجویان بین ،خول د رسید 2030لفش 

 4به  هدود  2016دريد در سال  2.3شر یهاً دو ب لب  خول د شد و لز سهم   2030جهان در سال 

سیاست مها زی كها   ولردلت آموزشهژ و   .2019د )یونسلو، خول د رسی 2030ر سال دريد د

لفزلی  يادرلت آموزش عا ژ لست. دو ت و دلنكگاه  ای ما زی در پهژ آن  سهتند كهه بهه یهک 

                                                 
1 Streitwieser. B.  

2 Yemini. M.  

3 International Association of Universities (IAU) 

4 Internationalization at home of the curriculum and learning outcomes 

5 Borderless. Offshore, transnational and cross-border education 

6 Academic mobility 

7 Internationalization of research 

8 Development cooperation and capacity building 
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يادر كنندة جهانژ و محور ليپژ بازلر آموزش عا ژ بین ل مپپژ شهدی  شوند. دلنكگاه  ای ژلپن و 

ككور يهادر  10ور لی ل بژ با ش  دريد سهم لز بازلر آموزش عا ژ، جزء چین به عنولن دو كك

  . 1396كننده آموزش عا ژ بین ل مپپژ شناخته مژ شوند )خورسندی کاسلوه، 

 لنهای بین ل مپپژ شدن آموزش عا ژ در مدلر و فيای بین ل مپپژ، یلژ لز مهم ش ین پیكه

كهغول بهه م ال  اض  بیكت  دلنكجویان خهارجژ  در شهری  د لر ب  آینده دلنكگاه در لی لن لست.

 اب. ن  ستندمتعپش به ككور ای  مسایه لز قهی  لفغانستان، ع لق، سوریه و  هنا لی لنشحمی  در 

ب لی  متراضژ ای عپمژ، شعدلد دلنكجویان خارجژ وجود جایگاه باالی ككور در بسیاری لز  وزه

لی جه    م ش لز، كمت  بهوده و در رقابهت به  شحمی  در لی لن، لز بسیاری لز ككور ای لس مژ

 ی دلنكجوی خارجژ عرهب مانهده لسهت و بها مرایسهه دلده  های موجهود ب خهژ لز شهاخ   ها

رطهه عپژ رلم پیك فت  ای چكهمگی  بها ن با ب خژ ككور ای در  ال شوسعه، بین ل مپپژ سازی

لسهتای دیپپماسهژ در ر ای آینهده كهه بهه نظه  بایهد در سهال. لیده آل فايپه زیادی وجود دلرد

آموزشژ، سهم دلنكجویان لبتدل لز ككور ای منطرهه و سهپس ككهور ای آسهیایژ و بعهد  تهژ 

لسهفند 17یابد. سهاالر آمپهژ )سهخن لنژ، لروپایژ در جمعیت دلنكجویان لی لی لنژ ككور لفزلی  

نهده نككهور لول يهادر ك 20  نهودن نا  لی لن در بهین 2016نلته مهم دزلرش یونسلو)  .1395

 بهژ، آموزش عا ژ بین ل مپپژ لست در  ا ژ كه سه ككور ع بژ  مسایه یعنژ لمهارلت متحهده ع

  ككور عمده يادر كنندة آمهوزش عها ژ بهین ل مپپهژ بهه شهمار 20مم  و ع بستان سعودی جزء

ای لیه لن مژ آیند. یلژ لز نلات مهم در دزلرش یونسلو، پایین بودن سهم درآمدزلیژ دلنكگاه  ه

ر جههانژ آموزش عا ژ بین ل مپپژ لست. درآمد لقتمهادی دلنكهگاه  های  لیه لن لز بهازل در زمینه

ژ اخمهش ككور دلنكجویان بین ل مپپژ، مرايد میان در آموزش عا ژ نزدیک به يف  لست. لی لن

 بازلر   دردلنكجویان ككور ك  شعدلد لز پن  د م دريد )زی  لندكژ سهم   ل  سا  نمژ آید و به

پلهژ، مدلرد. )يهپولشژ و  لختیهار در ككهور ای منطرهه میان در رل ان بین ل مپپژدلنكجوی ج  

 1400 هزلر دلنكهجوی خهارجژ در سهال  62  ب لساس ب نامه شكم شوسعه باید به جه   1397

 .نهدد هم دريهد دلنكهجویان خهارجژ لفهزلی  پیهدل ك 1.8ب سیم و در ب نامه  فتم شوسعه باید 

  .1399آبان  6يدیرژ)سخن لنژ، 

 به نظ  مژ رسد آنچه موفریت دلنكهگاه  ها رل در جه   دلنكهجویان بهین ل مپپهژ  طمهه 

 ای رل ه دی مؤر  و زی ساخت  ای الز  و عد   مایت جهدی دو هت لز لیهن مژ زند نهود ب نامه

س لس  دنیا  در بین ل مپپژ سازی آموزش عا ژ رشد چكمگی  پدیده ت.   ل با شوجه بهب نامه  ا لس

به عنولن ضه ورشژ منطرهژ به لی په ورش شهه وندلنژ  سا های لخی ،کژ نطره در و ككور ای م

 ككهور ظ فیهت بها روهجهانژ و دلرلی شایستگژ  ای بین ل مپپژ و میان ف  نگژ و با شوجهه بهه 

 عرب نمانهدن لز قافپهه و منطره جهت میزبانژ دلنكجویان بین ل مپپژ به وی ه لز قاره آسیا و لی لن
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ل هدل  متعها ژ سهند  ل  قهانون لساسهژ،شحرهش ليه  سهژ ن در رلسهتایشدن،  م چنیجهانژ 

شوسعه و قانون ل دل ، وظایت و شكلی ت وزلرت عپو ، شحریرهات   ای، ب نامه سا ه 20 لندلزچكم

ب نامه درسهژ آنهها  روی آوری به بین ل مپپژ سازی دلنكگا ها و و سای  لسناد باالدستژ، و فناوری

الی   زو  روی آوری لیه لن بهه بهین ل مپپهژ سهازی لز دیگ  د ی  لست.لم ی مسپم و لجتنا  ناپ 

 دلنكگا ها به لختمار عهارشند لز:

 2015، 1پیوستگژ بیكت  با جامعه جهانژ در نظا  آموزش عا ژ )دروین  

 2018، 2ش ش ب لی لرشراء كیفیت آموزش عا ژ )ش لن و نگوین   

  5201، 3دستاورد ای سیاسژ و لقتمادی )ش یپوكیل  

 لرشراء شهادالت ف  نگژ 

 مورد شوجه ق لر دلدن لقتماد مهتنژ ب  بازلر 

 بهه  لستفاده لز شجار  بین ل مپپژ ب لی پیكه د مر ون به ي فه آموزش عها ژ و

 عنولن یک منه  لرزشمند

  شوسعه ككور ب لی شجار  خارجژلستفاده لز 

 اختار شحریش به ك س جههانژ )نیهاز بهه سه رسیدن آموزش عا ژ در شدریس و

  دفمند  بندی مجدد و

 ر كهار د مطا عهه وزنددژ، جهت  لی لنژ لرلاه ف يت  ای بیكت  ب لی شه وندلن

 )ش بیت شه وندلن جهانژ   جولم  بین ل مپپژ

 كهم محسهوس  مپحش شدن به سیستم جهانژ به عپهت شراضها ای محسهوس و

  .1393) فتحژ ولجارداه و خكنودی ف ،  لجتماعژ به بخ  آموزش عا ژ

 بهین ل مپپهژ دلنكهجویان، بهههود آمهاددژ موسسه یک سازی بین ل مپپژ ب ش  د ی  ن پ

 متنهوع و عپهم و پ و   و شرویت شو ید موسسه، بین ل مپپژ نمایه دست ش درسژ، ب نامه ك دن

  .1398لز   ج د رانژ و  ملارلن،  نر  به 4،2012لست )مارمو جو كاركنان و دلنكلده سازی

عم ی به لندلزه چنهد د هه دلرد لمها  "5منطره آزلد شجاری"ليط ح   چندلز سویژ دیگ   

لین مفهو  لز سابره لی کوالنژ در لقتماد جهانژ ب خوردلر لست. لیجهاد منهاکش آزلد لقتمهادی لز 

جمپه لبزلر ای شوسعه لست كه مژ شولند با دستیابژ به شهمین س مایه، نی وی لنسانژ ما   و شولنها، 

                                                 
1 Dervin. F.  
2 Tran, L & Nguyen, H.  
3 Trilokekar. R.D.  
4 Marmolenjo. F.  
5 Free Trade Zone 
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 ا روش  ای عپمژ و فنژ جدیهد، آدها ژ لز شحهوالت لجتمهاعژ و ف  نگهژ، فن آوری و آشنایژ ب

 شسههی  رل لقتمهادی و لجتمهاعژ شوسعه به دستیابژ جهانژ و ...به ه دی ی بهینه لز عپم و دلن  

  داه سخن لز فعا یت در مناکش آزلد جمهوری لس مژ لی لن و مزلیهای آن در مرایسهه بها  نماید.

عد  نیهاز بهه رولدیهد ، ما یاشژ ای معافیت چون  ژآید، عموماً عناوین س زمین ليپژ به میان مژ

نههود محهدودیت در  جهم ، وجود بانلها، شه كت  های بیمهه خمويهژ ب لی ورود لشهاع خارجژ

 در لذ هان متههادر مهژ ده دد معافیت  ای عهولر  دم كهژ ، س مایه د لری و مكاركت خارجژ

ه ككهور ای خهارجژ و  مچنهین دست سهژ لز دست سژ كم  زینه و آسان به . 1389)مردسژ، 

لسهت آموزش عا ژ  بین ل مپپژ نرطه قوت ب لی شوسعه فعا یت  ایاکش آزلد س زمین ليپژ به من

با شوجه به  مسایگژ لرس با آذربایجان، لرمنستان و نخجولن، و نزدیلژ به ش كیه و ككهور ای  كه

شه ین منطرهه آزلد لیه لن بهه ش كیهه، ، نزدیلژ منطره آزلد مهاكو بهه عنهولن دسهت ده  وزه قفراز

 مجهولری منهاکش آزلد ككور ای آسیای میانه و  مچنین  بهدست سژ آسان منطره آزلد چابهار 

ظ فیهت  های الز   جنو  ككور با ككور ای  وزه خپی  فارس، شهه قاره  ند و بخكژ لز آف یرا

رل فه ل م آورده  ش آزلدب لی فعا یت  ای بین ل مپپژ دلنكگا ها و مؤسسهات آمهوزش عها ژ منهاک

مستعد ب لی ج   شهعهه دلنكهگاه  های خهارجژ و مژ شولن  لست و در لین رلستا مناکش آزلد رل

مه  ن لست كه مناکش آزلد شجاری و ينعتژ مژ شولنند نر   .شعام  مكت ک عپمژ شويیت ك د

شته باشند؛ مؤر ی در ش وی  دفتمان ف  نگژ جمهوری لس مژ و شعام ت ف  نگژ بین ل مپپژ دل

بهین ل مپپهژ سهازی آمهوزش عها ژ و ب نامهه لز لین رو ب نامه ریزی ب لی لرشراء كیفیت آموزشژ و 

لسه مژ و -با  د  ش بیت شه وندلنژ كه معه    ویهت لی لنهژدرسژ بین ل مپپژ در مناکش آزلد 

لسهت مهپغ آدل  و رسو ، سنت  ا، و می لث لنژ مپژ و م  هژ ككورمان باشند، لشفهاق مههاركژ 

و مه د   دلنكهجویانكه در يورت شحرش مژ شولند در بپند مدت در شوسهعه ف  نگهژ و شهناخت 

 .لس مژ، لیفای نر  نماید-سای  ككور ا لز می لث و شمدن لی لنژ

ش آزلد ، فعا یتژ جدی در زمینه آموزش عا ژ بین ل مپپهژ در منهاک1380شا پی  لز سال 

متناسهب رشهد نمهوده لسهت. نگهاه منطرهژ بهه آنچهه مكا ده نكده و پس لز آن  م با س عتژ نا

 ب نامهه جهام  رل هه دی رل کپهب ک د شته لست، بازنگ ی جدی در عمپله د قهپهژ و شهدوین یه

ت. در لیهن رلسهتا بهه رل درولزه ورود لی لن به آموزش عا ژ جههان دلنسهد. مژ شولن مناکش مژ كن

شوسعه شجهارت خهارجژ، شوسهعه عپت ل میت مناکش آزلد شجاری ككور  مچون شوسعه ش لنزیت، 

با شوجه به  زینه پایین در مرایسه با سهای   د دشگ ی و ج   س مایه د لر خارجژ و  مین کور

لقهدل  كننهد. نسهت به ج   دلنكجویان خارجژ مراک  مختپهت  ندمژ شولن ، لین مناکشككور ا

بهت  و با شهیوه  های كیفیت  فعا یت  ای مناکش آزلد در مرایسه با سای  مناکش ككور با بایستژ

بهه ه به دلری الز  در منهاکش آزلد وجهود دلرد ژ كهه  هایظ فیتو به نحو مطپهو  لز  نوین باشد
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شولنند قطب عپمژ  هم لین مناکش نه شنها قطب شجاری و سیاسژ  ستند، بپله مژ يورت پ ی د،

یم دیه لن آن لین پ س  مط ح لست كه آیا دبی خانه شورلیعا ژ مناکش آزلد و شمهملینک  باشند.

مناکش آموزش و په ورش “کول سا های د شته در مسی  شحرش لین  د  متعا ژ یعنژ لیجاد  در

فعا یهت  های  به نر  لز دبی  شورلی  ما نگژ مناکش آزلد به خوبژ لیفای نر  نموده لند؟” ل گو

ن  ا و م لكز آمهوزش عها ژ منهاکش آزلد لسهت كهه شهاكنوعپمژ بین ل مپپژ رسا ت ليپژ پ دیس

آموزش عا ژ مناکش آزلد و عد  شل لر ب نامه  ای س زمین ليهپژ، لرلاهه  لرشراء محرش نكده لست.

آموزش عا ژ به بومیان مناکش، ک ح مسئپه و رله    مسهاا  منهاکش، شرپیه  آمهار دلنكهجویان 

میپیهونژ  7شها  5مهاج  لی لنژ و ج   آنها در مناکش و ده فتن سههم قابه  قههو ژ لز جمعیهت 

ان مهاج  و ج   دلنكجوی خارجژ مهمت ین  د  و وظیفه دلنكهگاه  های مسهتر  در دلنكجوی

ش بیت نی وی لنسانژ متخم  و ج   دلنكجویان خارج لز ككور یلژ لز ت. مناکش آزلد ككور لس

در نهدلرد  سههمژل دل  مناکش آزلد لست و ژ در ج    فت میپیون دلنكجوی مهاج  خهارجژ 

با وجود جغ لفیای بسیار كمژ كه دلرد یا لمهارلت متحهده ع بهژ يورشژ كه ككوری مانند بح ین 

 مین   كهت  ها و  . 1395شه یور  25لمانژ )سخن لنژ،  در ج   دلنكجو بسیار فعال  ستند.

شها لیهده  های شوسهعه  همسئو ین رل ب  آن دلشت مكا ده س عت شوسعه آموزش عا ژ در ف لم ز ا

عا ژ در منهاکش آزلد رل در قا هب ب نامهه  های شوسهعه آموزش عا ژ بین ل مپپژ و به وی ه آموزش 

 شحریرهات و په و    های متعهددی در خمهو   .متكل  سهازندو به عنولن یک پایپوت ككور 

 بین ل مپپژ شدن آموزش عا ژ يورت د فته لما محرهش بها ب رسهژ شحریرهات، مرهاالت، كتهب و 

ازی در منهاکش آزلد ككهور ک ح  ای پ و كژ در دلخ  ككور به ب رسژ وضعیت بین ل مپپژ سه

  دست پیدل نل د به  مین د ی  ض ورت لنجا  پ و كژ عمیش در لین رلبطه ل ساس شده لست.

با شوجه به لیهن كهه ف يهت شحه ک، لنترهال و شحمهی  در خهارج لز ككهور به لی شمها  

در آن كه  دلردلین پ و   ب  مؤ فه بین ل مپپژ سازی در خانه شهكید    لدلنكجویان وجود ندلرد، 

دلنكگا ها در پژ شدلرک ف يتهای رشد و شوسعه شخمژ و   فه لی شما  لف لد در سهطح جههان 

لدلها   دفمنهد "بین ل مپپژ سهازی در خانهه رل   2016) 1بژ  ن به عنولن شه وند جهانژ  ستند.

لی  رسمژ به لی  مهه ف لدیه لن  لبعاد بین ل مپپژ و بین ف  نگژ در ب نامه  ای درسژ رسمژ و 

مژ دلنند. لم وزه بین ل مپپژ سازی ب نامهه  های درسهژ بهومژ،  "محیط  ای یاددی ی دلخپژ در

بین ل مپپهژ  . 1397مپژ و محپژ دلخ     ككور لرجحیت دلرد )بهجتژ لردكانژ و یارمحمدیان، 

 درسژ  ای ب نامه به ل مپپژ بین لی وجهه دلدن ب لی ش ش معنای به  IOCب نامه درسژ)سازی 

 :مژ شود مط حآن  سه ب دلشت لز آموزشژ مژ باشد و  ای نهاد  و  ا سازمان

                                                 
1 Beelen, J. 
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 بین ل مپپژ ك دن مطا عات ب نامه درسژ ب دلشت لول 

 روش  و لب دلشت دو  ما یت ب نامه  ای درسژ دلنكگا ها به  حاظ محتو 

  بین ل مپپژ ك دن خدمات ب نامه درسژ ب دلشت سو  

و سپس  دلنكگاه  ا در خارجژ لنكجویاند شدن  اض  ب دلشت لین موجه لم  ش ین مهم 

 دست ش شاخه  ا و شعب لین دلنكهگاه  ها در سهطح دنیها و مما هک مختپهت و شو یهد و ظههور 

فناوری  ای جدید نظی  فناوری لک عات و لرشهاکات ب لی ع ضه    چه بیكت  ب نامه  ای درسژ 

  2020) 1 . نیهازی و شهارما9513مژ باشد )فتحژ ولجارداه، به يورت آن ین به لقمژ نراب دنیا 

 معتردند كه ب لی ج   دلنكجوی خارجژ باید ب  روی شدوین ب نامهه  های درسهژ شم كهز كه د. 

  ل مژ شولن با لشخاذ سیاست بین ل مپپژ سازی آموزش عا ژ و شاكید ب  مؤ فه بین ل مپپهژ سهازی 

شماری در رلبطه با موضوع  ای بژ    وپ ب نامه درسژ شما  دلنكجویان رل مورد  د  ق لر دلد. 

بین ل مپپژ سازی دلنكگاه  ا و بین ل مپپژ سازی ب نامه درسژ در دنیا يورت پ ی فته لسهت كهه 

  به ب خژ لز آنها لشاره شده لست:

شوسهعه ب نامهه درسهژ بهین ل مپپهژ چه ل و "در پ و كهژ شحهت عنهولن   2014) 2مادنه

 یله دی رل به لی شوسهعه ب نامهه درسهژ با ب رسهژ و شحپیه  چنهد مطا عهه مهوردی، رو "چگونه؟

بین ل مپپژ لرلاه و نكان مژ د د كه چگونه کیت وسیعژ لز فعا یت  ا مژ شولند ب نامهه درسهژ رل 

 لرشراء د د و درک بین ف  نگژ بیكت ی رل ب لی فارغ ل تحمی ن لم وز  یاشژ سازد.

 و شحت عنهولن  0162) 3در پ و كژ با شحپی  نظ ی كه شوسط ل یاس، مورسژ و شامهو یتو

 لنجا  د فهت، محررهین "با شوجه به ب خژ لز شاخ   ا ژشدن مؤسسات آموزش عا  ژل مپپنیب"

 ا وجهود دلرد ماننهد شحه ک شهدن دلنكهگاه ژل مپپهنیب یبه ل ژمختپفه ی هاكه روش افتندیدر

 تیو شرو ژمؤسسات ولق  در خارج لز ككور، ک ل  پهیآموزش لز رله دور بوس د،یو لساش انیدلنكجو

 مورد مطا عه لست.  ی ادر ب نامه ژل مپپنیكه باعث لدلا  لبعاد ب یژ او ب نامه  ایلست لش 

 ژپهیشلم  تیشهدن شحمه ژل مپپ نیب"عنولن  با  2018) 4كه شوسط رلموس ژدر پ و ك

كهه  محرش لظهار دلشتلنجا  د فت، و با روش شويیفژ و پیمایكژ  "سمی: منطش و ملان یدر ب ز

و  ژآموزشه ی ها تیهلز فعا   یناپ  یژجدل ژبخك ژل مپپ نیسه د ه د شته، بعد ب ایول دو در ک

 ژسهازمان ی ا استیمناسب و س یلدلر ی ا ستمیس ،ژمپ یلست لش  و بوده لست ژعپم راتیشحر

                                                 
1 Niazi, SH & sharmamm, Y.  
2 Mane. P.  
3 Elías, S., Morresi, S., & Tombolato, A. M. 
4 Ramos, M.Y. 

https://www.universityworldnews.com/fullsearch.php?mode=search&writer=Shuriah+Niazi
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باعث شوسعه لرشهاکات بهین ل مپپهژ و لرشرهاء بهین ل مپپهژ   ،یب ز ژسسات آموزش عا مؤ در لكث 

 سازی لست.

با روش شحپیه  مههانژ نظه ی و لسهناد و   2018) 1 ویهیكه شوسط كو هو و ر ژپ و كدر 

زمان   كت و ف لش   - ژپ شغا  ژدر موسسات آموزش عا  ژل مپپ نیب ی ا یلست لش "شحت عنولن 

شهدن  ژشحت فكار جهان  ،یلخ یلظهار دلشتند كه در د ه  ا لنجا  د فت، محرران "رفتن لز آن

 نهدهیپ شغهال رونهد فزل ژآموزش عا  اتلروپا، موسس هیلشحاد ژآموزش ی ا استیو در چارچو  س

 مانند شحه ک  ژراشیو شحر ژو لنتكار دلن  عپم دیشعدلد شو   یشدن رل با لفزل ژل مپپ نیلز ب یل

دلنكگاه  ها شج بهه كه ده  انیدر م ژدلنكگا  ژولقع یو  ملار ژل مپپ نیو كاركنان ب انیدلنكجو

شوسهعه  ،ژب نامه درسه یك دن محتول ژل مپپ نیب  دمانن گ یاخ   ا، مساا  دش نیلند. با وجود ل

بهه شوجهه در  ازیهدلن  آموزلن، ن ژزبان خارج ی یاددی ی ا استیو س ژف  نگ نیب یمهارت  ا

 "در خانهه یساز ژل مپپ نیب" یو چا   لست لش  ژشدن در آموزش عا  ژل مپپ نیبحث در مورد ب

 رل دلرلست.

 "بین ل مپپهژ سهازی ب نامهه  های درسهژ"  در پ و كژ م وری با عنولن 2020)2ف لدو ژ

ب نامه  ای درسژ یک چارچو  جام  ش  مورد نیاز لست  لظهار دلشت كه ب لی بین ل مپپژ سازی 

 و لز ک یش شهم  در شج به شخمژ، رل نمهایژ  ها و شويهیه  های عمپهژ نكهان دلد كهه چگونهه 

 ن ل مپپژ مژ شوند.ب نامه  ای درسژ در محتول و عم  بی

لندلزه دی ی چه ل میتهژ "  در پ و كژ م وری با عنولن 2021) 3ویپیامیز، ب   و كیتامورل

در مورد پیامد ای بهین ل مپپهژ  "دلرد؟ نركه بین ل مپپژ سازی آموزش عا ژ در آسیا و لقیانوسیه

مهژ كننهد شها شدن آموزش عا ژ در منطره بحث مژ كنند و لز لدبیات لنترادی موجهود لسهتفاده 

 بفهمند كه چ ل لبعاد بین ل مپپژ شدن بعياً نادیده د فته مژ شود.

 –  كهه بهه روش شويهیفژ 1392نتای  پ و   فتحژ ولجارداه، عارفژ و زمهانژ مهن  )

ی، چها    های مها ژ، ف  نگهژ، فناورلنهه، سهاختارپیمایكژ يورت د فته، بیانگ  آن لست كهه 

عپمهژ   یههتمعنادلر لسهت،  مچنهین لز دیهد لعيهای  0.05دیپپماشیلژ و دلنكگا ژ در سطح 

لسهت بهه  دلنكگاه شهید بهكتژ، مهمت ین چا    ایژ كه آموزش عا ژ بین ل مپپژ با آنها مولجه

 د. ستن« ف  نگژ، ساختاری، دیپپماشیلژ، فناورلنه، ما ژ و دلنكگا ژ»ش شیب، چا    ای 

                                                 
1 Coelho, M. & Arau Ribeiro, M. 
2 Fragouli. E. 
3 Williams, J.H., Brehm, W., Kitamura, Y. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=James%20H.%20Williams
https://www.emerald.com/insight/search?q=James%20H.%20Williams
https://www.emerald.com/insight/search?q=James%20H.%20Williams
https://www.emerald.com/insight/search?q=Yuto%20Kitamura
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مرطعهژ،  –با روش شويهیفژ   1397) در پ و   زمانژ من ، جما ژ شازه كند و نظ ی

ر ددلنكهگا ژ، مهدی یتژ و لکه ع رسهانژ  ،میانگین ك   یطه  ای لقتمادی، ف  نگژ، سیاسهژ

یطهه  سطح متوسط بودند و نتای  لو ویت بندی ف یدمن نكان دلد كه  یطه سیاسژ بیكت ین و 

 .ف  نگژ كم ش ین شهری د لری رل ب  بین ل مپپژ سازی آموزش عپو  پزشلژ دلرد

بها روش آمیختهه )رویله د   1397تای  په و   فی وزجاایهان و خورسهندی کاسهلوه )ن

 فرهدلن لو ویهت رویله د بهین ف  نگهژ در ب نامهه ریهزی آموزشهژ و»نكان مژ د د، شك یحژ  

پهایین بهودن  رهوق لعيهای  یههت »، «عد  شدریس دروس به یک زبان بهین ل مپپهژ»، «درسژ

ایت  های فردلن  م»، «به شدریس در دلنكگاه  ای لی لن عد  شمای  لساشید بین ل مپپژ»، «عپمژ

ازمانژ سهفردلن كفایت الز  در سهاختار »، «ما ژ و سازمانژ جهت لنجا  پ و    ای بین ل مپپژ

 ونژ در لنجا  ضعت مهارت زبانژ لستادلن لی ل»و « فردلن مناب  ما ژ و قولنین  مایتژ»، «دلنكگاه

پژ شهدن لز مهم ش ین عولم  لمتناع لست لش ی بین ل مپ« نگارش پ و    ای مكت ک بین ل مپپژ

 د.در خانه در دلنكگاه  ای شخممژ شه لن مژ باش

 ای به دسهت یافتهپیمایكژ، -  با روش شويیفژ 1397در پ و   قاسم پور و موسوی )

سهازی ل مپپژعپمژ نكان دلد كهه آنهان مولفهش ل زلمهات بهین  یهتآمده لز ب رسژ نظ لت لعيای 

 ای درسژ در وض  مطپو ، موجب  مها نگژ بها سازی ب نامهل مپپژد و لز دیدداه آنها بین ستن

روز شدن دلن  شخممهژ لسهتادلن و ل مپپژ، لرشراء كیفیت آموزش، بهلستاندلرد ای آموزشژ بین

 های م بهوب بهه شود. لمها آنهان دویههل مپ  مژ ای شحمیپژ مط ح در سطح بیندست ش رشته

شه  لز  ای درسژ در وضعیت موجود آموزش عا ژ ككور رل پهایینسازی ب نامهل مپپژن ای بیل زل 

 ند.ل د متوسط لرزیابژ ك ده

به لین نتیجه رسیدند  حپیپژش-  در پ و   خود با روش شويیفژ1397عزیزی ) و عارفژ

و  لنشهه لن )دلنكهگاه شهه  شهه  دو تهژ جهام  دلنكگا های بین ل مپپژ شدن لملان كه میانگین

 لست.  د متوسط لز دلنكگاه شهید بهكتژ  كمت 

روش شحپیه  محتهولی كیفهژ در پ و كهژ بها   1397بهجتژ و لردكهانژ یارمحمهدیان )

ژ بهین ل مپپه كه مهمت ین رل ه د ككور ای آم یلا، كانادل، لسهت ل یا   نكان دلدندرویل د قیاسژ)

د لسهت و ه ب نامه  ای درسژ موجهوك دن ب نامه درسژ و یاددی ی و ل حاق محتولی بین ل مپپژ ب

 ت.شغیی  ملان فیزیلژ لستاد و دلنكجو در قا ب ب نامه  ای مهاد ه كمت  مورد شوجه لس

 ژ بها روشپ و كه  در 1399) پنا ژ، عهاس پور، خورسندی کاسهلوه و لیهارژ ندوشهن

 ب آن كهه در قپه« بین ل مپپژ سهازی در خانهه»به لین نتیجه رسیدند كه لج لی لست لش ی كیفژ 

بین ل مپپژ سازی ب نامه  ای درسژ لز محوری ش ین مفا یم لسهت، مرهد  به  لجه لی لسهت لش ی 

ب لی نظا  آموزش عها ژ لیه لن لسهت. در نهایهت بها ب رسهژ « بین ل مپپژ سازی ف لسوی م ز ا»
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لدبیات موضوع مژ شولن بیان ك د كه بین ل مپپژ شدن لز مهم ش ین ف لیند جهانژ آمهوزش عها ژ 

و د ه د شته بوده لست لد چه دلنكگاه لز لولن شل  دی ی جنهه  ایژ لز جهانژ شدن رل بها در د

 خود دلشته لند، لما لین مفهو  در عم   اض  لبعاد دست ده ش  و ژر  ش ی پیدل ك ده لست. 

لنهدلز  با شوجه به مولرد بیان شده و در رلستای لسناد باالدستژ ككور لعهم لز سهند چكهم

پپهژ سهازی ب نامه  ای پنجسا ه شوسعه ككور و...  زو  بین ل م معه عپمژ ككور، ، نركه جا1404

ت آموزش عا ژ و ب نامه درسژ در مناکش آزلد ككور    چهه بیكهت  درک مهژ شهود. لمها وضهعی

ود دست ده لی لست كه لپهه ب  آن مستپز  شناخت دقیهش وضه  موجهی موجود شوأ  با آسیب  ا

 پژ پ و    اض  رل شكهلی  مهژ د هد ب رسهژ آسهیب شناسهژ لست بناب لین آنچه كه  د  لي

 شد.مژ با بین ل مپپژ سازی ب نامه درسژ دلنكگا ها و مؤسسات آموزش عا ژ در مناکش آزلد
 

 روش پژوهش
-پ و    اض  لز جمپه مطا عات كارب دی و ب لساس روش ده دآوری دلده  ها شويهیفژ

مطا عهه چنهدلن زیهاد نهاشهد، نمونهه دیه ی  پیمایكژ مژ باشد.   داه شعدلد لف لد جامعهه مهورد

ض ورشژ ندلشته و مژ شولن دلده  ای پ و   رل لز ک یش س شماری )شهمارش كامه  لفه لد  بهه 

    ل نمونه به يورت  دفمند و به شعدلد كه  دلنكهگاه  های 1398دست آورد )س مد و  ملارلن،

نكهگا ها و مسهئو ین م بوکهه نف  لز مهدی لن دفهاش  رولبهط بهین ل مپه  دل 37مناکش آزلد شام  

شناسایژ شدند. د دآوری لک عات لز ک یش دو روش كتابخانه لی و پ سكنامه نیمه ساختارمندی 

با شوجه به  د  پ و   شام  چند سؤلل باز و بسته، شدوین د دید. ب  لین لساس پ سكهنامه لی 

سهؤلل پاسهخ بهاز  10سؤلل پاسخ بسته ب  مهنای مریاس پهن  درجهه لی  یله ت و  28م كب لز 

  آن م بوب به ش لیط فعپژ بین ل مپپژ سهازی در 20شا  1ک ل ژ و شدوین د دید كه دویه  ای )

  میزلن چا    ا و آسیب  ای بین ل مپپژ سهازی، دویهه  های 28شا  21دلنكگاه  ا، دویه  ای )

دی لن بین ل مپپژ سازی مژ باشهد. پ سكهنامه بهین مه   ش ح چا    ا و آسیب  ای 38شا  29)

رولبط بین ل مپ  و مسئو ین م شهط با بحث بین ل مپپژ سازی در    دلنكگاه شوزی  شد كه لز لین 

پ سكنامه مهورد  29شعدلد پس لز     پ سكنامه  ای مخدوش و شلمی  نكده، لک عات شعدلد 

ین ب لی شعیین رولیژ لبزلر لندلزه دیه ی لز رولیهژ محتهولیژ لسهتفاده شهد. بهد ب رسژ ق لرد فت.

نف  لز  لستادلن و متخممان بین ل مپپژ سهازی آمهوزش عها ژ مهورد  5منظور پ سكنامه شوسط 

ب رسژ و شهیید ق لر د فت. ب لی محاسهه پایایژ پ سكنامه لز روش آ فای ك ونهاخ لستفاده شد كه 

پهس لز جمه   به آورد د دیهد. 0.89 ك ونههاخ یآ فاض یب مردلر  SPSSبا لستفاده لز ن   لفزلر 

شهد؛  ذخیه ه پ ونده یک در و در يفحه دست ده دلده  ا ولرد خا   ایدلده ری دلده  ا نخستآو

و جدلول شوزی  ف لولنژ و نمودلر ا دو سطح آمار شويیفژ شام  سپس شجزیه و شحپی  دلده  ا در 
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 مهسهته یها زوجهژ  tشک نمونه،  tشام  آزمون ولریانس، آزمون ف یدمن، شحپی   تنهاکژسآمار ل

 پ دلخته شد. ب وندلد پ دلزش ق لر د فت در نهایت به ب رسژمورد 
 

 هایافته

در دو بخ  جدلدانه به دسته بنهدی لک عهات جمه  آوری شهده و شجزیهه و شحپیه  آن 

 پ دلخته شده لسهت. در بخه  لول شجزیهه و شحپیه  شويهیفژ یافتهه  ها شهام  شوزیه  ف لولنهژ

عهدلد شهده لسهت. لز لیهن ش شكلی دريد زن  31و  دم  يددر 69  پاسخگویان لین مطا عه كه لز

لدی بیكت ین لف   ستند، دلرلی مدرک دكت ل %03/48دلرلی مدرک كارشناسژ لرشد و %  07/51

 سهال و یها 16  و  مچنهین %2/55سال سهن ) 50شا  41كه در لین پ و   ش كت دلشتند بین 

ام  آزمون نهاکژ یافته  ا شدر بخ  دو  شجزیه و شحپی  لست  .%2/65بیكت  سابره كار دلشتند )

 شده لست. لرلاهپ و   مژ باشد كه در ذی   تسؤلال

 بین المللی سازی در دانشگاه به چه صورت می باشد؟ فعلی: شرایط سوال اول
 

 اهشرایط فعلی بین المللی سازی در دانشگشاخص های توصیفی و شاخص های گرایش به مرکز  (1) جدول

 گویه 
 میزان اهمیت

ن
گی
یان
م

 

ا
ف 
را
ح
ن

رد
دا
تان
س
ا

 

   خ زیاد زیاد متوسط کم خ کم

 دلنكگاه لز فعا یتهای آموزشهژ 1

 بین ل مپپژ  مایت مژ كند.

9/6% 2/17% 1/24% 31% 7/20% 41/3 21/1 

دلنكگاه لز فعا یتهای پ و كهژ  2

  مایت مژ كند.بین ل مپپژ 

7/20% 2/17% 5/34% 2/17% 3/10% 79/2 26/1 

   ملهههاری  هههای عپمهههژ و 3

 و كهژ مكهت ک پپ وژه  ای 

 بین ل مپپژ وجود دلرد.

5/34% 31% 7/20% 3/10% 4/3% 17/2 14/1 

ب نامه  ای درسژ با شوجهه بهه  4

نیاز ا و معیار ای بین ل مپپهژ 

 شهیه و شدوین مژ شوند.

6/27% 6/27% 2/17% 1/24% 4/3% 48/2 24/1 

  ب نامههههه  ههههای مكههههت ک 5

 دلنكههگا ها و بههین ل مپپههژ بهها

ت خارج لز ككور وجود موسسا

 دلرد.

6/27% 5/34% 31% 4/3% 4/3% 21/2 01/1 
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 گویه 
 میزان اهمیت

ن
گی
یان
م

 

ا
ف 
را
ح
ن

رد
دا
تان
س
ا

 

   خ زیاد زیاد متوسط کم خ کم

دههزین  كاركنههان دلنكهههگاه  6

  ب لسههههاس شههههاخ   ههههای

 بین ل مپپژ يورت مژ پ ی د.

7/51% 1/24% 2/17% 9/6% 0% 79/1 98/0 

  ق لردلد هها و شولفرنامههه  ههای 7

بین ل مپپهژ فعهال در دلنكهگاه 

 وجود دلرد.

1/24% 5/34% 1/24% 8/13% 4/3% 38/2 11/1 

شوسعه لرشهاکات بین ل مپپژ در  8

 دستور كار دلنكگاه لست.

9/6% 4/3% 9/37% 9/37% 8/13% 48/3 02/1 

بهه لی لجهه لی پهه وژه  ههای  9

شحریراشژ بین ل مپپژ، ظ فیهت 

 سازی مژ شود.

9/6% 9/37% 31% 7/20% 4/3% 76/2 99/0 

میزبانژ لز لساشید، لندیكمندلن  10

 ل مپپهژ لنجها  حرران بهینم و

 مژ شود.

2/17% 9/37% 1/24% 8/13% 9/6% 55/2 15/1 

بازدید ای خارجژ لز دلنكهگاه  11

 لنجا  مژ شود.

1/24% 9/37% 5/34% 4/3% 0% 17/2 86/0 

آموزش زبهان بهین ل مپپهژ بهه  12

عنولن بخكژ لز ب نامه درسهژ 

 وجود دلرد.

2/17% 1/24% 1/24% 8/13% 7/20% 96/2 40/1 

یه شحمههیپژ و پ دلخههت بورسهه 13

  زینه شحمی  وجود دلرد.

2/55% 8/13% 2/17% 3/10% 4/3% 93/1 22/1 

ب نامه  ای كوشاه مهدت لرشرهاء  14

 زبان لج ل مژ شود.

1/24% 7/20% 1/24% 2/17% 8/13% 76/2 38/1 

ب نامه  ای آموزشژ آن ین و لز  15

 رله دور ب دزلر مژ شود.

0% 3/10% 2/17% 8/44% 1/24% 86/3 93/0 

ب نامه  ای عپمهژ خهارجژ در  16

 دلنكگاه ب دزلر مژ شود.

1/24% 31% 1/24% 8/13% 9/6% 48/2 21/1 
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 گویه 
 میزان اهمیت
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   خ زیاد زیاد متوسط کم خ کم

دلنكههگاه در خههارج لز ككههور  17

 دلرلی شعهه مژ باشد.

3/43% 2/17% 3/10% 2/17% 9/6% 96/1 19/1 

دلنكجویان آدا ژ بین ل مپپژ/  18

 میان ف  نگژ باالیژ دلرند.

8/13% 6/27% 9/37% 2/17% 4/3% 61/2 96/0 

 مدی یت دلنكهگاه به لی بحهث  19

بین ل مپپژ سازی ل میت قاا  

 لست.

3/10% 3/10% 2/17% 7/20% 4/41% 72/3 39/1 

سیاست  ایژ ب لی  مایهت لز  20

بههین ل مپپههژ سههازی دلنكههگاه 

 وجود دلرد.

9/6% 7/20% 1/24% 5/34% 8/13% 27/3 16/1 

 

 انند )جه  ملنكگاه شا چه میزلن لز فعا یت  ای آموزشژ بین ل مپپژ در پاسخ به لین دویه كه د 

ت دلنكجو و لستاد خهارجژ، شههادالت دلنكهجو و لسهتاد و ...   مایهت مهژ كنهد؛ بیكهت  شه ك

  %7/20)   دزینه زیاد رل لعه   كه ده لنهد و بها در نظه  ده فتن%31) كننددان در لین پ و  

ننهددان كدريد ش كت  50ك ده لند در مجموع بیكت  لز لف لدی كه دزینه خیپژ زیاد رل لنتخا 

پهژ  مایهت در لین پ و   معتردند كه دلنكگاه به میزلن زیاد لز فعا یت  ای آموزشژ بین ل مپ

 مژ كند.
 

  اننهد مدر پاسخ به لین دویه كه دلنكگاه شا چهه میهزلن لز فعا یهت  های پ و كهژ بهین ل مپپهژ

د؛ ش كت در كنف لنس  ا و  مایكها   مایهت مهژ كنه)ف يت  ای مطا عاشژ خارج لز ككور و 

ر نظه  د  دزینه متوسط رل لع   ك ده لنهد و بها %5/34) بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  

 50ز ل  لف لدی كه دزینه خیپژ كم و كم رل لنتخا  كه ده لنهد در مجمهوع بیكهت  %38) د فتن

 بهه میهزلن كهم لز فعا یهت  های دريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردند كهه دلنكهگاه

 پ و كژ بین ل مپپژ  مایت مژ كند.
 

  در پاسخ به لین دویه كه شا چه میزلن در دلنكگاه  ملاری  ای عپمهژ و په وژه  های پ و كهژ

  دزینهه خیپهژ %5/34) مكت ک بین ل مپپژ وجود دلرد؛ بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  

  لف لدی كهه دزینهه كهم رل لنتخها  كه ده لنهد در %31) نكم رل لع   ك ده لند و با درنظ  د فت
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دريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردند كه در دلنكگاه بهه میهزلن  50مجموع بیكت  لز 

 كم  ملاری  ای عپمژ و پ وژه  ای پ و كژ مكت ک بین ل مپپژ وجود دلرد.
 

 ر های ه نیاز ها و معیادر پاسخ به لین دویه كه شا چهه میهزلن ب نامهه  های درسهژ بها شوجهه به 

نهه   دزی%6/27) مژ شوند؛ بیكت  ش كت كننهددان در لیهن په و   بین ل مپپژ شهیه و شدوین

كهه دزینهه    لفه لدی%55)   دزینه كم رل لع   ك ده لند و با در نظ  د فتن%6/27خیپژ كم و )

ن در لیهدريهد شه كت كننهددان  50خیپژ كم و كم رل لنتخا  ك ده لند در مجموع بیكهت  لز 

 معیار های پ و   معتردند كه در دلنكگاه به میزلن كم ب نامه  ای درسژ با شوجه بهه نیاز ها و

 بین ل مپپژ شهیه و شدوین مژ شوند.
 

   خولنددژ، در پاسخ به لین دویه كه شا چه میزلن ب نامه  ای مكت ک بین ل مپپژ ) مچون خول

نهددان در ككور وجهود دلرد؛ بیكهت  شه كت كنف لنچایز و ...  با دلنكگا ها و موسسات خارج لز 

كهه دزینهه    لفه لدی%62  دزینه كم رل لع   ك ده لند و با در نظ  د فتن )%5/34) لین پ و  

یهن دريهد شه كت كننهددان در ل 50خیپژ كم و كم رل لنتخا  ك ده لند در مجموع بیكهت  لز 

گا ها و ک بهین ل مپپهژ بها دلنكهپ و   معتردند كه در دلنكگاه به میزلن كم ب نامه  ای مكت 

 موسسات خارج لز ككور وجود دلرد.
 

  در پاسخ به لین دویهه كهه شها چهه میهزلن دهزین  كاركنهان دلنكهگاه ب لسهاس شهاخ   های 

ژ كم   دزینه خیپ%7/51) بین ل مپپژ يورت مژ پ ی د؛ بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  

ده لنهد در   لف لدی كهه دزینهه كهم رل لنتخها  كه %1/24) رل لع   ك ده لند و با در نظ  د فتن

ن دريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردنهد كهه دلنكهگاه بهه میهزل 50مجموع بیكت  لز 

 خیپژ كم دزین  كاركنان دلنكگاه ب لساس شاخ   ای بین ل مپپژ يورت مژ پ ی د.
 

 گاه ل در دلنكهن ل مپپهژ فعهادر پاسخ به لین دویه كه شا چه میزلن ق لردلد ا و شولفرنامه  ای بی

 با درند و دزینه كم رل لع   ك ده ل  %5/34) وجود دلرد؛ بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  

 50لز    لف لدی كه دزینه خیپژ كم رل لنتخا  ك ده لنهد در مجمهوع بیكهت %1/24) نظ  د فتن

 ق لردلد ها وم دريد ش كت كننددان در لین په و   معتردنهد كهه در دلنكهگاه بهه میهزلن كه

  ای بین ل مپپژ فعال در دلنكگاه وجود دلرد.شولفرنامه 
 

  در پاسخ به لین دویه كه شا چه میزلن شوسعه لرشهاکات بین ل مپپژ در دستور كار دلنكگاه لسهت؛

دزینه متوسط رل لع   ك ده لنهد و بها در نظه    %9/37) بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  
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 50ه دزینه زیاد و خیپژ زیاد رل لنتخا  ك ده لند در مجمهوع بیكهت  لز   لف لدی ك%51) د فتن

دريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردند كه شوسعه لرشهاکات بین ل مپپژ به میهزلن زیهاد 

 در دستور كار دلنكگاه ق لر دلرد.
 

 پهژ، بین ل مپ در پاسخ به لین دویه كه در دلنكگاه شا چه میزلن ب لی لج لی پ وژه  ای شحریراشژ

    دزینهه كهم رل لعه %9/37) ظ فیت سازی مژ شود؛ بیكت  ش كت كننددان در لین په و  

ر مجمهوع   لف لدی كه دزینه متوسط رل لنتخها  كه ده لنهد د%31) ك ده لند و با در نظ  د فتن

م و دريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردند كه در دلنكهگاه بهه میهزلن كه 50بیكت  لز 

 ب لی لج لی پ وژه  ای شحریراشژ بین ل مپپژ، ظ فیت سازی مژ شود. متوسط
 

 و محررهان در پاسخ به لین دویه كه در دلنكگاه شا چه میهزلن میزبهانژ لز لسهاشید، لندیكهمندلن  

ل لعه     دزینه كم ر%9/37) بین ل مپپژ لنجا  مژ شود؛ بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  

در مجمهوع    لف لدی كه دزینه متوسط رل لنتخا  ك ده لنهد%1/24) تنك ده لند و با در نظ  د ف

م و دريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردند كه در دلنكهگاه بهه میهزلن كه 50بیكت  لز 

 متوسط میزبانژ لز لساشید، لندیكمندلن و محرران بین ل مپپژ لنجا  مژ شود.
 

  بیكهت   خهارجژ لز دلنكهگاه لنجها  مهژ شهود؛در پاسخ به لین دویه كه شا چه میزلن بازدید ای

 فتن  دزینه كهم رل لعه   كه ده لنهد و بها در نظه  ده %9/37) ش كت كننددان در لین پ و  

 50ز   لف لدی كه دزینه خیپژ كم و متوسط رل لنتخها  كه ده لنهد در مجمهوع بیكهت  ل6/58%)

جژ ط بازدید ای خهاردريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردند كه به میزلن كم و متوس

 لز دلنكگاه لنجا  مژ شود.
 

 ثهال زبهان در پاسخ به لین دویه كه در دلنكگاه شا چه میزلن آموزش زبان بهین ل مپپهژ )به لی م

  و  پهلنگپیسژ  به عنولن بخكژ لز ب نامه درسژ وجود دلرد؛ بیكت  ش كت كننددان در لیهن 

  %2/17) و بها در نظه  ده فتن ك ده لنهد متوسط رل لع  دزینه   %1/24)  دزینه كم و 1/24%)

ننددان ش كت ك دريد  50لف لدی كه دزینه خیپژ كم رل لنتخا  ك ده لند در مجموع بیكت  لز 

ژ بهه در لین پ و   معتردند كه در دلنكگاه به میزلن كم و متوسهط آمهوزش زبهان بهین ل مپپه

 عنولن بخكژ لز ب نامه درسژ وجود دلرد.
 

 كه در دلنكگاه شا چه میزلن بورسیه شحمهیپژ و پ دلخهت  زینهه شحمهی   در پاسخ به لین دویه

  دزینه خیپژ كم رل لع   ك ده لنهد %2/55) وجود دلرد؛ بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  

  لف لدی كه دزینه كم و متوسط رل لنتخا  ك ده لند در مجموع بیكهت  %31) و با در نظ  د فتن
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لین پ و   معتردند كهه در دلنكهگاه بهه میهزلن خیپهژ كهم  دريد ش كت كننددان در 50لز 

 بورسیه شحمیپژ و پ دلخت  زینه شحمی  وجود دلرد.
 

 بهان لجه ل در پاسخ به لین دویه كه در دلنكگاه شا چه میزلن ب نامهه  های كوشهاه مهدت لرشرهاء ز 

ه ینهدز  %1/24)  دزینه خیپژ كهم و %1/24) مژ شود؛ بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  

خا  ك ده لنهد   لف لدی كه دزینه كم رل لنت%7/20) متوسط رل لع   ك ده لند و با در نظ  د فتن

ه دريد ش كت كننددان در لین په و   معتردنهد كهه در دلنكهگاه به 50در مجموع بیكت  لز 

 میزلن كم ب نامه  ای كوشاه مدت لرشراء زبان لج ل مژ شود.
 

 اه شا چه میزلن ب نامه  ای آموزشژ آن ین و لز رله دور ب دزلر در پاسخ به لین دویه كه در دلنكگ

  دزینه زیاد رل لع   ك ده لنهد و بها در %8/44مژ شود؛ بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  )

 50  لف لدی كه دزینه خیپژ زیاد رل لنتخا  ك ده لنهد در مجمهوع بیكهت  لز %1/24نظ  د فتن)

  معتردند كهه در دلنكهگاه بهه میهزلن زیهاد ب نامهه  های دريد ش كت كننددان در لین پ و 

 1آموزشژ آن ین و لز رله دور ب دزلر مژ شود.
 

 ه، در پاسخ به لین دویه كه شا چه میهزلن ب نامهه  های عپمهژ خهارجژ )بهه عنهولن مثهال كنگه 

كت  ش كت كنف لنس، سمینار و نمایكگا های عپمژ بین ل مپپژ  در دلنكگاه ب دزلر مژ شود؛ بی

  %2/48)   دزینه كهم رل لعه   كه ده لنهد و بها در نظه  ده فتن%31) كننددان در لین پ و  

د ش كت دري 50لف لدی كه دزینه خیپژ كم و متوسط رل لنتخا  ك ده لند در مجموع بیكت  لز 

ژ ب دهزلر كننددان در لین پ و   معتردند كه به میزلن كم در دلنكگاه ب نامه  ای عپمژ خارج

 مژ شود.
 

 شهد؛ بیكهت ر پاسخ به لین دویه كه شا چه میزلن دلنكگاه در خارج لز ككور دلرلی شعهه مژ باد 

 ظ  د فتندزینه خیپژ كم رل لع   ك ده لند و با در ن  %3/43) ش كت كننددان در لین پ و  

ريهد د 50  لف لدی كه دزینه كم و متوسط رل لنتخا  كه ده لنهد در مجمهوع بیكهت  لز 5/27%)

رلی ددان در لین پ و   معتردند كه دلنكگاه بهه میهزلن كهم در خهارج لز ككهور دلش كت كنن

 شعهه مژ باشد.
 

                                                 
الزم به ذکر است نتایج این گویه قدری تحت تأثیر بیماری کرونا و اجبار دانشگاه ها به ارائه آموزش های آنالین و از راه دور  1

 قرار گرفته است.
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  / ژ یان ف  نگهمدر پاسخ به لین دویه كه در دلنكگاه شا چه میزلن دلنكجویان آدا ژ بین ل مپپژ

و   ده لندك  دزینه متوسط رل لع   %9/37) باالیژ دلرند؛ بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  

جمهوع م  لف لدی كه دزینه خیپژ كم و كهم رل لنتخها  كه ده لنهد در %4/41) با در نظ  د فتن

 دريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردنهد كهه بهه میهزلن كهم دلنكهجویان 50بیكت  لز 

 آدا ژ بین ل مپپژ/ میان ف  نگژ باالیژ دلرند.
 

 میهت ل لی بحث بهین ل مپپهژ سهازی در پاسخ به لین دویه كه شا چه میزلن مدی یت دلنكگاه ب 

 ده لنهد ك  دزینه خیپژ زیاد رل لع   %4/41) قاا  لست؛ بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  

جمهوع بیكهت    لف لدی كه دزینه خیپژ زیاد رل لنتخا  ك ده لند در م%7/20و با در نظ  د فتن )

د به لی لنكگاه به میزلن زیادريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردند كه مدی یت د 50لز 

 بحث بین ل مپپژ سازی ل میت قاا  لست.
 

  مپپهژ لدر پاسخ به لین دویه كه در دلنكگاه شا چه میزلن سیاست  هایژ به لی  مایهت لز بهین 

ك ده لند    دزینه زیاد رل لع  %5/34) سازی وجود دلرد، بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  

ط رل   كهه دزینهه متوسه%1/24لف لدی كه دزینهه خیپهژ زیهاد و )  %8/13) و با در نظ  د فتن

كه به  دريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردند 50لنتخا  ك ده لند در مجموع بیكت  لز 

 میزلن زیاد سیاست  ایژ ب لی  مایت لز بین ل مپپژ سازی در دلنكگاه وجود دلرد.
 

 مللی سازی در دانشگاهشرایط فعلی بین الرتبه بندی گویه های  (2)جدول 

 گویه
 میانگین

 رتبه ای
 df sig آماره

 001/0 25 04/16 12/16 ب نامه  ای آموزشژ آن ین و لز رله دور ب دزلر مژ شود.

 06/16 مدی یت دلنكگاه ب لی بحث بین ل مپپژ سازی ل میت قاا  لست.

 72/14 شوسعه لرشهاکات بین ل مپپژ در دستور كار دلنكگاه لست.

 94/13 دلنكگاه لز فعا یت  ای آموزشژ بین ل مپپژ  مایت مژ كند.

 88/13 د.سیاست  ایژ ب لی  مایت لز بین ل مپپژ سازی دلنكگاه وجود دلر

 66/11 لرد.آموزش زبان بین ل مپپژ به عنولن بخكژ لز ب نامه درسژ وجود د

 50/11 ژ كند. مایت مدلنكگاه لز فعا یت  ای پ و كژ بین ل مپپژ 

 ب لی لج لی په وژه  های شحریرهاشژ بهین ل مپپهژ، ظ فیهت سهازی

 مژ شود.

16/11 

 56/10 ب نامه  ای كوشاه مدت لرشراء زبان لج ل مژ شود.

 34/10 دلنكجویان آدا ژ بین ل مپپژ / میان ف  نگژ باالیژ دلرند.
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 گویه
 میانگین

 رتبه ای
 df sig آماره

 86/9 شود. مژ پژ لنجا میزبانژ لز لساشید، لندیكمندلن و محرران بین ل مپ

 18/9 ب نامه  ای عپمژ خارجژ در دلنكگاه ب دزلر مژ شود.

هیهه و ب نامه  ای درسژ با شوجه به نیاز ا و معیار ای بین ل مپپهژ ش

 شدوین مژ شوند.

04/9 

 90/8 دلرد. ق لردلد ا و شولفرنامه  ای بین ل مپپژ فعال در دلنكگاه وجود

 ت ک بین ل مپپژ با دلنكهگا ها و موسسهات خهارج لزب نامه  ای مك

 ككور وجود دلرد.

82/8 

 ملاری  ای عپمژ و پ وژه  های پ و كهژ مكهت ک بهین ل مپپهژ 

 وجود دلرد.

78/7 

 48/7 بازدید ای خارجژ لز دلنكگاه لنجا  مژ شود.

 08/7 دلنكگاه در خارج لز ككور دلرلی شعهه مژ باشد.

ان دلنكگاه ب لساس شاخ   ای بین ل مپپهژ يهورت دزین  كاركن

 مژ پ ی د.

28/6 

 64/5 بورسیه شحمیپژ و پ دلخت  زینه شحمی  وجود دلرد.

 

ن ا میهانگیبهبا شوجه به نتای  جدول فوق ب دزلری ب نامه  ای آموزشژ آن ین و لز رله دور 

ه لی ژ سهازی بها میهانگین رشهه  ل میت مدی یت دلنكگاه ب لی بحث بهین ل مپپه12/16رشهه لی )

ز فعا یتههای    مایت دلنكگاه ل72/14  شوسعه لرشهاکات بین ل مپپژ با میانگین رشهه لی )06/16)

 ز   و دلشهتن سیاسهت  هایژ به لی  مایهت ل94/13آموزشژ بین ل مپپژ بها میهانگین رشههه لی )

د و دلشتن شعهه با ل میت زیا   لز ب نامه  ا88/13بین ل مپپژ سازی دلنكگاه با میانگین رشهه لی )

 سهاس  ، دهزین  كاركنهان دلنكهگاه ب ل08/7دلنكگاه در خهارج لز ككهور بها میهانگین رشههه لی )

شحمی     و بورسیه شحمیپژ و پ دلخت  زینه28/6شاخ   ای بین ل مپپژ با میانگین رشهه لی )

كور مژ باشد. ك  لز ب نامه  ا با ل میت كم در دلنكگا های مناکش آزلد 64/5با میانگین رشهه لی )

 = p ،25df<001/0لین رشهه بندی ب  لساس نتای  آزمون ف یدمن لز نظ  آماری معنژ دلر لست )

،04/16 =   .   
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: به چه میزان با هریک از چالش هاا و آسایب هاای باین المللای ساازی در سوال دوم

 دانشگاه خود مواجه هستید؟

 چالش های بین المللی سازیشاخص های توصیفی  (3)جدول 

 چالش
 میزان اهمیت

 خ زیاد زیاد متوسط کم خ کم

دجهه، كمههود )به کور مثال كمههود بو لقتمادی/ما ژ

 د نت و ... 

4/3% 4/3% 7/20% 5/34% 9/37% 

ف  نگژ/ لجتماعژ )به کور مثال لرشهاکات ضعیت بها 

ككور ای  مسایه، عد  لنعطا  با ف  نگ  ای دیگ  

 و ... 

8/13% 4/3% 8/44% 5/34% 4/3% 

)به کور مثال كمهود لملانهات  شجهیزلشژ/شلنو وژیلژ

شجهیزلت و دلن   ن   لفزلری، كمهود سخت لفزلری و

 فنژ و ... 

8/13% 3/10% 3/48% 2/17% 3/10% 

)به کهور مثهال مكهل ت يهدور  سیاسژ/دیپپماشیک

ن ویزل، ف ل م نهودن شسهی ت الز  ب لی ورود لسهتادل

 خارجژ و ... 

3/10% 9/6% 5/34% 7/20% 6/27% 

)به کهور مثهال مكهاركت محهدود  محتولیژ/آموزشژ

 مپپههژ، عههد  لرلاههه بههین ل  لسههتادلن در پ و كههژ

 ب نامه  ای آموزشژ به زبان لنگپیسژ و ... 

7/20% 1/24% 7/20% 2/17% 2/17% 

)به کور مثال ساختار نامناسهب،  ساختاری/دلنكگا ژ

عههد  لسههتر ل دلنكههگاه  هها در پهه ی ش دلنكههجوی 

 خارجژ و ... 

3/10% 7/20% 7/20% 1/24% 1/24% 

پیهغ نله دن )به کور مثال شهلک ع رسانژ / لرشهاکژ 

مجپه  ای بهین ل مپپهژ، ندلشهتن  در و  سایت  ا و

نك یه  ا و مجپهه  های عپمهژ معتهه  جههت چها  

 مراالت و ... 

3/10% 1/24% 7/20% 5/34% 3/10% 

)به کور مثال نهدلدن ف يهت  های ف دی / لنگیزشژ 

مطا عهاشژ بهه لعيههای  یههت عپمههژ به لی شههناخت 

نله دن لز دلنكگاه  ای معته ،  مایهت و پكهتیهانژ 

 كاردزلرلن بین ل مپپژ سازی آموزش عا ژ و ... 

2/17% 1/24% 7/20% 3/10% 6/27% 
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 بیكهت   در پاسخ به لین دویه كه دلنكگاه شا چه میزلن با چا   لقتمهادی/ما ژ مولجهه لسهت؛

ر نظه    دزینه خیپژ زیاد رل لعه   كه ده لنهد و بها د%9/37) ش كت كننددان در لین پ و  

دريهد  50  لف لدی كه دزینه زیاد رل لنتخا  كه ده لنهد در مجمهوع بیكهت  لز %5/34) د فتن

ما ژ /ش كت كننددان در لین پ و   معتردند كه دلنكگاه به میزلن زیاد با چها   لقتمهادی

 مولجه لست.

 ست؛ بیكتدر پاسخ به لین دویه كه دلنكگاه شا چه میزلن با چا   ف  نگژ/ لجتماعژ مولجه ل  

   د فتن  دزینه متوسط رل لع   ك ده لند و با در نظ%8/44) ن در لین پ و  ش كت كننددا

 50لز    لف لدی كه دزینه زیاد و خیپژ زیاد رل لنتخها  كه ده لنهد در مجمهوع بیكهت 1/38%)

 دريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردند كهه در دلنكهگاه بهه میهزلن زیهاد بها چها  

 ف  نگژ/ لجتماعژ مولجه لست.

 جهه لسهت؛ پاسخ به لین دویه كه دلنكگاه شا چه میزلن با چا   شجهیزلشژ/شلنو هوژیلژ مول در

در نظه     دزینه متوسط رل لع   ك ده لند و با%3/48) بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  

بیكهت  لز    لف لدی كه دزینه زیاد و خیپژ زیاد رل لنتخا  ك ده لند در مجمهوع%5/27) د فتن

 كت كننددان در لین پ و   معتردند كه دلنكهگاه بهه میهزلن زیهاد بها چها  دريد ش  50

 شجهیزلشژ/شلنو وژیلژ مولجه لست.

 سهت، در پاسخ به لین دویه كه دلنكگاه شا چه میهزلن بها چها   سیاسهژ/دیپپماشیک مولجهه ل

در نظه     دزینه متوسط رل لع   ك ده لند و با%5/34) بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  

بیكهت     لف لدی كه دزینه زیاد و خیپژ زیاد رل لنتخها  كه ده لنهد در مجمهوع%3/48د فتن )

   دريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردند كه دلنكگاه بهه میهزلن زیهاد بها چها 50لز

 سیاسژ/دیپپماشیک مولجه لست.

 ؛ بیكهت  لست مولجه در پاسخ به لین دویه كه دلنكگاه شا چه میزلن با چا   محتولیژ/آموزشژ

   د فتن  دزینه متوسط رل لع   ك ده لند و با در نظ%1/24) ش كت كننددان در لین پ و  

 50لز    لف لدی كه دزینه زیاد و خیپژ زیاد رل لنتخها  كه ده لنهد در مجمهوع بیكهت 4/34%)

دريد ش كت كننددان در لیهن په و   معتردنهد كهه دلنكهگاه بهه میهزلن زیهاد بها چها   

 موزشژ مولجه لست.محتولیژ/آ

  در پاسخ به لین دویه كه دلنكگاه شا چه میزلن بها چها   ساختاری/دلنكهگا ژ مولجهه لسهت؛

  دزینه زیاد و خیپژ زیاد رل لع   ك ده لنهد و %1/24) بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  
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ت  لز   لف لدی كه دزینه متوسط رل لنتخا  ك ده لند در مجمهوع بیكه%7/20) با در نظ  د فتن

دريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردند كه دلنكهگاه بهه میهزلن زیهاد بها چها    50

 ساختاری/دلنكگا ژ مولجه لست.

 ؛ ولجهه لسهتدر پاسخ به لین دویه كه دلنكگاه شا چه میزلن با چا   لک ع رسانژ / لرشهاکژ م

ر نظه  ه لنهد و بها د  دزینه زیاد رل لعه   كه د%5/34) بیكت  ش كت كننددان در لین پ و  

یكهت  لز ب  لف لدی كه دزینه متوسط و خیپژ زیاد رل لنتخا  ك ده لند در مجموع %31) د فتن

لک ع  دريد ش كت كننددان در لین پ و   معتردند كه دلنكگاه به میزلن زیاد با چا   50

 رسانژ/ لرشهاکژ مولجه لست.

 ؛ بیكهت     ف دی/ لنگیزشژ مولجه لسهتدر پاسخ به لین دویه كه دلنكگاه شا چه میزلن با چا

ر نظه    دزینه خیپژ زیاد رل لعه   كه ده لنهد و بها د%6/27) ش كت كننددان در لین پ و  

 دريهد  50  لف لدی كه دزینه متوسط رل لنتخا  ك ده لند در مجموع بیكت  لز %7/20) د فتن

نگیزشهژ ا چا   ف دی/ لبش كت كننددان در لین پ و   معتردند كه دلنكگاه به میزلن زیاد 

 مولجه لست.
  شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی میزان مواجه با چالش ها و آسیب های (4)جدول 

 بین المللی سازی در دانشگاه و رتبه بندی چالش ها و آسیب ها

 گویه
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df sig 

 001/0 7        31/29 19/6 04/1 -04/1 5 1 03/1 4 ما ژ قتمادی/ل

    14/4 30/0 -82/0 5 1 05/1 10/3 لجتماعژ  ف  نگژ/

    4 -14/0 -16/0 5 1 13/1 3  شجهیزلشژ/شلنو وژیلژ

    26/5 -52/0 -46/0 5 1 27/1 48/3  دیپپماشیک سیاسژ/

    76/3 -12/1 18/0 5 1 41/1 86/2 آموزشژ محتولیژ/

    53/4 -95/0 -23/0 5 1 34/1 31/3  دلنكگا ژ ساختاری/

 

 ، 19/6بهها شوجههه بههه نتههای  جههدول فههوق چهها   لقتمههادی/ما ژ بهها میههانگین رشهههه لی )

  53/4 ، ساختاری/دلنكگا ژ با میانگین رشههه لی )26/5سیاسژ/دیپپماشیک با میانگین رشهه لی )

  و محتولیژ/آموزشژ با 4ژ/شلنو وژیلژ با میانگین رشهه لی )لز چا    ا با ل میت زیاد و شجهیزلش
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  لز چا   با ل میت كم لست كه دلنكگا های مناکش آزلد ككور در  هال 76/3میانگین رشهه لی )

  اض  با آن مولجه  ستند. لین رشهه بندی ب  لساس نتای  آزمون ف یدمن لز نظ  آماری معنهژ دلر

  .   = p ،7df = ،31/29<001/0)لست 

 نآبا میزان تحقق  بین المللی سازی در دانشگاه یها مقایسه میزان اهمیت مؤلفه (5) جدول

 مؤلفه
میانگین 

 اهمیت

میانگین 

 تحقق
 df sig آماره

 دلنكگاه لز فعا یت  ای آموزشژ بین ل مپپژ مانند )جه  

.  دلنكجو و لستاد خارجژ، شهادالت دلنكهجو و لسهتاد  و ..

 مژ كند.  مایت

41/3 03/1 87/6 28 001/0 

دلنكههگاه لز فعا یههت  ههای پ و كههژ بههین ل مپپههژ ماننههد 

و شهه كت در )ف يههت  ههای مطا عههاشژ خههارج لز ككههور 

 كنف لنس  ا و  مایكها   مایت مژ كند.

79/2 84/0 96/5 28 001/0 

  ملاری  های عپمهژ و په وژه  های پ و كهژ مكهت ک 

 بین ل مپپژ وجود دلرد. 

17/2 74/0 01/5 28 001/0 

 ب نامههه  ههای درسههژ بهها شوجههه بههه نیاز هها و معیار ههای 

 مژ شوند. بین ل مپپژ شهیه و شدوین

48/2 84/0 19/5 28 001/0 

ب نامه  ای مكت ک بین ل مپپژ ) مچون خول  خولنددژ، 

ر ف لنچایز و ...   با دلنكگا ها و موسسهات خهارج لز ككهو

 وجود دلرد.

21/2 76/0 51/5 28 001/0 

  دههزین  كاركنههان دلنكههگاه ب لسههاس شههاخ   ههای

 بین ل مپپژ يورت مژ پ ی د.

79/1 87/0 24/2 28 001/0 

اه ق لردلد ا و شولفرنامه  ای بین ل مپپهژ فعهال در دلنكهگ

 وجود دلرد.

38/2 78/0 25/5 28 001/0 

 001/0 28 92/6 01/1 48/3 .شوسعه لرشهاکات بین ل مپپژ در دستور كار دلنكگاه لست

ب لی لج لی پ وژه  ای شحریرهاشژ بهین ل مپپهژ، ظ فیهت 

 سازی مژ شود.

76/2 84/0 40/6 28 001/0 

میزبانژ لز لسهاشید، لندیكهمندلن و محررهان بهین ل مپپهژ 

 لنجا  مژ شود.

55/2 84/0 72/5 28 001/0 

 001/0 28 34/5 72/0 17/2 بازدید ای خارجژ لز دلنكگاه لنجا  مژ شود.

 001/0 28 61/6 83/0 96/2ن ل مپپژ )ب لی مثال زبهان لنگپیسهژ  بهه آموزش زبان بی
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 مؤلفه
میانگین 

 اهمیت

میانگین 

 تحقق
 df sig آماره

 عنولن بخكژ لز ب نامه درسژ وجود دلرد.

 002/0 28 52/3 76/0 93/1 بورسیه شحمیپژ و پ دلخت  زینه شحمی  وجود دلرد.

 001/0 28 33/5 84/0 76/2 ب نامه  ای كوشاه مدت لرشراء زبان لج ل مژ شود.

 001/0 28 18/6 25/1 86/3 د.شژ آن ین و لز رله دور ب دزلر مژ شوب نامه  ای آموز

ب نامههه  ههای عپمههژ خههارجژ )بههه عنههولن مثههال كنگهه ه، 

كنف لنس، سمینار و نمایكگا های عپمژ بین ل مپپهژ  در 

 دلنكگاه ب دزلر مژ شود.

48/2 84/0 88/5 28 001/0 

 001/0 28 85/3 81/0 95/1 دلنكگاه در خارج لز ككور دلرلی شعهه مژ باشد.

 001/0 28 06/6 88/0 61/2 ند.دلنكجویان آدا ژ بین ل مپپژ/ میان ف  نگژ باالیژ دلر

مدی یت دلنكگاه ب لی بحث بهین ل مپپهژ سهازی ل میهت 

 قاا  لست.

72/3 12/1 05/7 28 001/0 

سیاست  ایژ ب لی  مایت لز بین ل مپپژ سازی دلنكهگاه 

 وجود دلرد.

28/3 12/1 12/6 28 001/0 

 

رش آنهها با میزلن شح بین ل مپپژ سازی در دلنكگاه ای  ب لی مرایسه میزلن ل میت مؤ فه

 5ت  مهسته یا زوجژ لستفاده شد؛ میزلن ل میت    یهک لز مؤ فهه  ها در یهک کیه tلز آزمون 

بتهدل لرزیهابژ شهده لسهت. به لی مرایسهه ل 100شا  0درجه لی و میزلن شحرش به يورت دريد لز 

 دريد یک درجه  كدده لری مجهدد شهد و 20درجه )به لزلی     5شا  0رش به يورت دريد شح

میهزلن  بها میهانگین بین ل مپپهژ سهازی در دلنكهگاه ای  آنگاه بین میانگین میزلن ل میت مؤ فه

مهامژ ش مهسته نكان مهژ د هد كهه در  tشحرش در دلنكگا ها مرایسه لنجا  د فت. نتای  آزمون 

 مپپژ سازیبین ل در دلنكگاه بطور معنژ دلری لز میزلن ل میت مؤ فه در  مؤ فه  ای میزلن شحرش

  .p <001/0كم ش  لست و لین شفاوت  ا لز نظ  آماری معنژ دلر لست ) در دلنكگاه
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 ( مقایسه میانگین میزان تحقق با میزان اهمیت مؤلفه های بین المللی سازی1نمودار )

 

مواجاه  یماال /یاقتصااد ناهیدر زم ییهاا بیبا چه چالش ها و آس: سومسؤال 

مههود در پاسخ به لین سؤلل به عد  مهادالت لرزی بهه خهاک  شحه یم  ها، ك د؟ینام ببر دیهست

ه  ها شوسهط لرلاه لملانهات بهه دلنكهگا عد مناکش آزلد لز دلنكگاه  ا و  ما ژ تیعد   مابودجه، 

 مناکش آزلد لشاره شد.

مواجه  یاجتماع /یفرهنگ نهیدر زم ییها بیبا چه چالش ها و آس: چهارمسؤال 

 نیهل در یژ ها شههری  بسهزل میوجود شح در پاسخ به لین سؤلل دفته شد كه  د؟ینام ببر دیهست

 و ژبهه جههت شههادل لک عهات عپمه هی مسها یك ده لست و لرشهاکات بها ككهور ا جادیل ندیف ل

 نیمابیف ژف  نگ یبحث لرزش  ا .قه  بوجود آورده لست یلز سا ها ی یكا   چكمگ ژپ و ك

و شفهاوت در پوشه  و  جها   تپتمخ یو م ل ب ككور ا نییشفاوت در آ - ژمپ ، شنوع ف  نگ

 دلنكجویان لز جمپه مولردی بود كه به آن لشاره د دید.

 یکیتکنولاو  /یزاتایتجه نهیدر زم ییها بیبا چه چالش ها و آس: پنجمسؤال 

 ی سهاختهایو مكهل  ز زلتیهمههود شجهكدر پاسخ بهه لیهن سهؤلل  د؟ینام ببر دیمواجه هست

در سهطح دلنكهگاه، آشهنا نههودن   یو نه   لفهزلر یسخت لفهزلر زلتیدلنكگاه، به روز نهودن شجه

  ف سههوده بههودن شجهیههزلت و عههد  شخمههی  بودجههه و پ سههن  بههه نهه   لفههزلر و سههخت لفزلر هها،
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بهه روز نههودن  س مایه د لری ب لی شوسعه و ب وز رسانژ آنهها، عهد  وجهود لینت نهت پ سه عت و

 شجهیزلت آزمایكگا ژ لشاره د دید.

مواجه  کیپلماتید /یاسیس نهیدر زم ییها بیبا چه چالش ها و آس: ششمسؤال 

ملهان ل ا و عهد   میمكل  قط  رولبط به عپت شح در پاسخ به لین سؤلل به  د؟ینام ببر دیهست

 جهادیلو  ژلسه م یجمهور هیب عپ ژشوسط عولم  خارج ءسو غاتیمكل ت شهپ ،ژبانل نیلنترال ب

ت ااکهرابهت نههودن لرشه،  لنیهلز ل گه یدلی و نكهان دلدن چهه ه   لنیش س و رعب و و كت لز ل

 لشاره د دید. مختپت یبا ككور ا کیپپماشیو د ژاسیس

مواجاه  یآموزش /ییمحتوا نهیدر زم ییها بیبا چه چالش ها و آس: هفتمسؤال 

ود بودن محدژ، خارج یبه زبانها دیعد  شسپط لساشل به در پاسخ به لین سؤل د؟ینام ببر دیهست

دلشهتن بهه شوجهه نژ، سیبه زبان لنگپ ژآموزش یعد  لرلاه ب نامه  اژ، ل مپپ نیب ژآموزش یلمحتو

   نههدهیاددی متناسههب نهههودن محتههول بهها  ههد  پهه ورش، متنههوع و منعطههت ی ههزو  لرلاههه محتههول

 لز    مایتژ، عدل مپپ نیب یاز ایو ن طیبا ش لمتناسب نهودن محتول بین ف  نگژ و بین ل مپپژ، 

در كنهار  منهاب   یبه لسهتفاده لز سها ژعپم هتی  یلعيا ژشوجه ژب، در محتول  ییشغ یب ل لساشید

ها شدن دلنكگا  ژل مپپ نیآموزش ضمن خدمت در خمو  ب نیازمندی لساشید به و ژكتا  درس

 لشاره د دید.

 یدانشاگاه /یسااختار ناهیدر زم ییها بیبا چه چالش ها و آس: هشتمسؤال 

  شیعهد  لسهتر ل دلنكهگاه در په در پاسهخ بهه لیهن سهؤلل بهه  د؟یانام ببر دیمواجه هست

په  در ژ، وجود ب وك لسژ لدلری در ج   دلنكجویان، عد  وجود ول د بین ل مخارج انیدلنكجو

و  میشحه  طیوجهود شه لچارت سازمانژ دلنكگاه، پ ی ش محدود دلنكجویان خهارجژ بهه خهاک  

د  ع از،یمورد ن ژآموزش یمكل ت ساختمان نامناسب و فيا، ژمكل ت موجود در سطح آموزش

ژ ولبگها خو  ژآموزشه یكمهود فيا ا ،ژلز مناب  لنسان نهی ا، عد  لستفاده به  ساختیشوجه به ز

 لشاره د دید.

جه موا یارتباط /یاطالع رسان نهیدر زم ییها بیبا چه چالش ها و آس: نهمسؤال 

بهه جههت  ژدلنكگا  ی ا تیدر و  سا غیعد  شهپدر پاسخ به لین سؤلل به  د؟ینام ببر دیهست

عهد  لسهتفاده لز  ،ژلرشههاک ی ها میشح  لیجاد شده به سهب مكل ت ،ژخارج انیج   دلنكجو

و  دلنكهجویان خهارجژجه ل  در  زهیلنگ جادیو ل غیدر جهت شهپ ژلجتماع  ایرسانه  ا و شهله 

 ، عهد  بودجهه الز  به لی و... ژروسه ،ژنهیچ ،ژسهی)لنگپژ خهارج یزبهان  ها یاآموزش  عد  

لرشههاب  یعهد  ب قه لردر دلنكهگاه،  چا  مرهاالت یو مجپه معته  ب ل هینك  ، عد  وجودغاتیشهپ
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و ندلشهتن نگهاه  ژروز م د، س عت كم  یبه د  یمجاز یو فيا نت نتیل شیلز ک  یو بم  ژسمع

 سهاختزیه   تی یدر بحث مد یساالر ستهینهود شاژ، ر رولبط عمومدر پ دلختن به لمو یرل ه د

رایس  یلز سو ژدر لنتخا  مسئول رولبط عموم یو ف د ژنگ ش جنا ژ، رولبط عموم و ژلرشهاک

 دلنكگاه لشاره د دید.

مواجاه  یزشایانگ /یفارد ناهیدر زم ییها بیبا چه چالش ها و آس: دهمسؤال 

اه  ها بهه سؤلل به بژ لنگیزدژ در لساشید و كاركنهان دلنكهگدر پاسخ به لین  ؟دینام ببر دیهست

سهتفاده ل ،ژلنسهان ی ویهن هیلز سه ما نهیعد  لستفاده به، نییپا یو  روق  ا ژمكل ت ما عپت 

مههود كژ و آموزش عها  یساز ژل مپپ نینل دن لز ب ژهانیو پكت تی،  مالف لد متخم نل دن لز 

 د.شلشاره  انیدلنكجو یب ل  یخارج و لدلمه شحم جهت مساف ت به ژما  یژلملانات و شولنا

 

 

 یسااز یالملل نیب نهیدر زم یگرید یها بیبا چه چالش ها و آس: یازدهمسؤال 

 ؟ دینام ببر دیدانشگاه خود مواجه هست

ا  ه میكنار آن بحث شح  باشد و در ژم ژ ساختیو ز یمكل  مكل ت لقتماد ینكت یب  1پاسخ 

لز  جههت لسهتفاده ژخهارج انیدلنكجو نییپا زهیلنگ ،ژاسیو س یمادلقت ی ا تیو لعمال محدود

  هیهزدر ج مخمويهاً انیمكل ت درمان دلنكهجو ،یژدلنكجو ۀمیمكل ت ب ،ژ لنیل یدلنكگاه  ا

  انیدلنكجو تیو عد  رضا مارستانیب کیبه عپت وجود   یك

منهد خهه ه و شولن دیو لسهاش ژخهارج یج   دلنكهجو ا ۀكه سابر یژشعام  با دلنكگا ها  2پاسخ 

 .آنان لستفاده شود اتیباشد و لز شج ب كت یدلرند ب

  یدر كنفهه لنس  هها ژمرههاالت عپمهه  شیچهها   در لرلاههه و پهه  جههادی هها و ل میشحهه   3پاسههخ 

 ك ونا یماریمساا  م بوب به ب ،ژل مپپ نیب

 یزلرلفه كمهود لملانات سخت ، مسایه یبا ككور ا تیكمهود د نت، بودجه، لرشهاب ضع  4پاسخ 

دلشهتن نورود و خه وج لز ككهور،  یالز  به ل  تیف ل م نههودن شسهه ،ژو دلن  فن یو ن   لفزلر

 ژخارج یدلنكجو ا  شیدر پ  ژلستر ل كاف
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در  انیجولست كه دلنكه نیل  دیمورد شوجه ق لر د دیكه با یگ ینلته مهم و قاب  شهم  د  5پاسخ 

 یجو هم كهه دلنكه ژزمهان ایهو  لنندیل مطا عه مدروس ر ژمتفاوت كمت  به زبان ليپ یرشته  ا

 ندلرنهد و ژشسپط كاف ژلرشهاک رود در زبان ژشود و به خارج لز ككور م ژم  یفارغ ل تحم ژ لنیل

 .ستیشدن ن ژل مپپ نیب یب ل ژجامعه دلنكگا  ازیلست و منطهش ب  ن بیآس کی نیل

 .شود تیشرو دیبوده لست و با ژنیی مه جانهه مناکش آزلد لز دلنكگاه در  د پا تی ما  6پاسخ 

   عد  مدی یت ج   7پاسخ 

 كهه چه ل ساكنین به دلنكهجویان خهارجژ ژمنف غیموضوعات بحث شهپ نیلز مهمت  ژل  ی8پاسخ 

  ژمنفهه غیههباعههث شهپ ژمكههل ت بههه نههوع ژلنتخهها  كهه ده لنههد و شمههام  یشحمهه یرل بهه ل  لنیههل

 چا   ب شم د. نیشولن بزردت  ژشود و م ژم

 .روند شج به الز  رل ندلرند ژبا آزمون خطا جپو م  لنیمد  9پاسخ 

 

دانشاگاه هاا و  ساازی یالمللا نیارتقاء ب یبرا یشنهاداتیچه پ: دوازدهمسؤال 

 ؟ دیدر مناطق آزاد دار یموسسات آموزش عال

 طیش ل   دو  ف ل م آوردنژدلنكجو )لملانات رفا   شیبست  مناسب جهت پ  جادیلول ل  1پاسخ 

ان در یدر رفهت و آمهد دلنكهجو  ی  سو  شسهب وك لسژ  ای لدلری)كا     شیت پ رل ت جه

 دلخهت بسهت  مناسهب و پ جهادی  چهار  لیژلستفاده لز كارت دلنكجو نه،یمناکش آزلد )كا    ز

 . ا نهی ز خا  موجود در مناکش به جهت باال بودن طیکهش ش ل دیش ش ل ز مه به لسا

ش  در دفها جادیكه با ل مناکش آزلد كت ج   دلنكجو مستر  در ش نیدلدن مجوز به چند  2پاسخ 

ا بکش آزلد در منا ژنیدفاش  كارآف  جادی. لندیدلنكجو لقدل  نما  شیمختپت نسهت به پ  یككور ا

 و ژخهارج یده لر هیس ما كمک كننده باشد. ج   اریشولند بس ژم ژعپم یژ د  رشد و شلوفا

در  دیشلسها نیل ژو سخن لن ژخارج دیلز لساش عوتد ،ژارجو خ ژدلخپ یكهای ما ی، ب دزلرژدلخپ

ی و دلنكهجو رده ل هیبها  هد  جه   سه ما یو د دشهگ  ژحیشف  یشور ا ی ا، ب دزلر  ی ما

 كند. یادیموضوع كمک ز نیشولند به ل ژم زین خارجژ

 ،ژلجتمهاع ،ژف  نگه ی سهاختهایمناسب جهت جه   دلنكهجو )ز  ساختیز جادیلول ل  3پاسخ 

  دیههبازد معتههه  و پهه  یتهایدر سهها ژدر پهه ژمسههتم  و پهه غههاتیدو  شهپ ،و درمههان بهدلشههت 
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در  یشور مجاز جادیسو  ل ، یو لقتماد ژو ف  نگ ید دشگ  یتهایو ج لب ژآموزش طیمح غی)شهپ

 . د  یككور ا یژچهار  شناسا بپ دلزند و  ادلنكگاه  ژكه به مع ف منطره

كهت ک م یرشهته  ها ی: رله لنهدلزنههیدر زم ژل مپپ نیمعته  ب یبا دلنكگاه  ا ی ملار  4پاسخ 

  یمكههت ک و ب دههزلر یم لكههز رشههد و شههتا  د نههده  هها یرله لنههدلز ،ژآمههوزش دلنكههگا 

 .مكت ک ژل مپپ نیب یدلد ایكوشاه مدت و رو ژآموزش یدوره  ا

 ی او بها ككهور " مسهایه یككهور ا اًيه ف"و خهارج لز  یلرشهاکات ف ل منطره ل جادیل  5پاسخ 

 ژ.م لكز عپم جادیجهت ل ژدرشمند عپمق

 ،ژخهارج انیدر روند ج   دلنكهجو  یدو  شسه  ا،دلنكگاه  ژدرس یلول لي ح محتول  6پاسخ 

رلت مره   یو چهار  شسهه ژخارج انیج   دلنكجو یمناکش آزلد ب ل یهاتیسو  لستفاده لز ظ ف

 ژ.خارج هایمناکش آزلد با دلنكگا  یمكاركت دلنكگاه  ا یب ل

و  ژعپمه یا هشفها م نامهه  لنعراددو  لجازه  ،الز  به دلنكگاه  ا دلده شود ارلتیلول لخت  7 پاسخ

لز  الز  ژ و  مایهتهانیپكهت ، سهو دلده شهود هی مسها یمعته  ككور ا یبا دلنكگا ها ژآموزش

 يورت پ ی د.وزلرت عپو  ک   

رف  مولن   و لقدل  جهت یژشناساژ، ل مپپ نیب ل دیبا رو ژنمودن ف  نگ سازمان نهیهاد  ن8پاسخ 

 ا نظه ،ژمولنه  قهانون ،ژولقعه ژاسهیس  یه مچهون نههود شما ژمولنع)شدن  ژل مپپ نیب ژل تما 

 یوشههابه  ر ادیز دیكهش ،ژمنعطت دلنكگا   یل کیبوروك لش یمتم كز، ساختار ا اریبس ژآموزش

ه لز لسهتفاد د عهو لملانهات ف سهوده و نامناسهب،   تیشسهه ،ژناكهاف ژمناب  ما  ،ژسنت سیشدر

و   فهه  كاركنان متخم  ج   ،دلنكگاه تی یمدژ و... ، شرویت ل مپپ نیشناخته شده ب یزبانها

 و لنكهگاهشدن در سطح د ژل مپپ نیم بوب به ب یتهایفعا  تیفیك ژنیبازب ی ا ستمیس جادیلی، ل

 ژابیهلرز ینهد الیف  انیهدر ج  ژشدن آمهوزش عها  ژل مپپ نیشود بعد ب ژم كنهادیپ تیدر نها

 ام  و كامه جه ژابیلرز کیشا به ولسطه لنجا    دیمورد م  ظه ق لر د دلنكگا هاژ  ونیو ب ژدرون

و  ی دچكم لنهدلز جهام  رل هه کی میش س جهت یل نهیزم ،ژدلنكگا  یند الی ا و ف  تیلز فعا 

 گا هاكهدلنی  ا تیفعا  تیفیجهت لرشراء ك یمؤر  یدا   ا شیک  نیلز ل وف ل م شود  ژتی یمد

 ب دلشته شود. ژو موسسه آموزش عا 

 به روز لرلاه خدماتو  ژو لملانات رفا  نت نتیمناسب لز جمپه ل یساخت  ا  یز  لیجاد 9پاسخ 

 تیهشرو دو  ی خهارجژك ن دلنكگاه نسهت به ج   دلنكهجو ی ا استیس  ییلول شغ  10پاسخ 

 یمولن  لدلر  یو سو  شسه  ساختهایز
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 و  دیهاه قه لر ددلنكگ اریدر لخت ژآموزش -ژرفا لملانات الز  لز جمپه  ی ا  ساختیز  11پاسخ 

 .يورت پ ی د  ژكپ تیشا  د لملان  ما

ا ها لز دلنكهگ كت یلستر ل ب،  بطیذ  لنیآموزش كاركنان و مدژ، لي ح چارت سازمان  12پاسخ 

 ژ حاظ ما 

 گیرینتیجه

ی  ی منهاکش آزلد ب رسهژ شهد، نتها ا هنكگادل نشد  مپپژل بینمسی  در  دموجو ی ا چا  

ا ژ   اكژ لز آن لست كه چا    ای )لقتمادی/ما ژ ، )سیاسژ/دیپپماشیک  و )ساختاری/دلنكهگ

ا عولم  ببه ش شیب لز مهمت ین چا    ای بین ل مپپژ سازی در خانه مژ باشند كه لین چا    ا 

 به نسهت  ا بایدآن رفهه  لیب و  ستل شنگاشنگ بشهادر لر و بهه ون دلنكههگا ژ گا ژهههنكدلدرون 

 هنكگادل ژ هه مپل بین ی ا فعا یت جانهه  مه لجهه ل، لرزیههابژ و شرویههت ی،یزر ب نامه شعهههد، ،دا ژآ

 مپپژ، للز ک فژ بورسیه شحمیپژ، دزین  كاركنان دلنكگاه ب  لساس شاخ   ای بین  .دك  ل قدل

 ت ک عپمژ و پ و كژ مكه وجود شعهات بین ل مپ ، بازدید ای خارجژ لز دلنكگاه،  ملاری  ای

ن و  مچنهی بین ل مپپژ، وجود ب نامه  ای مكت ک و شولفش نامه  ای بین ل مپپژ فعال در دلنكگاه

ر دم ل میهت شدوین ب نامه  ای درسژ با شوجه به نیاز ا و معیار ای بین ل مپپژ لز ب نامه  های كه

ازی و سهبین ل مپپژ به وری روی آ دلنكگاه  ای مناکش آزلد ككور شناسایژ شدند، در يورشژ كه

. ی لسههتورض لمهه ی  لنی ل عا ژ زشموآ  نظادر  سژدر ی ا ب نامه سههازی مپپژ ل بین بههاالخ 

 ای هشایستگژ  با لدیف ل ش بیت نكگا هادل فۀظیوعم   اي  در  كه ستل ینل ستل دمكهو نچهآ

 ینو ل ستل   نگژف نمیاو   مپپژل بین م لجودر   ازنیا به پاسخگویژو  نددژو ز ركا جهت ز ال

ته ل  ی دونادون و شوجهه و ل  ا ف  نگو  م لجو به نسهت ننكجویادل كافژ شناخت  مستپز م ل

   مپپژل بین یدی  جهتبه آنها، یا  مانا دلشتن دیدداه  ای میان ف  نگهژ و بهین ل مپپهژ لسهت. 

و خانه  ر د زیسا  مپپژل )بین لی لنژ ننكجویادل لیب   م عا ژ زشموآ  نظادر  سژدر ی ا ب نامه

رل   مپپژل بین و ف  نگژ نمیا ی ا مهژ شولنهد ف يهت كسهب يه  یت ،جژرخادلنكجویان   م

یسهتژ در . ب لی لینله پدیده بین ل مپپژ سازی آموزش عا ژ در ككور شحرش په ی د بازدسا  ملف 

، ژب نامه ریزی عمپیاشژ آموزشژ و پ و كژ شحول لیجاد ده دد ) میهدی فه ، یوسهت و لب ل یمه

1396.  

ب رسژ "  شحت عنولن 1392یافته  ای پ و    اض  با پ و   فتحژ ولجارداه و  ملارلن )

)در چا كههای سهاختاری و  "بهین ل مپپهژ در دلنكهگاه شههید بهكهتژ چا    ای آموزش عها ژ

بین ل مپپژ لست كه دلنكگاه بها آنهها  لز جمپه مهمت ین چا    ای آموزش عا ژ  دیپپماشیلژ كه

 ب رسهژ عولمه "عنولن  شحت  1397 ملارلن ) و من  ست ، یافته  ای پ و   زمانژمولجهه ل
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عپهو   دلنكهگاه عپمهژ  یههت لعيهای دیهدداه لز عپو  پزشلژ سازی آموزش ل مپپژ بین ب  مؤر 

دلنكهگاه  های  شدن ل مپپژ بین سیاسژ در  یطه )در لو ویت باالی شهری  "شهید بهكتژ پزشلژ

   شحهت عنهولن1397په و   فی وزجاایهان و خورسهندی کاسهلوه )پزشلژ ، یافته  های  عپو 

 ای شخممژ با شم كز به  لسهت لش ی ل مپپژ سازی دلنكگاهشناسایژ و شحپی  عولم  لمتناع بین "

 و «فرهدلن كفایهت الز  در سهاختار سهازمانژ دلنكهگاه»)در دو مؤ فه  "در خانه سازیبین ل مپپژ 

در خانهه در  سهازیل مپپهژ عولمه  لمتنهاع لسهت لش ی بین شه ینلز مهم كهه« فردلن مناب  مها ژ»

  شحهت عنهولن 1396 ، په و    میهدی فه  و  ملهارلن )باشد ای شخممژ شه لن مژدلنكگاه

)در دو مؤ فهه مها ژ و سهاختاری كهه لز  "ر ه ی و مدی یت در بین ل مپپژ سازی آموزش عها ژ"

ی لن مژ باشد ، با یافته  های په و   مهمت ین چا    ای پی  رو بین ل مپپژ سازی در ككور ل

 و تژد جام  دلنكگا های شدن لملان سنجژ بین ل مپپژ"عنولن  شحت  1397عزیزی ) و عارفژ

 لملان )كه دریافتند میانگین "دلنكگاه شه لن و بهكتژ شهید دلنكگاه موردی مطا عه -شه  شه لن

لسهت ،  مسهو بهود؛ ط  د متوس لز كمت  شه لن شه  دو تژ جام  دلنكگا های بین ل مپپژ شدن

ب رسهژ "  بها عنهولن 1397 مچنین نتای  په و    اضه  بها په و   قاسهم پهور و موسهوی )

درسهژ آمهوزش  ای سهازی ب نامههل مپپژعپمژ در خمو  رویل د بین  یهت ای لعيای دیدداه

ز دیهدداه آنهها سازی  سهتند و لل مپپژمولفش ل زلمات بین لعيای  یهت عپمژ نكان دلد كه "عا ژ

 ای درسژ در وض  مطپو ، موجب  ما نگژ بها لسهتاندلرد ای آموزشهژ سازی ب نامهل مپپژبین

 های روز شدن دلنه  شخممهژ لسهتادلن و دسهت ش رشهتهل مپپژ، لرشراء كیفیت آموزش، بهبین

زی سهال مپپژ های بهین ای م بوب به ل هزل دویهو ژ شود ل مپ  مژشحمیپژ مط ح در سطح بین

شه  لز  هد متوسهط لرزیهابژ  ای درسژ در وضعیت موجود آمهوزش عها ژ ككهور رل پهایینب نامه

 ،  مسو بود.لندك ده

با شوجه به نتای  به دست آمده و  مچنین مطا عات و ب رسژ  ایژ كه در کول پ و   لنجا  

شاً ب  مهنای روند كنونژ شوسعه آموزش عا ژ در مناکش آزلد عمدشد آن چه كه مه  ن لست لینله 

د لیانهه و بها شهعار رفه  نیاز های  درونخ قیت  ای  وزه لی و ل دل  كوشاه مدت، با لفرژ لا هاً 

 منطرهه دلخپژ دنهال شده لست كه لین لم  با شوجه به مكل ت و مولن  موجود و رقهای س سخت

  هد  بهه   لی نیه به د.نمژ شولند چكم لندلز روشنژ رل لز آنچه مژ شولن  ايه  كه د نویهد د ه

لز مزیت  های  يهور در منهاکش  درستژو شس ی  در شحرش لین لم  بایستژ به بین ل مپپژ سازی 

   دونه فعا یت آموزش عا ژ كه ي فاً با  د  رف  نیهاز دلخپهژ شع یهت شهود و در  .بود آداهآزلد 

ضهحژ لز شمهوی  ول بایهد دلخ  ككور قاب  لنجا  باشد قطعاً در مناکش آزلد شوجیه نخول د دلشهت.

دلشهت و  ككور ای  مسایه لین مناکش مخموياً منطرهه خپهی  فهارسوضعیت آموزش عا ژ در 



...دلنكگا ها ژب نامه درس یساز ژل مپپ نیب ژشناس بیآس  

 69 

شوسعه آموزش عا ژ بین ل مپپژ در منهاکش آزلد نیازمنهد  .  كت رقها در منطره رل زی  نظ  د فت

. سه عت شحهوالت شهگ   بهوده و رقهها س سهخت ک ل ژ ل گویژ مناسب مژ باشهدو جدی عز  

در جهت شرویت فعا یتههای بهین ل مپپهژ و بهه  ت شتابدلر در مناکش آزلد بایستژ ستند؛   ل   ك

 يور دلنكگاه  ای دلخپژ متراضهژ فعا یهت  وی ه لز نوع مكت ک با دلنكگا های معته  خارجژ و

یا  تژ شكویش و ش لیب دلنكگا های خارجژ ب لی  يور در مناکش  و بین ل مپپژ در مناکش آزلد

جاد بست  لی لنتفاعژ و لی دو تژ با  مایهت دو هت و دلنكهگاه  های معتهه  لی د.آزلد يورت پ ی 

دلخپژ، س عت فعا یت  ای مكت ک با دلنكگاه  ای معته  جهانژ در مناکش آزلد رل شس ی  خول د 

در ف لبخكژ آموزش عا ژ مندرج   ای نمود. شاید لز بهت ین نراب عمپیاشژ ك دن یلژ لز سیاست

لستفاده لز  " مایت لز شهسیس شعب دلنكگا های خارجژ در ككور"لن شحت عنو لسناد باالدستژ

پایپوت مناسب لین عمپیات ق لر دی ند شا با لکمینان خهاک  بتهولن  لست كه مژ شولنندمناکش آزلد 

لی لدلت، مكل ت و كس یها رل یافت، آنها رل رف  نمود و ل گهوی مناسهب شوسهعه در لیهن  هوزه رل 

سازمان  ای مناکش آزلد نمژ شولنهد در  هد مسهاعدت محهدود و كوشهاه  نر نمود. شدوین و لج ل 

مدت در رله لندلزی یک فعا یت دلنكگا ژ در منطره خ يه شود. سازمان  های مه كور بایسهتژ 

 مایت  ا و لعطای شسهی ت وی ه  ةدستورل عم  مدون، مكخ  و لز  مه مهمت  مستم ی لز نحو

 لشته باشند. ب لی به رم  نكستن لین   كت ليی  د

  در پ و كژ با عنولن شحپی  شطهیرهژ آمهوزش عها ژ ف لمه زی در 1399پنا ژ و  ملارلن )

ككور ای منطره خپی  فارس با رویل د قطب  ای بین ل مپپژ آموزش به لین نتیجه رسیدند كهه 

كه در قپب آن بین ل مپپهژ سهازی ب نامهه  های « بین ل مپپژ سازی در خانه»در لج لی لست لش ی 

بهین ل مپپهژ سهازی ف لسهوی »درسژ لز محوری ش ین مفا یم لست، مرد  به  لجه لی لسهت لش  ی 

 شعهدلد لسهت   مملهن2016) 1ب لی نظا  آموزش عا ژ لی لن لست. کهش لظههارلت  یسهک« م ز ا

 ف  نگهژ بهین و ل مپپهژ یاددی ی بین نتای  جابجااژ به  ای لز ک یش ب نامه دلنكجویان، لز كمژ

 سهوی بهه قهدمژ بخول نهد  ا دلنكگاه   معترد لست كه لد 2016 مچنین بژ  ن )یابند و  دست

 لز بعيهژ بهه رل خود شولنند نمژ بگ لرند، دلنكجویان لز ل مپپژ بین آدا ژ لفزلی  ب لی خود  د 

د ند.  مچنین با شوجه به نتای   ق لر  د   مه دلنكجویان رل باید بپله كنند، محدود دلنكجویان

  و بهجتهژ و لردكهانژ یارمحمهدیان 1399، پنها ژ و  ملهارلن ) 2018)  ویهیو ركو هو پ و   

  مهنژ ب  لین كه بین ل مپپژ سازی ب نامه  ای درسژ لز محوری ش ین مفا یم و مهته ین 1397)

رل ه د بین ل مپپژ سازی لست  ه ل در  مهین رلسهتا رل ه د هایژ در جههت بهین ل مپپهژ سهازی 

ش عا ژ مناکش آزلد و مهم ش ین مؤ فه آن یعنژ بهین ل مپپهژ سهازی دلنكگاه  ا و موسسات آموز

                                                 
1 Leask. B. 
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ب نامه درسژ لرلاه مژ د دد، شحرش    یک لز لین رل ه د های لج لیهژ، محتهولیژ و فنهژ شها  هد 

 بسیار زیادی مژ شولند به لعتهار بین ل مپپژ لین دلنكگاه  ا كمک كند:

ر ف  نگژ و بهین ل مپپهژ د ک ل ژ مجدد ب نامه درسژ موجود جهت شعهیه عناي  بین (1

  مه رشته  ا

لی و  شحول در محتولی ب نامه  ای آموزشژ و لخ  شهییدیه لستاندلرد ای كیفژ منطرهه (2

 بین ل مپپژ

 لیجاد دوره  ا یا رشته  ای بین رشته لی در رلستای يپح جهانژ و  روق بك   (3

  ای آموزشژ  زبان دورهشم كز ب   (4

  ای آن ینهبازلریابژ و ب ندسازی در دور  ای آن ین ولرشراء كیفیت دوره (5

دلری لرلاه دوره  ای زبان و آموزش در جهت شوسعه مهارشهای بین ف  نگهژ كاركنهان ل (6

 دلنكگاه ب لی شسهی  لرشهاب با دلنكجویان بین ل مپپژ

 دنجاندن سیاست بین ل مپپژ سازی در لست لش ی  ای دلنكگاه  (7

 ین ل مپپژپای  ساختار ج   دلنكجویان خارجژ و ب (8

 لستخدل  مكاورلن بین ل مپپژ و شكلی  شورلی مكاورلن بین ل مپپژ  (9

  يور در لشحادیه  ای منطره لی دلنكگا ژ و موسسات آموزش عا ژ (10

 پیسژشهسیس بانک لک عاشژ شو یدلت مراالت و لنتكار پ و    ای عپمژ به زبان لنگ (11

عپمهژ و محررههان  رله لنهدلزی سههامانه لینت نتهژ مههدرن جههت مع فههژ لعيهای  یهههت (12

 دلنكگا های مناکش آزلد

 شههدوین سیاسههت  ههای شكههویرژ و  مههایتژ بهه لی شوسههعه روش  ههای  ههای شههدریس  (13

 بین ل مپپژ و بین ف  نگژ شوسط لعيای  یهت عپمژ 

   ها و شع یت مجدد لست لش ی  ای بین ل مپپژ و ب نامه  ای عمپیاشژ با شوجه به چها  (14

 آن بهه   و لرهه لت COVID-19ه دیهه ی محههدودیت  ههای لیجههاد شههده لز بیمههاری  مهه

 بین ل مپپژ سازی

لنهدک لو ین محدودیت، شعهدلد بود: محدودیت ليپژ  سهدلرلی  پ و  لین الز  به ذك  لست 

دفاش  لمور بین ل مپ  دلنكگا های مناکش آزلد و عد  وجود پستژ با عنهولن مهدی   ملهاری  های 

بین ل مپپژ سازی زی  نظه  معهاون آموزشهژ یها عپمژ بین ل مپپژ بود، در لكث  دلنكگاه  ا موضوع 
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معاون پ و كژ دلنكگاه پیگی ی مژ شد، دومین محدودیت عد  م لجعه  يهوری بهه شهک شهک 

دلنكگاه  ای مناکش آزلد به خاک  بیماری ك ونا و جم  آوری دلده  ا لز ک یهش فيهای مجهازی و 

ی دلنكگاه  های منهاکش در خمو  بین ل مپپژ سازمكابه  پ و   سومین محدودیت عد  وجود

 آزلد بود.
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