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 3هکوروش فتحی واجارگا، 2گلنار مهران ،1*زهرا کرمی
هدف از  پژوهش حاضر چگونگی تحقق برنامه درسی بین  چکیده:

المللی برای یک رشته علمی )مورد رشته فرهنگ و ادب ایران( در دانشگاه 

از رویکرد پژوهش،  برای پاسخگویی به پرسشالزهرا )س( می باشد. 

 شامل. جامعه پژوهش شده استاستفاده  مصاحبهپژوهشی کیفی و روش 

حوزه زبان و ادبیات فارسی و نیز برنامه  در است که نیمتخصصا ساتید وا

گیری گیری، نمونه. روش نمونهدارند ریزی درسی فعالیت علمی و یا اجرایی

و  باشد. از بین متخصصانمی "گلوله برفیگیری نمونه"هدفمند از نوع 

ها با توجه معیارهای ذکر شده برای مشارکت و ارائه آننفر22اساتید 

انجام ابزار مصاحبه  از آوری اطالعات با استفادهجمعشدند. تخاب اطالعات ان

ساختاریافته از میان انواع مصاحبه، از روش مصاحبه نیمه گرفته است .

، «4تحلیل محتوای مضمونی»از روش استفاده شده است. برای تحلیل ، 

. براساس مجموع نظرات حاصل از پاسخ پرسش ها و نیز استفاده شده است

نظری رشته،  چارچوب مفهومی برنامه درسی بین المللی در دانشگاه مبانی 

الزهرا با تمرکز ویژه بر رشته فرهنگ و ادب ایران مطرح شد. عوامل و مولفه 

های بدست آمده از مصاحبه ها قرابت و نزدیکی با عناصر مطرح شده از 

 سوی شوآب دارد که در نهایت چارچوب مفهومی در قالب چهار کامان پلیس

 شوآب)شرایط ، استاد، دانشجو و محتوا( توضیح داده شد.

 

رسی، دبین المللی شدن در خانه، بین المللی کردن برنامه : کلمات کلیدي

 بین المللی کردن رشته فرهنگ و ادب ایران

Z.Karami, Dr.G.Mehran, Dr.K.Fathi 

Vajargah 
Abstract: The purpose of this study is how to 

implement an international curriculum for a scientific 

field (in the field of Iranian culture and literature) at 
AlZahra University.To answer the research question, 

a qualitative research approach and interview method 

have been used. The research community includes 
professors and specialists who have scientific or 

executive activities in the field of Persian language 

and literature as well as curriculum planning. The 
sampling method is targeted "snowball sampling". 

Among the experts and professors, 22 were selected 

according to the mentioned criteria for participation 

and presentation of information. Data collection was 

done using interview tools. Among the types of 

interviews, the semi-structured interview method has 
been used. For analysis, the method of "thematic 

content analysis" has been used. Based on the totality 

of opinions obtained from the answers to the 
questions as well as the theoretical foundations of the 

field, the conceptual framework of the international 

curriculum at AlZahra University was proposed with 
a special focus on the field of Iranian culture and 

literature. The factors and components obtained from 

the interviews are close to the elements proposed by 
Schwab, which finally explained the conceptual 

framework in the form of the four elements of 

Schwab police (conditions, professor, student and 
content). 
Keywords: Internationalization at home, 

internationalization of the curriculum, 
internationalization of Iranian culture and literature 
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 مقدمه

بین المللی شدن به یک ویژگی قابل توجهی از آموزش عالی در بیش از دو دهه تبدیل 
شده است. در واقع اکثر دانشگاه ها و کالج ها در حال حاضر به بین المللی شدن به عنوان یک 

های کنند که شامل اهداف کلیدی در برنامه های استراتژی و بیانیهراهبرد قابل توجه نگاه می
آموزش عالی یکی از روش ها و سیاست  سازیبین المللی (. 2016، 1ات است )الرسنموسس

هایی است که طی آن هر کشور به فراخور اقتضائات خاص خود به تاثیرات جهانی شدن پاسخ 
 (.1392دهد )حسینی مقدم، می

 3هدو مولفه از بین المللی شدن وجود دارد: الف( بین المللی شدن در خان 2از منظر نایت
کند تا مهارت های بین : فعالیت هایی که به دانشجویان کمک می4یا بین المللی شدن داخلی

فرهنگی و درک بین المللی را توسعه دهند )برنامه درسی محور( و آمادگی دانشجویان تا در یک 
: همه اشکال آموزش فرامرزی، 5دنیای جهانی شده فعال باشند. ب(  آموزش بین المللی در خارج 

رسد نیاز روزافزونی برای امل تحرک دانشجویان، هیات علمی، برنامه ها و محققان. به نظر میش
و بین المللی شدن که تمرکزش بر آموزش   )در خانه(6تمایز بین بین المللی شدن پردیس محور

 (.2017و همکاران ،  7شود)خالدبین المللی خارج از کشور یا آموزش فرامرزی است، احساس می
شده  لمللیمه درسی بین المللی مهم ترین بعد یا رکن نظام های آموزش عالی بین ابرنا

امعه جاسب هستند. هر برنامه بین المللی باید در عین جهانی شدن، ویژگی ها و انتظارات من
 یوه ها وا، شمحلی و ملی را نیز منعکس کند. در این برنامه ها عالوه بر استفاده از رویکرده

وه بر عال زشی موثر علمی در برنامه ها و دوره های آموزشی، از نظر محتواییراهبردهای آمو
ویژگی  یابیتحلیل و بررسی فرهنگ و دانش بومی به آموزش زبان، فرهنگ، تاریخ و تحلیل و ارز

، ابری مدیانشود) بهجتی اردکانی، یارمحهای سایر ملت ها و پرورش نیروی کار جهانی تکیه می
 (.1391و فتحی،

 و فرهنگی بین المللی، بین ابعاد تلفیق فرآیند شامل درسی برنامه شدن المللی نبی"
 های روش ارزیابی، یادگیری، فعالیت های نتایج هم چنین و درسی برنامه محتوای در جهانی

                                                 
1 .Larsen 
2 .Knight 
3 internationalization at home 

4 internal internationalization 

5 international education abroad 

6 campus-based 

7 Khalid 
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. بین المللی (9 ص ،2015، 1لیسک)"است مطالعاتی برنامه از یک  پشتیبانی خدمات و تدریس
مؤسسه  کیاز آنها در  یعناصر مختلف است که ممکن است بعض شاملشدن برنامه درسی 

بین المللی شدن  نکهی. به منظور ااینگونه نباشند مؤسسات گرید در که یباشند در حالمناسب 
 اجزایاست که  مهم و جامع باشد، برنامه درسی، در فرهنگ بومی و شرایط هر مؤسسه ای اصولی

کامل داشته باشند) هوژیک و مک  ناسبتآنها  ینهاد تیو ماه یساختار سازمان با یاصل
 (.2،2012کارتی

بین  یاز آموزش ها یاریاست و بس بین المللی شدن در خانهکه متخصص  (2007بیلن )
که  اینگونه نتیجه گیری می کندکرده است،  تیریرا در سراسر جهان مد المللی شدن در خانه

المللی بین یبرا یاستراتژ کی نییهنگام تع ن،یمتفاوت است. بنابرا یتیکه هر وضع استمشخص 
 یدستورالعمل چی. هدنریمورد توجه قرار گ دیبا یمحل طیو شرا یآموزش ستمی، سشدن در خانه

 .قابل اجرا و مؤثر باشد ها -دانشگاه برای همه یوجود ندارد که  بین  المللی سازی در خانه یبرا
گیری را زیر سؤال برد و های ویژه تصمیمقعیتنباید اصالت مو کند،اشاره میشوآب همانطور که 

موقعیت های ( 3،1983)شوآبها حاکم کردیک قاعده کلی و کلیشه ای برای همه موقعیت
ها و دیسیپلین ها هر کدام، دارای شرایط و پیچیدگی های نظری و آموزشی و تربیتی دانشگاه
باید ویژگی ها و شرایط ژوهشی باشند. در تعمیم و کاربست هر الگوی پعملی مختص به خود می

آن موقعیت به لحاظ بافت بومی و ملی بررسی شود و با توجه به جمیع شرایط در جهت پیشبرد 
 اهداف و ضرورت های جدید گام های عملی برداشته شود. 

ام با توجه به این که فرصت تحرک، انتقال و تحصیل در خارج از کشور برای تم 
ا اریم، چردکید این پژوهش بر مولفه بین المللی شدن برنامه درسی تا دانشجویان وجود ندارد، در

 از کمی تعداد است ( از طریق انتقال دانشجویان ممکن2016که طبق اظهارات لیسک )
معتقد است  (2016یابند. بیلن) دست فرهنگی بین و المللی بین یادگیری نتایج به دانشجویان،

 از المللی بین آگاهی افزایش برای خود هدف سوی به قدمی بخواهند ها دانشگاه که اگر
 همه باید بلکه کنند، محدود دانشجویان از بعضی به را خود توانند نمی بگذارند، دانشجویان
 دهند. قرار هدف رسمی درسی برنامه طریق از را دانشجویان
پرداختن به بین المللی شدن برنامه درسی نیازمند تعیین موضوعات درسی است که  

توجه به محیط و شرایط هر کشور و دانشگاه  مناسب باشند. از آنجایی که الزمه ایجاد و ابقای با
چنین برنامه هایی تبادالت با اساتید و دانشجویان خارجی است ، مهم است که موضوع انتخابی 
د. در کشور میزبان از چه اعتبار و پایگاهی برخوردار باشد که بتواند مخاطبان را به خود جذب کن

                                                 
1 .Leask 
2 Hudzik & McCarthy 

3 Schwab 
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راه اندازی دیپلماسی علم و فناوری از طریق همکاری های دانشگاهی و تبادل استاد و دانشجو 
تواند برای کشور سرمایه اجتماعی، اقتصادی و نیز سرمایه تبلیغی و فرهنگی به همراه می

ام (. یکی از  پایه ها و ارکان دیپلماسی علمی و فناوری به نقل از قائم مق1394بیاورد)ساالرآملی،
وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی توسعه کرسی های 

 (.1396زبان فارسی، ایران شناسی و اسالم شناسی است)اصغری،
تواند رد میدر این راستا موضوعاتی که ریشه در تمدن ، فرهنگ، هنر و ادبیات ایران دا

در  دلیل از طرف دیگر قدرت پرداختن به آن نیز بهمخاطبان بیشتری را به خود جذب کرده و 
شده،  مطرح این دغدغه شود. همچنین، اختیار داشتن بستر و خواستگاه اصیل آن بهتر فراهم می

سی پلمادییکی از ارکان  توسعه کرسی های زبان فارسی، ایران شناسی و اسالم شناسی که با
ه بللی نیز ین المبتوانیم توازنی را در ارتباطات باشد. در این صورت میعلمی است،  هم راستا می

 مخاطبان وای  دست آوریم و عالوه بر استفاده از دانش سایر کشورها، به فراخور اقتضائات رشته
هنر و  دن ،خود به طراحی و تدوین برنامه درسی بین المللی در رشته هایی اقدام کنیم که تم

ی در المللی شدن آموزش عالی و برنامه درس بینکند. فرهنگ اصیل ایرانی را منعکس می
نیه اد و بیااسن دانشگاه الزهرا ، از چندین جنبه قابل بحث و توصیف است، نخست آنکه این امر در

ور، اسناد ، نقشه جامع علمی کش1404ها و آیین نامه های دانشگاهی و علمی نظیر چشم انداز 
( نیز هرا)سشود. در دانشگاه الزی دیده میدانشگاهی ، سخنرانی های آکادمیک و پنل های علم

ن مواجه با آ شود، اما خالیی کهاین امر به عنوان یک اولویت از نظر روسای دانشگاه مطرح می
دن لی شهستیم در صحنه عمل و توجه به بعد عملیاتی بین المللی شدن و به خصوص بین المل

ین بقابلیت  ، ازان مولفه مهم آموزش عالیبرنامه درسی در این دانشگاه است. برنامه درسی به عنو
اه انشگدالمللی برخوردار نیست، پیش فرض این پژوهش از بین المللی شدن برنامه درسی در 

 و تفاهم درک الزهرا )س( این است که دانشجویان داخلی و خارجی بتوانند از این پتانسیل برای
ش و نیز عه دانتواند به توساین خود میبین فرهنگی و مهارت های بین المللی برخوردار شوند و 

 تنوع (2013ارتقای رتبه دانشگاه در بعد بین المللی و جهانی کمک کند. طبق اظهارات لیسک)
 درسی هبرنام شدن المللی بین طریق از فرهنگی میان یادگیری و دانشگاه محوطه در فرهنگی

 دقیق اهنگیهم و تعاملی یادگیری فرایندهای بر قوی تاکید که است صورتی امکان پذیر در تنها
  وجود داشته باشد. شده طراحی و یافته ساختار

در  ضوع مورد نظردر این بخش خالصه ای از  پیشینه پژوهش های انجام شده در مو
 شود.جدول ذکر می
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 : پیشینه پژوهشی1جدول شماره 

 نتایج روش نویسندگان سال عنوان

نقش مهارت های زباان 
لاای شاادن و بااین المل

برنامااه هااای آمااوزش 
 پرستاری

 کیفی گرون و  دوکری ین 2016

یادگیری مبتنی بر تلفیق محتوا و زبان به 
عنوان یک روش، راه های مبتکراناه ای را 

کناد. ایان ها ایجاد میبرای یادگیری زبان
روش که در ابتدایی و متوساطه باه طاور 
موفقیت آمیزی به کار گرفته شده اسات، 

هام گساترش داشاته و  در آموزش عاالی
پرستاران به دلیل نیاز به توساعه مهاارت 
های زباانی خاود در برقاراری ارتباا  باا 
همکاااران و بیماااران خااود بااه ایاان روش 

 نیازمندند.

 تحااارک در تغییااارات
 المللای بین دانشجویان

 ماااوج ساااه لناااز از را
 هفت طی که همپوشان

 هااای سااال بااین سااال
 2020 تااااااااا 1999

 تحلیال پراکنده اسات،
 کند یم

 کیفی چوداها 2017

 ساال تروریساتی حمالت توسط اول موج
 المللای باین دانشجویان نام ثبت و 2001

 تعاالی ایجااد دنباال باه که مؤسساتی در
 دوم ماوج. گرفات شاکل بودند، پژوهشی
 کاه گرفت شکل جهانی مالی رکود توسط

 اسااتخدام باارای مااالی انگیاازه موجااب
 باه ساوم موج. شد المللی بین دانشجویان

 رفرانادوم چاین، اقتصاد رشد کاهش علت
 انتخابات و اروپا اتحادیه ترک به انگلستان
. گیارد می شکل آمریکا جمهوری ریاست
 رقابت افزایش دهنده نشان سوم موج روند
 بارای قادیمی و جدیاد مقصادهای میان

. اساات المللاای بااین دانشااجویان جااذب
 سه این زیربنایی های ویژگی و ها محرک
 تحات مؤسساات کاه هدد می نشان موج
 و جذب برای بیشتری رقابتی و مالی فشار
 دارند. قرار المللی بین دانشجویان حفظ

تبیین و تحلیل شارایط 
امکااان اسااتراتژی بااین 
المللی شادن در خاناه 

هاااااای در دانشاااااگاه
 تخصصی تهران

1397 
خورسندی و 
 فیروزجائیان

آمیخته 
از نوع 
 تشریحی

 داد نشاان پاژوهش این های یافته تحلیل

که  توسعه مهارت های زبانی و ارتباطاات 
بین فرهنگی اساتید باومی، تادوین فاو  
برنامه های مبتنی بار تعامال دانشاجویان 
بومی و خارجی ، سیاست گاذاری جهات 
جذب اعضای هیات علمای حاائز قابلیات 
های زبانی، ارتباطی و علمی بین المللای ، 
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 : ادامه پیشینه پژوهشی2جدول شماره 

                                                 
1 Cheng 

2 Adekola 

3 Shah 

وجود سیاست های پشتیبان  مالی بارای 
، توسعه دانش و مهارت هاای پژوهشگران

پژوهشی دانشجویان و اسااتید و تشاکیل 
انجمن ها و باشگاههای پژوهشی متشاکل 
از پژوهشگران داخلی و خارجی مهمترین 
عوامل برای ایجااد شارایط عملای شادن 
سیاست ها و فعالیات هاای باین المللای 

 تخصصای شادن در خاناه دانشاگاههای

 است تهران استان

لمللی ارائه الگوی بین ا
شدن آموزش عالی از 
 منظر سیاست فرهنگی

1396 
نیک بین، 

 ذاکرصالحی،ماحوزی

کیفی از 
نوع 
-توصیفی
 اکتشافی

-مطالعه الگوی چهاربعدی را بازنمایی می

کنااد کااه ابعاااد آن عبارتنااد از : مقولااه 
حکمراناای، محاایط بااین الملاال ،محاایط 
-داخلی)فرهنگ ملی( و همچنین دانشگاه

ی که برای هر مورد ها و مراکز آموزش عال
بایست سیاست هاای مناسابی اتخااذ می
 شود.

 نتایج روش نویسندگان سال عنوان
توصیف فرایناد »

انجام شده توسط 
برناماااه ریااازان 
درساای در بااین 
المللااای شااادن 
برناماااه درسااای 
پرساااااااتاری و 
مامااایی موسسااه 
آماااوزش عاااالی 
برنااای از طریااق 

نامااه طراحاای بر
 درسی

 کیفی عبدالمومن 2016

بعد از تحلیل تماتیک مصاحبه ها چهاار تام شاامل: 
انتظارات برنامه درسی بین المللی شده، تشکیل یاک 
ه کمیته، تعیین معیارها و استاندارها و طراحی برناما

درسی برای بین المللای شادن اساتخراج شاد. ایان 
ر مطالعه بر  تدوین یک برنامه درسی بین المللی محو
داللت داشته است که بافت فرهنگی در یاک کشاور 

آیاد و بار دخالات دانشاجویان در خاص حساب مای
 طراحی برنامه های درسی تاکید دارد.

بررساای تجااارب 
دانشاااااااجویان 

2016 
، 1چنگ
 3، شا2آدکوال

 کیفی
ای بین المللی شدن برنامه درسی در هار دو روش ه

کشور محدود است و دانشجویان چینی دیادگاههای 
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های اخیر درباره بین المللی شدن از جنبه پژوهشی نیز، پژوهش های زیادی در سال 
ها و موسسات آموزش عالی انجام شده است و محققان بر ضرورت و سودمندی بین دانشگاه

. بحث بین المللی شدن آموزش عالی اغلب پیرامون تحرکات المللی شدن اذعان داشته اند
درسی با همه  دانشجویان و تبادالت تقلیل یافته است حال آنکه بحث بین المللی شدن برنامه

ابعاد آن به عنوان رکن مهم آموزش عالی تاثیر بسیاری بر سایر مولفه ها و کیفیت آنها دارد. 
همچنین  طراحی چارچوب  و یا الگو برای بین المللی شدن برنامه درسی اغلب به طور کلی و 

چیناای از برنامااه 
درساااای بااااین 
المللاای: مطالعااه 
تطبیقااای باااین 
اسااااااااترالیا و 

 اسکاتلند

بین المللی بیشتری را در محتاوای دوره هاا ، بارای  و ولیراکیس
تجربه تحرک بیشتر و همچنین آمادگی برای حرفاه 

 های آینده خواستار شدند .

ویژگااای هاااای 
برنامااااه هااااای 
درساای در عصاار 
جهااانی شاادن و 
 بین المللی کردن

 برنامه درسی

1395 

منصوری 
گرگر، 
صالحی و 
 عباسی

 

یافته ها نشان داد که باید میان جهانی شدن و باین 
ت المللی کردن برنامه های درسی تمایز قائل شد. اثرا

بایست مورد توجاه واقعی تحوالت هم زمان با آن می
متخصصان آموزش و البته برنامه ریزان درسای قارار 

در ایان عصار تحات تاایر  گیرد. عناصر برنامه درسی
گاردد تحوالت یادشده، از ویژگی هایی برخوردار مای
. سازدکه آن را از سایر برنامه های پیشین متمایز می

این ویژگی ها در مورد عناصار اصالی برناماه شاامل 
هدف، محتوا، روش و ارزشیابی در نوشته آنان ماورد 
اشاره قرار گرفته است. همچنین الزم است براسااس 

ه و متن هر جامعه ای رویکردها و برناماه هاای زمین
 خاص مورد توجه قرار گیرد.

به طراحی 
چارچوب 

مفهومی دانشگاه 
بین المللی 
 اسالمی

1397 
زمانی منش، 
عصاره و 
 احمدی

 کیفی

 اساالمی المللای باین مفهاومی دانشاگاه چاارچوب

 بارون ( مقولاۀ1است:  محوری مقولۀ دو بر مشتمل

 کنتارل در که اشاره دارد ییسازوکارها به دانشگاهی

 محایط از خارج و نیستند دانشگاهی مدیران و رؤسا

کنناد.  وارد می فشار سازی المللی بین بر دانشگاهی
 این به نسبت باید سازی، المللی بین از پیش مدیران

 های پایه اساس آنها بر و باشند داشته آگاهی عوامل

 مقولۀ (2 کنند ریزی پی را دانشگاه سازی المللی بین

 کاه دارد اشااره ساازوکارهایی باه دانشاگاهی درون

 و مادیران اسات دانشگاه ذاتی کارکردهای از جزیی

 ،تقویت با توانند می و دارند کنترل آنها بر دانشگاهی
لی سمت بین المل به را دانشگاه آنها بر نظارت و بهبود

 سازی سو  دهد.
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للی برای تمامی دیسیپلین های موسسات آموزشی صورت گرفته است. هر چند قابلیت بین الم
برای همه رشته ها و موضوعات قابل دفاع است اما باید توجه داشت که با در نظر گرفتن موقعیت 

تواند به صورت بین المللی تعریف شود و در کشور و یک دانشگاه چه رشته ای، چرا و چگونه می
ه با توجه به آن چه گفته شد، مسالهمه عناصر از قابلیت بین المللی شدن برخوردار باشد.  

پژوهش حاضر چگونگی تحقق برنامه درسی بین المللی برای یک رشته علمی )مورد رشته 
 فرهنگ و ادب ایران( در دانشگاه الزهرا )س( می باشد؟

 

 روش پژوهش
استفاده  مصاحبهاز رویکرد پژوهشی کیفی و روش پژوهش،  برای پاسخگویی به پرسش

 نظر ازدانشگاه الزهرا )س( ها و شرایط ویژگی با استفاده از این روش، ابتدا  در واقع. شده است
به ارائه چارچوب ، سپس بین المللی شدن برنامه های درسی شناسایی شدمرتبط با مولفه های 

مفهومی برنامه درسی بین المللی در رشته فرهنگ و ادب ایران در این دانشگاه پرداخته شد. 
زه زبان و ادبیات فارسی و نیز برنامه حو در است که متخصصانی ساتید وا شاملجامعه پژوهش 

گیری هدفمند از نوع گیری، نمونه. روش نمونهدارند ریزی درسی فعالیت علمی و یا اجرایی
ها با توجه معیارهای آننفر22و اساتید  باشد. از بین متخصصانمی "1گلوله برفیگیری نمونه"

ابزار  از آوری اطالعات با استفادهجمعشدند. ذکر شده برای مشارکت و ارائه اطالعات انتخاب 
-ها، به عنوان پرسشپس از تأیید و اصالح پرسش انجام گرفته است . نیمه ساختاریافته مصاحبه

های نهایی در مصاحبه نهایی استفاده شدند. بعد از تایید روایی صوری و محتوایی پرسش ها 
 مصاحبه های آتی آماده شدند. توسط اساتید راهنما و مشاور، پرسش های نهایی انتخاب و جهت

های حاصل اعتبار داده، استفاده شده است. «2تحلیل محتوای مضمونی»از روش و برای تحلیل ، 
کنندگان برگردانده شد تا دیدگاه خود را تایید یا اصالح شدن، به مشارکتاز مصاحبه پس از پیاده

صصان قرار گرفت تا نظر تخصصی ، همچنین شیوه تحلیل و نتایج در اختیار دو تن از متخکنند
 ها و نتایج بیان کنند.خود را در خصوص تحلیل داده

 

 یافته ها
در این بخش ، براساس مجموع نظرات حاصل از پاسخ پرسش های مصاحبه و نیز مبانی 
نظری برنامه ریزی درسی ، چارچوب مفهومی برنامه درسی بین المللی فرهنگ و ادب ایران در 

 -در مقطع ارشد مطرح شد. بنابراین ، ابتدا عناصر برنامه درسی بین المللی  دانشگاه الزهرا 

                                                 
1 Snowball  Sampling 

2 Thematic content analysis 
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ذکر شده و سپس به  توضیح چارچوب مفهومی  -براساس اطالعات بدست آمده از مصاحبه ها
 شود.  برنامه درسی بین المللی فرهنگ و ادب ایران پرداخته می

 
 

 المللیامه درسی بین(: نتایج کدگذاري و تحلیل عناصر برن3جدول شماره )

 برنامه درسی بین المللی

 عناصر مقوالت ابعاد

 سطوح جهانی/منطقه ای/ ملی/ موسسه ای

سیاسی/ اجتمااعی و فرهنگی/اقتصاادی/فیزیکی/خدمات و  شرایط

 پشتیبانی
 ابعاد

مهارت تدریس به زبان انگلیسای/ تواناایی انجاام پاژوهش 

بااا سااایر هااای مشااارکتی و همکاااری هااای علمی/ارتبااا  

 دانشگاهها و سایر اساتید در کشورهای مختلف/ آگاه سازی

ر و توانمند سازی/ احترام به تفاوت ها و نگرش گفتگو محو

 ودر تدریس/ایجاد انگیزه برای فعالیت در حاوزه ارتباطاات 

 همکاری های بین المللی

آگاهی ، توانمندی و 

مهارت در تدریس و 

 پژوهش بین المللی

 استاد

ری/توجاااه باااه الگوهاااای تربیتااای ادبااای و تربیااات هن

فرهنگی/تربیاات محقااق بااین المللاای/ تولیاادات علماای و 

پژوهش /مرجع شناسی بین المللی/ادبیاات تطبیقی/تسالط 

 بر زیان/ بازنگری در سرفصل های قدیمی/ برنامه منعطف/

 رسمی

 محتوا
 برگزاری تورهای گردشگری به مناطق داخلی و خارجی

 و ادبی و تاریخی داخلی و خارجی بازدید از آثار فرهنگی

 وبرگزاری نشست های ماهانه و ساالنه با دعوت از اسااتید 

 افراد صاحبنظر داخلی و خارجی در حیطه تخصصی

 غیررسمی

شناخت مبانی فرهنگی، هناری و تااریخی ایاران و عالقاه 

مندی به آن/پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی/آشانایی باا 

های ارتباطی/مهارت ساازگاری و  فناوری های نوین/مهارت

 تعامل

آگاهی، نگرش و 

 مهارت
 دانشجو
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 (: عناصر برنامه درسی بین المللی در دانشگاه الزهرا)برخاسته از مبانی نظري و مصاحبه(1شکل )

 

بنابر تحلیل محتوای مصاحبه ها  و نیز  مطابقت مضامین نهایی استخراج شده در قالب 
( عناصر برنامه درسی بین المللی در دانشگاه الزهرا را نشان 1وآب،  شکل )عناصر چهارگانه ش

دهد. پس از ترسیم چارچوب کلی برای بین المللی شدن برنامه درسی در این دانشگاه شکل می
(، پژوهشگر به طور خاص به برنامه درسی بین المللی برای رشته فرهنگ و ادب ایران متمرکز 1)
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تن به رشته فرهنگ و ادب ایران، براساس داده های حاصل از مصاحبه شده است. ضرورت پرداخ
با اساتید و مدیران دانشگاه الزهرا حاصل شد. در این قسمت هر یک از عناصر به طور مبسو  

شود .  ابتدا هر یک از عناصر نام برده شده در قابل جداول جداگانه ذکر تری توضیح داده می
 شود.نیز گزیده ای از مصاحبه های مرتبط با آنها ارائه می شده و سپس توضیحات مربوطه  و

المللی شدن برنامه درسی فرهنگ و ادب (: عنصر شرایط )سطوح و ابعاد( در بین4جدول شماره )

 ایران دانشگاه الزهرا

 سیاسی سطوح ابعاد
اجتماعی و 

 فرهنگی
 خدمات و پشتیبانی فیزیکی اقتصادي

 جهانی

 یزی برایوامع و دانشگاههای جهانی و منطقه ای به منظور برنامه رشناخت نیازها و اهداف ج
 ارائه محتوای متناسب در راستای گفتگوی فرهنگی و ادبی

نطقه های مختلف جهانی و مشناخت فرصت ها و محدودیت های ارتبا  با کشورها و دانشگاه
 ای

ای همساایگان بار تمرکز گسترده تر بر اشتراکات منطقه ای و بهره بارداری از فرصات هاای
 ارتبا  بهتر دانشگاه الزهرا

ق اصالح سیستم پرداخت حقو  به کارکنان خارجی و قانون کار)جهت تسریع در پرداخت ح
 الزحمه اساتید مدعو( در دانشگاه

 ره(توجه به وضعیت سیاسی و ثبات آن) وضعیت دولت و تغییر سیاست ها بعد از پایان دو
ت بین المللی شادن برناماه درسای دانشاگاه از طارف تدوین استراتژی های مشخص در جه

 مدیران دانشگاه الزهرا
جاذب و  توجه به مهارت بین فرهنگی و بین المللی در مدیران و کارکنان دانشگاه به منظاور

 نگهداری آنها
ه تعامل و تبادل فرهنگی و ادبی با کشورهای منطقه ، حضور در نشست هاای مختلاف منطقا

 ها و مباحث فاخر ادبی وفرهنگی ایرانای و ارائه توانمندی 

توجه به فرهنگ سازی در زمینه پذیرش افراد خاارجی در محایط هاای اجتمااعی و علمای، 
 ایجاد گفتگو های مشترک و پرهیز از تعصب های نابجا

 آماده ساختن جامعه و محیط شهری در کمک افراد غیر بومی و خارجی شاامل بروشاورهای
 ری و توریستیراهنما در مکان های گردشگ

مایات حاختصاص ردیف بودجه برای حمایت از برنامه های بین المللی در دانشاگاه الزهارا و 
 د اجراییهای مادی و معنوی از اعضای هیئت علمی به عنوان افراد تاثیر گذار در تسهیل رون

 عدم دخالت ترجیحات شخصی در روند اجرای سیاست های دانشگاه
هاا و کااهش زماان اجرایای شادن تصامیمات مانناد کااهش بهبود فرایند اجرای سیاسات 

 بروکراسی اداری و مراحل تصمیم گیری در خصوص امور اداری
زش هاای استفاده از فناوری های به روز در دانشگاه، سهولت در دسترسی به دوره ها  و آماو

 مجازی و آنالین)در کالس های درس، سمینارها و نشست ها و ..
 رهای بازاریابی برای افزایش تقاضااستفاده و کاربرد ابزا

 منطقه ای

 ملی/بومی

 موسسه ای
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 شرایط سیاسی
عوامل سیاسی و خط مشی های در ایران  شامل اخذ ویزا برای اساتید مدعو و 
ال پژوهشگران دانشگاهی، سیاست های جذب و انتقال دانشجو، حساسیت های سیاسی در قب

عیت ر، وضو سیستم پرداخت حقو  به کارکنان خارجی و قانون کاورود اتباع بیگانه به کشور 
ا از هولت سیاسی و ثبات آن، وضعیت دولت و تغییر سیاست ها بعد از پایان دوره چهارساله د

خرد آن  ن تاتواند بر برنامه های دانشگاهی از سطوح کالجمله عواملی است که در بستر ملی می
 تاثیر گذار باشد.

مشی  یر خطت ما در بحث بین المللی شدن برنامه ها و دوره ها به تغییکسری از مشکال"
 خیلی از تاسفانهمدونید که با تغییر هر دولت گرده، خودتون میها برمیهای سیاسی افراد و گروه

 "ها شوند.یمه رنکنه و این باعث میشه تا خیلی از اهداف پیاده نشوند و در برنامه ها تغییر می
 ن کار ،قانو ت هزینه استاد خارجی با مانع روبه روهستیم  چرا که از نظرما در پرداخ "

 راد داخلز افکار یک خارجی در ایران ممنوع است ، خب البته به خاطر این است که زمینه کار ا
الی اشه در حبر بگرفته نشه اما به هر حال این قانون باعث میشه که پرداخت هزینه ها بسیار زمان

یان ره پاصاد  نیست و پرداخت خق الزحمه اساتید ما در حوزه داوری یا مشاوعکس این قضیه 
 "نامه های خارجی سریع پرداخت میشه.

 

 شرایط اجتماعی و فرهنگی
ت صالحی تواند به عنوان یک چتر حمایتی به تحققشرایط فرهنگی حاکم بر دانشگاه می

زیی جاز  رهنگی و اجتماعی بایدهای فرهنگی و اجتماعی به دانشجویان کمک کند. این فضای ف
ی اید محیطهی بترین مولفه ها و رفتارها تا کلی ترین آنها نهادینه شود، همچنین جامعه دانشگا

ناخت و ی، شبرای پذیرش و احترام به جوامع و ملل گوناگون و  اعتالی صالحیت های بین فرهنگ
 آگاهی نسبت به آنها، و ارتبا  و گفتگوی موثر باشد.

ای قدر برچکنید که جامعه ما چقدر فضای گفت و گو و احترام رو فراهم کرده و توجه  "
م ره و اونی دااینن کار برنامه ریزی فرهنگی و بودجه اختصاص داده! خب البته کشور ما یه مزیت
ارتبا   ا همبتنوع قومیت و زبانی هست که داریم، البته که در کلیات امر خوب و مسالمت آمیز 

سخره و م هی میبینیم که مساله تعصبات جدی میشه و حتی برای هم جوک میسازنددارند اما گا
شور کنند و این جاست که باید احساس خطر کرد و برای احترام به تنوعات در سطح کمی

 "م.خودمون یا حتی بیشتر مثل منطقه یا دورتر)جهان( برنامه داشته باشیم و کار کنی
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 شرایط اقتصادي
تواند بیل میجهانی ، نوسات قیمت ارز، دالر و حتی نفت و مسائلی از ای قشرایط اقتصاد 

ودیتش محد بر مناسبات و تبادالت بین کشورها تاثیرگذار باشد و هر کشوری متناسب با میزان
وه بر عال برای دسترسی به منابع دچار مشکل شود. البته محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی

 عوامل سیاسی یک کشور نیز مرتبط است.  فقدان منابع به شرایط و
زان مان میهتواند با بین المللی شدن بهبود یابد؛  به همانطور که شرایط اقتصادی می

 های کمیت و کیفیت بین المللی شدن برنامه درسی دانشگاهی نیز در گرو شرایط و مولفه
ند ازمت تکمیلی نیاقتصادی و مالی قرار دارد. برنامه درسی بین المللی در مقطع تحصیال

ه ای در رنامتخصیص بودجه مالی و برنامه ریزی اقتصادی است. اختصاص بودجه به هر راهبرد و ب
ن کشور درو واقع گام اصلی در اجرای آن است، در این خصوص نیز، دانشگاه به مثابه یک سیستم

سترس و داز  خارج پذیرد. به استثنای مواردیاز شرایط و زمینه های اقتصادی و مالی تاثیر می
تصادی ه های اقرنامببرنامه ریزی مانند تحریم ها و مسائل مالی بین المللی، برای سایر منابع باید 

 و مالی هوشمندانه ای را برای سهولت و ضمانت اجرایی مدون کرد.
اد ی ایجتحریم خود یک مساله است که مشکالتی را در زمینه ویزا و پرداخت های ارز"

 ".میدهد شود و حتی تبادل استاد رو هم تحت تاثیر قرارکند شدن ارتبا  می کندو باعثمی
یره گق میمسائل مالی و  بودجه کشور و به تبع اون بودجه ای که به دانشگاهها تعل "

یا  کنه مثل موتور حرکت واسه اجرای برنامه هاست ، فکر کنید این موتور حرکت نتونه کار
ینک ها رنگ رنامه پیش نمیره، االن کشورهایی که رتبه خوبی درحرکتش کند باشه  خب معلومه ب
 "دارند همشون اقتصاد قوی دارند

 

 شرایط فیزیکی

های رفتاری است. به عبارت دیگر گیری بسیاری از ویژگیای برای شکلمحیط، زمینه
ثیر ای از محیط تأطور قابل مالحظهها بهبسیاری از عواطف، عادات، سالیق و حتی طرز نگرش

ها و استعدادهای پذیرد. در حقیقت، محیط دانشگاهی است که هر فرد با توجه به زمینهمی
ین خصوص . شرایط فیزیکی در اموزد و در معرض تأثیرات آن قرار گیردتواند از آن بیاخویش می

ی یزیکفشود. شرایط به دو دسته شرایط خارج از دانشگاه و شرایط داخل دانشگاه تقسیم می
 از دانشگاه اشاره به امکانات فیزیکی و ساختار ظاهری شهر و کشور است.خارج 
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اد ، ایجخصوصا فضایی با محوریت بین المللی ترین ویژگی تحول در فضاهای آموزشیمهم
  با یکدیگر است. و ارتبا  صحیح فضا برای تعامل

سب متنا در خصوص بین المللی شدن برنامه درسی ما نیاز داریم که فضای دانشگاه رو"
ی ا و نقاشهیزی با این اهداف آماده کنیم، منظورم ساختمان ها، کتابخانه، راهرو ها حتی رنگ آم

ا ین بشه تتزی ها، باید مطابق با ذو  و سلیقه زیبایی شناسی و همراه با هنر و معماری ایرانی
 د که حتیکنی بتونه افراد رو جذب کنه ، و البته د ریادگیری هم تاثیر زیادی داره، شما تصور

منظورم  روندبالزم باشه یکسری از جلسات رو دانشجویان داخلی همراه با خارجی ها به رستوران 
 "کنند.برند هم گفت و گو میجلسات غیررسمی است خب هم از فضای اون لذت می

رج از تنها مکان آموزشی نیستند، بلکه محیط خادانشگاه کالس درس و واضح است که 
ر در گیرند. مورد استفاده قرا تاثیرگذار عنوان یک مکان آموزشیتوانند بهنیز می دانشگاهکالس و 
های خارج از آن را منحصر نشده و محیط داخلی دانشگاهیادگیری صرفاً به محیط واقع، 
، اپژوهشکده هها، فرهنگسرا فضای کلی شهر، کتابخانه ها و کتابفروشی های عمومی،مانند:
اهای ، فضمراکز فرهنگی و هنریهای علم و فناوری، ها، پارک، موزههای تاریخیو مکان  مساجد

 گیرد. نیز در برمی را های طبیعیموقعیت و تفریحی و اردوگاهی
 کنه،یه دانشجوی خارجی که وارد یک کشور میشه باالخره در اون جامعه زندگی می"

 ینکه آیاه و اامکانات براش فراهم باشاینکه چقدر بتونه راحت در شهر های ما تردد کنه، چقدر 
 "راهنما برای رفت و آمدشون هست یانه .

رهنگ فمکان های جذاب، معماری های مختلف و آار باستانی ما میتونه خودش معرف  "
رس س دو آداب غنی ما باشه، این آثار در سطح کشور گاهی آموزش های بیشتری از محیط کال

 "دارند.
 

 نیشرایط خدمات و پشتیبا
 رد ، اینگذایخدمات و پشتیبانی به نوبه خود مستقیما در برنامه درسی بین المللی اثر م
وزش های ، آمخدمات شامل امکانات مجازی و فناوری در دانشگاه اعم از سایت دانشگاه، اینترنت

ائل ، مسو دوره های مجازی و.. است  عالوه بر فضای مجازی و فناوری اطالعات و ارتباطات
ای مدون مه هی و اداری نیز از جمله مواردی است که قابل توجه است. گاهی با وجود برنااجرای

 ها اجرا نامهدر جهت بین المللی شدن دانشگاه و ارتقای برنامه درسی دانشگاهی در عمل این بر
ه عنوان بانشگاه توان در عوامل اجرایی و اداری دخورند؛ این مساله را میشود ویا شکست مینمی
 ک عامل مهم جستجو کرد. ی

به نظر من مهمترین عامل برای پیشبرد اهداف بین المللی و مطرح شدن دانشگاه بحث "
مارکتینگ است، این موضوع خیلی مهمی است اگه نتونی دانشگاه را معرفی کنی و اون رو به 
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نگلیسی شی؛ نمونه ساده اون سایت دانشگاست، این سایت باید هم اجهان ارائه ندی موفق نمی
 "باشه و هم اطالعاتش به روز باشه.

 اياي، ملی و موسسهسطوح جهانی، منطقه

فه ک مولیدر این خصوص برای تدوین برنامه درسی بین المللی باید جهان را به عنوان 
های ستانداردو ا مهم که بر تمام برنامه ها تاثیرگذار است شناخت و با آگاهی از نیازها و شرایط

 عملی را انجام داد.  جهانی اقدامات
ت ، ای، ملی و سیاست های دولت نیز پس زمینه بین المللی سازی اسمسائل منطقه

همچنین در مناطق و در داخل کشورهای مختلف عواملی همچون وسعت، قدمت، قدرت 
ا بالی عاقتصادی، وضعیت بین المللی، زبان رسمی و همچنین اعتبار علمی نظام های آموزش 

 ف بین المللی در تعامل بوده و اثر متقابلی بر یکدیگر دارد. شکل دهی اهدا
یه باالخره ما کشوری هستیم که موقعیت منطقه ای باعث میشه از کشورهای همسا"

ر کشو بیشتر دانشجو داشته باشیم، ما حتی از ترکیه هم دانشجوی کمی داریم چرا که اون
 شجویودشون هم خیلی روی جذب دانهمسایه اروپاست و بخشی از ترکیه اروپایی هستند و خ

  "خارجی تاکید دارند.
های  عالوه بر مسائل جهانی و منطقه ای، خط مشی سیاسی هر کشور و نیز استراتژی
ست اه اسیاسی مقامات مسئول از سطوح باالی اجرایی تا سطوح خرد که همان موسسه و دانشگ

یاسی در سوانع مر گذار باشد. هر چقدر تواند بر روند بین المللی شدن برنامه های درسی تاثیمی
 امه درسیبرن اجرای برنامه ها بیشتر و یا حل نشده باقی بماند، پیشروی روند بین المللی شدن

انی نابع انسند متوادانشگاه نیز کند یا متوقف خواهد شد. این امر به قدری تاثیرگذار است که می
 .دانشگاهی را در عمل بی انگیزه و دچار رکود کند

ر بافت بومی شامل موقعیت های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است که همه با هم د
ال بافت ین حآورد، با اجهت بین المللی سازی برنامه درسی فرصت ها و مشکالتی را به وجود می

یان م دانشجوو فه یابد و ایجاد زمینه برای درکبومی متقابال به بافت های جهانی و ملی پیوند می
نی شهروندا ا بهترتباطات، بخش با اهمیتی از فرایند توسعه توانایی های دانشجویان است از این ا

ند م به مانا  ههآگاه تبدیل شوند و در اقدامات بومی، ملی و جهانی حرفه ای عمل کنند. دانشگاه
یرات ت تغیها، اولویت ها و توجه خود را با سرعیک سیستم، همیشه در فشار هستند که سیاست

-ی میماعی، فناوری، اقتصادی و سیاسی تطبیق دهند و این موضوع از محیط خارجی ناشاجت

 شود. 

 استاد
نقش اساتید با دو وظیفه اصلی تدریس و پژوهش مشخص شد، در تدریس تسلط به 

توانمندی در خصوص ارتبا  با افراد دانش تخصصی، روش ارائه مطالب و مهارت) زبان انگلیسی و 
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حائز اهمیت است.  بعد دیگر به پژوهش مرتبط است، آنجایی که  رجی(های خاو دانشگاه
مصادیق و نتایج تحلیل  5یابد. در جدول شماره پژوهشگر بودن و روابط بین المللی اهمیت می

 کدگذاری در این بخش ذکر شده است. 
زار اباین  ند کهیک عده از اساتید تمایل به بین المللی شدن ندارند، چون ابزارش رو ندار"

ابل قاله تسلط به یک زبان خارجی است انگلیسی ،عربی، ترکی و زیان های دیگر،  خب این مس
ننده دا کحله به شرطی که ضرورت این مساله برای اساتید محرز بشه و نسبت به آن آگاهی پی

 ن المللیر بیکه چرا باید برای یادگیری زبان دیگری وقت بگذارند و این مهمه که بدونن ما اگ
  "یم.شویمبشویم و بین دانشگاههای داخل در سطح عالی پیشرفت کنیم به دانشگاه هدف تبدیل 

نیم کنتشر مادامی که ما نتونیم ادبیات و نتیجه پژوهش هامون رو به زبان دیگه ای م"
خیلی  تمونپیشرفت قابل توجهی نخواهیم داشت، اهتمام به تسلط به زبان دیگه و ترجمه مقاال

 باشیم و اشتهین المللی شدن رشته ها و دانشگاه کمک کنه. باید مجالت دو زبانه دمیتونه به ب
ی دیگه ورهامقاالت با هر دو زبان ارائه بشن، در این صورت است که آثارمون در معرض دید کش

 "قرار میگیره و میتونیم تبادل بیشتر و بهتری رو تجربه کنیم.

 ه الزهرالی شدن برنامه درسی فرهنگ و ادب ایران در دانشگا(: عنصر استاد در بین المل5جدول  شماره )

 پژوهش تدریس
 تخصص دانشی

 تسلط به رشته تخصصی

 آگاهی از مباحث جدید و به روز در حیطه تخصصی

 تخصص روشی
 کاربرد راهبردهای گفت و گو محور در  تدریس

 مشارکت در ساخت برنامه درسی در کالس درس

 مهارت
 یتسلط به زبان انگلیس

های توانمندی در خصوص ارتبا  با افراد و دانشگاه
 خارجی

 پژوهشگری
 کاوشگری و پژوهش در زمینه فرهنگ و ادب ایران

 پژوهش های بین المللی و مشارکتی

 انتشار مقاالت در مجالت بین المللی
 روابط بین المللی

ارتبا  با کشورهای مختلف از طریق دوره های 
 مجازی و حضوری

 نشگاهها و اساتید سایر کشورهاارتبا  با دا

 روابط با سازمان ها و موسسات ادبی و فرهنگی در
 سایر کشورها

 

 دانشجو
حلیل تعنصر بعدی که در برنامه درسی بین المللی فرهنگ و ادب ایران مورد بحث و 

،  رفی آنشناخت مبانی فرهنگی، هنری، تاریخی و ادبی ایران و  معباشد. است ، دانشجو می
حترام و ا راههای ارتباطی ، برقراری تعامل، پذیرش فرهنگ های مختلف و نیز سازگاری شناخت

 شده به فرهنگ های مختلف مواردی است که در سه دسته آگاهی، نگرش و مهارت دسته بندی
 ذکر شده است.  6است و تحلیل کدگذاری این بخش در جدول شماره 
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تبر الت معباید به نوشتن مقاالت در مجدانشجویان اصلی ترین مخاطبان ما هستند که  "
 بین خارجی، شرکت در فرصت های مطالعاتی و ارائه مقاالت در کنفرانس ها و همایش های

 "المللی خارج از کشور ترغیب بشوند.
ی رقراردانشجوی بین المللی باید شایستگی هایی رو به دست بیاره که به اون در ب"

درت قاز  ونه، دانشجو باید خودش رو به روز نگه داره ارتبا  بین المللی و تعامالت کمک ک
 بهش خوان وسازگاری برخوردار باشه ، برخی از دانشجوها حتی نمیتونن مطلبی رو که می
علمی و  هارتاحتیاج دارند رو سرچ کنند در حالی که دائم با دنیای مجازی در ارتباطند اما م

 "عملیش رو به دست نیاورند.

 انشجو در بین المللی شدن برنامه درسی(: عنصر د6جدول )

 یادگیرنده
 مهارت نگرش آگاهی

شناخت مبانی فرهنگی، هناری، 
تاریخی و ادبی ایاران و  معرفای 

 آن
شااناخت مفاااخر و چهااره هااای 
 تاثیرگذار فرهنگی و ادبی ایران

شناخت راههای ارتباطی جدید و 
کسب اطالعات در زمینه فناوری 

اری های جدید در آموزش و برقر
 تعامل

پذیرش و احترام فرهناگ هاا ی 
مختلف و  توجه به تفااوت هاای 

 آن
 انعطاف در ارتبا  با دیگران

هاا و مهارت ساازگاری باا گاروه
 افراد

 مهارت در استفاده از فناوری
بااه کااارگیری مهااارت تعاماال در 
 برخورد با تفاوت های فرهنگی

 تسلط به زبان انگلیسی

 

 محتوا
لمللی ابه عنوان یکی دیگر از عناصر مهم برنامه درسی بین در نهایت، عنصر محتوا 

ر ، ا شعفرهنگ و ادب ایران مورد اشاره قرار گرفت.  در این خصوص مواردی نظیر آشنایی ب
با  آشنایی  نی وادبیات و شاعران ایرانی، تمدن و تاریخ ایران،عرفان و تصوف، زن در جامعه ایرا

محور و  ت و گوبازدید ها، برگزاری نشست ها، برنامه های گفهنر  و آداب و رسوم ایران و نیز  
ندی سته بتوان محتوای مذکور را در دو بخش رسمی و غیررسمی دفو  برنامه اشاره شد که می

 ذکر شده است. 7نمود نتایج کدگذاری  و موضوعات اشاره شده در جدول 
رو  ته هاونیم فضای رشما باید به تقویت علمی و سیاسی خودمون خیلی بها بدیم و بت"

ر هستیم ماد برای ورود به بین المللی شدن مهیا کنیم، از اونجایی که در رشته ادبیات قطب و
 ."میتونیم نگاه ویژه تری به این گونه رشته ها داشته باشیم
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هش بمسائلی مثل عرفان و یا حتی مساله زن در ادبیات خیلی حائز اهمیت است که 
 12نقالب اایل ندگان پرفروش ما زنان هستند، حتی در حوزه ترجمه؛در اوپرداخته بشه. االن نویس

 "درصد نویسندگان زن هستند. 52درصد نویسندگان ما زن بودند اما االن 
کیا  من در مالقات با یک هیئت سوئدی پرسیدم از ایران چه میدونید؟ گفتند عباس

ان رو ایر و نشناسند اما سینمایرستمی و اصغر فرهادی، خب خیلی ها ممکنه حافظ و موالنا ر
رت میان ه صومیشناسند، پس موقعیت خوبیه که سینمای ما و هنر ما با ادبیات پیوند بخوره و ب

 "رشته ای یا پروژه ای با هم کار کنند.

 (: عنصر محتوا در بین المللی شدن برنامه درسی7جدول شماره )

 محتواي غیررسمی محتواي رسمی
 :سرفصل های کلی دوره 

)الزم به ذکر است سرفصال هاای مطارح شاده در 
 واقع همان اهداف هستند که از آنها محتوای برنامه
به صورت عینی تر و متناسب از سوی متخصصاین 

 شود(موضوعی استخراج می
 آشنایی با شعر ، ادبیات و شاعران ایرانی

 آشنایی با تمدن و تاریخ ایران
 آشنایی با عرفان و تصوف در ایران

 جامعه ایرانی زن در
آشنایی با هنار ایران)نقاشای، خطااطی، معمااری، 
موساایقی، هنرهااای تجساامی، هنرهااای دسااتی و 

 محلی(
آشنایی باا قومیات هاا و آداب و رساوم شاهرهای 

 ایران)مطالعات بین فرهنگی در درون کشور(

 تورهای گردشگری به مناطق داخلی و خارجی
لای و بازدید از آثار فرهنگی و ادبای و تااریخی داخ

 خارجی
برگزاری نشست های ماهانه و سااالنه باا دعاوت از 
اساتید و افراد صاحبنظر داخلی و خارجی در حیطه 

 تخصصی
طراحی برنامه هاای گفتگاو و تعامال دوساتانه باه 
صورت مجازی و حضوری شامل دوره های آنالیان، 

 میزگردهای دوستانه در دانشگاه
ماراه باا برنامه های آشنایی با زبان و فرهنگ هاا ه

 سفرهای کوتاه مدت
برنامه های فاو  بارای آشانایی باا تناوع پوشاش، 
لباس، غاذا و .. در قالاب برگازاری جشانواره هاا و 

 مسابقات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .. ی.کردن برنامه درس یالمللنیب یچارچوب مفهوم

 25 

 
 

 (: چارچوب مفهومی برنامه درسی بین المللی در رشته فرهنگ و ادب ایران2شکل )
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 بحث و نتیجه گیري
اسب و تن لیل یافته ها بعد از مصاحبه با اساتید ، پیرامون رشته هایی که اولویتتح

 رهنگفبیشتری برای بین المللی شدن دارند، مشخص شد که برنامه درسی متعلق به زبان و 
و  بوم است رز وکشور  به دلیل پایگاه و خاستگاهی که در ایران دارد و در واقع متعلق به این م

بد به ل یاتواند انتقافرهنگ، ادب و هنر غنی و نهفته ای که در ضمن آن می همچنین به خاطر
راساس د. بعنوان یک برنامه درسی با قابلیت بین المللی شدن در دانشگاه الزهرا انتخاب شو

،  مجموع نظرات حاصل از پاسخ پرسش های پیشین و نیز مبانی نظری برنامه ریزی درسی
د. شطرح م ین المللی فرهنگ و ادب ایران در دانشگاه الزهرا چارچوب مفهومی برنامه درسی ب

محتوا(،  اد، دانشجو ویادگیری، است-چارچوب مذکور در قالب عناصر)شرایط و زمینه های یاددهی
ین ه درسی برنامفرایند و پیامدهای آن بیان شد. در حقیقت برای آگاهی از شرایط تاثیرگذار بر ب

 یز ابعادو ن (ط را در سطوح )جهانی، منطقه ای، ملی و موسسه ای المللی در دانشگاه باید شرای
و به بیان   مختلف ) سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، فیزیکی و پشتیبانی ( تبیین نمود.

انی وع جهکنیم و ن( طراحان برنامه درسی باید نوع جهانی که ما در آن زندگی می2015لیسک)
ن به آاساس رغ التحصیالن پدید آورند را در نظر بگیرند و برخواهند از طریق فاکه آنها می

یاسی، سعاد طراحی برنامه درسی بین المللی اقدام کنند. مسائل جهانی و منطقه ای در همه اب
ر دار است. یرگذاجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و فیزیکی بر برنامه درسی بین المللی دانشگاه تاث

 یاسیس یها شرفتیممکن است که پ ریغ ( بیان میدارند که 2018این راستا هلمز و براکویچ )
رسنجی ی نظپرونده بررس گرفته شود. دهیناد بین المللی سازی در سال گذشتهمتحده در  االتیا

ونالد جمهور د سیرئ درست در زمان انتصاب 2016ها در مورد بین المللی سازی در دسامبر 
یه های بیانو  ییاجرا ی مهمدستورالعمل ها یسر کی، دولت ترامپ شود. سپسپ بسته میترام
هاجرت روی م یریبه طور چشمگه ک کندمیصادر را  یمربو  به مهاجرت و روابط خارجی اسیس

ین بر روند باین امر نمونه ای از تاثیرات تصمیمات سیاسی   .گذاردمهمی می ریتاثیی دانشجو
را یادگیری  -ی و نیز فرایند یاددهیو برنامه های درسی دانشگاه مسائل المللی شدن است. 

مقیاس  در هر کشور و در به درستی فهم کرد. ها در زمینه سیاسیتوان بدون قرار دادن آننمی
ن لی آکوچکتر در هر موسسه آموزش عالی نیز، شرایط و محیط سیاسی بر روند جریانات داخ

 گذارد.می موسسه اعم از روند آموزشی و یا اجرایی تاثیرات مهمی را برجای
عالوه بر عوامل و شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی و فرهنگی همواره در جزیی ترین 

شود و نقشی قابل تامل را کیفیت بخشی به پیش برد برنامه درسی بین رفتارها نیز پدیدار می
 داند که حتی در( توجه به این عوامل را به اندازه ای مهم می1396کند. اصغری )المللی ایفا می

 برنامه یک درتعیین پذیرش دانشجوی خارجی در کدام دانشگاه و از کدام کشور تاثیر گذار است. 
 و فرهنگی های دیدگاه از متفاوتی های ارزش با المللی بین دانشجویان المللی، بین درسی
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 در یک جهان کوچک به کالس و دانشگاه محیط تبدیل توانایی که هستند مختلف تجربیات
توانند گذارند میهمچنان که افراد و دانشجویان در محیط یادگیری تاثیر می .ارندد را جهان کل

محیط  اند،( خاطر نشان کرده2004و همکاران )به نقل از مارش، 1ایمرتاثیراتی را نیز بپذیرند. 
تواند بوسیله نمیفراگیری یا  استادای از فرایند یادگیری است و هیچ سازنده آموزشی یک بخش

ای در ترین ابعاد محیط آموزشی که نقش تعیین کنندهیکی از مهم ت تأثیر قرار نگیرد. آن تح
باشد. در این راستا، می دانشگاههای ایجاد انگیزه و اشتیا  به آموزش و یادگیری دارد، ساختمان

هایمان دهیم و ساختمانهایمان را شکل میکند: ما ساختمانچنین اظهار می 2وینستون چرچیل
 .دهندز ما را شکل مینی

کند ییفا مدر فضای بین فرهنگی و بین المللی تعامل و گفت و گو  نقش برجسته ای را ا
ی ین المللداف بتواند به پیشبرد اه، آماده سازی فضای فیزیکی متناسب با این گونه تعامالت می

کل  شدن کمک قابل توجهی کند. محیط و عوامل فیزیکی متوجه یک مکان خاص نیست و
سبتر متنا وگیرد و هر چقدر بستر فیزیکی مساعدتر فضای دانشگاه و حتی آن کشور را دربر می

ن درسی بی نامهباشد تاثیرات بهتری را نیز شاهد خواهیم بود. خدمات و پشتیبانی دانشگاه از بر
ی جراافیت المللی نیز یکی دیگر از عوامل مهم و حمایت کننده است که  بر پیاده سازی و کی

رحسب ظاهر ب( معتقدند که برخی دانشگاهها فقط 2007براون و جونز ) برنامه بسیار موثر است.
ی تالش کنند. بدین معنی که در اجرای و تحقق برنامه ها همت واز این فرایند حمایت می

 شود.چشمگیر دیده نمی
ستاد و در عنصر بعدی که  در برنامه درسی بین المللی به طور ویژه به آن اشاره شد، ا

 ئتیه یمتحده، اعضا االتیا یها نشگاهاز دا یاریدر بسواقع اعضای هیئت علمی دانشگاه است. 
برنامه  نیکنند و همچن یو اجرا م یرا طراح یالملل نیب یهستند که برنامه ها یکسان ،یعلم
هوژیک  ) ی ایجاد و تدریس می نمایندقیتطب ای یالملل نیدر مطالعات ب را و آموزش یدرس یها

ابداع در دانشگاه را  یالملل نیب یو توانمند یهستند که آگاه کسانی(. آنها 2012، و مک کارتی
 یتالش ها" د،یگو ی( م2010) چیلدرسهمانطور که  ن،یبنابرا. د می دهن جیو ترو می کنند

 بین تعامل بهبود برای. "وابسته به مشارکت استادان استسازی  یالملل نیب زیآم تیموفق
درک کاملی از  باید آنها. دارند خاصی مهارت و دانش به نیاز اساتید خارجی، و داخلی نشجویاندا

 تنوع مدیریت توانایی همچنین دارای داشته باشند و خود رشته در فرهنگی میان دانش
 در را خود دانش که دارند فرهنگی نیروهای درک به نیاز آنها. درس باشند کالس در دانشجویی

 ایجاد برای دانش این از و دهند می ادامه را کار این چگونه اینکه و دهند می کلش زمان طول
 بین شباهت روی بر باید آنها حال، عین در. کنند می استفاده مناسب ارزیابی و یادگیری تکالیف

                                                 
1 Emmer et al 

2 Winston Churchill 
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تمرکز  رود، می کار به یادگیری و آموزش محیط هر در که ، خوب آموزش اصول و دانشجویان
ساتید رویکردی بین المللی و بین فرهنگی داشته باشند در زمینه تدریس چنانچه اکنند. 

 توانند عالوه بر قدرت و تسلط علمی به جذب مخاطبان نیز کمک کنند.موضوعات دانشی می
تدریس  نشجویانتوانند موضوع را به داهای مختلفی می، به شیوهاساتید با رویکردهای متفاوت

و نیز روش آموزش و ارزشیابی باید  درسی برنامه ذیری در محتوایانعطاف پ کنند. به همین دلیل
ها و جزئیات محتوا طراحی و پیش بینی روشبرای اساتید با اختیار و آزادی بیشتری فراهم باشد. 

گسترده و به روز آنها را محدود می کند، بلکه مانع فعالیت  اساتیدتنها و فرایند اجرا یا آموزش، نه
شود. بنابراین سرفصل های از پیش تعیین شده و منابع و روش های قدیمی در کالس درس می

با بین المللی شدن سازگار نیست، اساتید نیازمند اختیار تصمیم گیری و عمل در کالس درس 
 باشند.می

 عهتوست.دانشجو یکی دیگر از عناصر برنامه درسی بین المللی فرهنگ و ادب ایران اس
 به نیاز هک است المللی بین درسی برنامه کلیدی نتیجه دانشجویان، رد فرهنگی بین های مهارت
 و المللی دانشجویان بین بین تعامل باعث واضح طور به که دارد دانشگاهی فرهنگ و محیط یک

 در ادافر از وسیعی طیف که است معنی این به و. شود می کالس از خارج و کالس در داخلی
 و داخلی یاندانشجو بین تعامالت در طول زمان، المللی بین لدستورالعم با باید نهادها سراسر
ن را لمللی شداکنند. برنامه مذکور فرصت تعامل و ارتقای مهارت های بین  تقویت را المللی بین

ای الحت هصرود که مهارت ها و آورد و انتظار میبرای دانشجویان داخلی و خارجی فراهم می
 آنان ایجاد و تقویت نماید.بین فرهنگی و بین المللی را در 

در نهایت، عنصر محتوا به عنوان یکی دیگر از عناصر مهم برنامه درسی بین المللی 
فرهنگ و ادب ایران دارای دو بخش محتوای رسمی و غیررسمی بدست آمد.  عنصر محتوا نسبت 

شته ها و به سایر عناصر مطرح شده متمایز کننده موضوع رشته  فرهنگ و ادب ایران از سایر ر
مفاهیم است. سرفصل های این رشته و آنچه به محتوای رسمی آن مرتبط است شامل مواردی از 
ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی است.کلیات این سرفصل در مصاحبه ها پیرامون چند محور 
 کلی ذکر شد.  بین المللی شدن برنامه درسی دانشگاه عالوه بر برنامه درسی رسمی نیازمند 

 پویا درگیری یک رسمی غیر و رسمی درسی باشد. برنامهداشتن برنامه درسی غیر رسمی نیز می
 هم در کنار آنها. است کالس از خارج و کالس در تجربیات و یادگیری آموزش، فرآیندهای از

 دانشجویان فعلی یادگیری همزمان طور به آنها. دهند می شکل دانشجویان را تمام زندگی تجربه
 آنها برای آینده های فرصت ایجاد برای که هایی نگرش و دانش ها، مهارت و کنند می ریفتع را
بین  .دهد می توسعه را کنند می تعریف شده جهانی و فزاینده طور به جامعه یک در دیگران و

 تعامل از اینکه اطمینان برای حصول را هایی اهرم رسمی غیر و رسمی درسی المللی شدن برنامه
 از ناپذیر جدایی بخشی عنوان به و شود می اعمال و حمایت داخلی و المللی بین جویاندانش بین
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رود که ضمن توجه به کند. و در نهایت  انتظار میشود را فراهم می می تشویق دانشجویان تجربه
عناصر چهارگانه مطرح شده و طی فرایندهای آموزشی برای ارتقای آنها، دانشگاه در راستای 

المللی شدن بتواند مخاطبان خود را در برنامه درسی بین المللی رشته فرهنگ و ادب  اهداف بین
ایران، به توانمندی هایی نظیر  شناخت و معرفی فرهنگ و هویت ایرانی، گسترش ارتباطات و 
تبادالت علمی و فرهنگی با کشورهای منطقه و جهان ،  ایجاد و ارتقای مهارت های بین فرهنگی 

در اساتید و دانشجویان  به عنوان پیامدهای مهم و قابل توجه در این زمینه مجهز  و بین المللی
 را تنها یشهروندارتباطات و نیز   نه منطقی و نه پذیرفتنی است که رسد که یبه نظر م کند.
را مختل کرده  یمل یشدن مرزها ی. جهاندر نظر گرفت یمل شرایط و ی محلیایجغراف رتبط بام

بخش  کیدر  گرانید شیوه ی زندگیبخش از جهان بر  کیما در  یزندگ وهیش که یاست. هنگام
ابعاد  ،ما یها تیحقو  و مسئول نده،یامروز و در آ ،دارد میمستق ریثأت نمتفاوت از جها کامالً 
 ،یاجتماع یها تیشدن گستره و تمرکز مسئول ی. جهانخواهند گرفت ی را در پیشدیجد

 است که نیا که باید در پیش گرفت یه است. راه معقولرا گسترش داد یاسیو س یاقتصاد
و  یقلمرو ،یحقوق ینه در معنا ،میریدر نظر بگ "یجهان یشهروند"از  یرا بخش "یشهروند"
راه تفکر در  کی -تصوراتو  ها تیذهن -و ارزشها ها نگرش یبلکه در معنا ت،یموقعیک  یمرس

و چگونه و یا  گذارد، یم ریثأت گرانیمال ما بر دچگونه اع نکهیاز ا یآگاه گران،یمورد خودمان و د
 احترام وتوانیم با دیگران ارتباطات داشته باشیم و الزمه این ارتباطات منطقی  از چه طریقی می

 تجهیز شدن به مهارت های بین المللی و بین فرهنگی است.
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