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 5سکوهخورسندی طا
هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی برای  چکیده:

ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بود. این شدن دانشگاهالمللیبین

بر  های کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنیپژوهش از نوع پژوهش

ی نظران و اعضانظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل صاحب

شدن، مدیران دفاتر المللیرای آثار نوشتاری مرتبط با بینعلمی داهیئت

های های علوم انسانی و اجتماعی دانشگاهالمللی و رؤسای دانشکدهبین

د در گیری هدفمندولتی شهر تهران بودند که با استفاده از رویکرد نمونه

کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. نفر به عنوان مشارکت 12مجموع 

به  ی شد. برایاستفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآور ها باداده

های بررسی توسط اعضاء، ها از روشدست آوردن اعتبار و روایی داده

ها و بازبینی توسط همکاران پژوهش استفاده سازی منابع داده مثلث

ها شدن دانشگاهالمللینتایج پژوهش نشان داد که بین در نهایت شد.

شگر، مؤلفه تبادل استاد و دانشجو و پژوه اصلی است:مؤلفه  8دارای 

های علمی و پژوهشی، آموزش و پژوهش و خدمات تعامل و همکاری

المللی، جذب المللی، تبادل دانش و نظریه، ایجاد فرهنگ بینبین

ده و همچنین با توجه به عوامل پیشبرننخبگان، درآمدزایی و رقابت. 

ها سه راهبرد تدوین شد و مدل نهایی اهشدن دانشگالمللیبازدارنده بین

 ها ارائه گردید.بر اساس آن

 شدن دانشگاه، علوم انسانی و اجتماعیالمللیبین: کلمات کلیدی
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Abstract: The present research aimed to formulate a 

conceptual model for internationalization of universities 

in the fields of humanities and social sciences. This study 

was a qualitative using a grounded theory approach. The 

study population included university experts and faculty 

members who published works on internationalization, 

managers of international offices, and chancellors of 

humanities and social sciences faculties in state 
universities in Tehran. A total of 12 participants were 

selected for this study through purposive sampling. The 

data was collected through semi-structured interviews. 

The methods employed to assess the validity and 

reliability of the data included review by members, 

triangulation of data, and review by co-researchers. The 

results revealed that internationalization of universities 

involves 8 main components: exchange of data among 
professors, students, and researchers, research and 

academic cooperation and interaction, education and 

research and international services, exchange of 

knowledge and theories, creation of an international 

culture, retention of the elite, revenue generation, and 

competition. Three strategies were also developed based 

on promotion and restrictive factors of 

internationalization of universities. And the final model 
was presented according to the mentioned factors. 

Keywords: internationalization of universities, 

humanities and social sciences. 

                                                 
شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده روان1

 Jafari.s1388@gmail.comایران. 
ران، ایران. )نویسنده مسؤول( دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، ته2

hamrahimian@yahoo.com 
دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. 3

abbaspour1386@gmail.com 
استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. 4

Ghiasi.saeed@gmail.com 
استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.  5

khorsandi@gmail.com 
 



...پور، دکتر عباس عباس انیمیرح دی، دکتر حم یجعفر دهیسپ  

 1397 بهار و تابستان، 17شماره  ،9دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      68

 

 

 مقدمه
قرار گرفته  توجه موردآموزش عالی  1شدنالمللیمفهوم بین طی دو دهه گذشته،

ها در ی اصلی دانشگاههاتیاولوشدن به یکی از ( و در حال تبدیل2011، 2)برندنبورگ و دوویت
ها و مؤسسات برای بسیاری از دانشگاه (.2015، 3)روگا، الپینا و مورزپ باشدیمسراسر جهان 

ناپذیر در آموزش، پژوهش و خدمات شده شدن تبدیل به بخش جداییالمللیالی بینآموزش ع
ها، ، سیاستهاتیمأموراست. همچنین، این مفهوم در تعدادی از مؤسسات جهانی در بیانیه 

(. 4،2011ای متجلی شده است )نایتهای سیاست ملی موسسهها و همچنین چهارچوبراهبرد
 که (2016، 5اند )لیهای مختلف تعریف کردهآموزش عالی را از دیدگاهشدن المللیمحققان، بین

شدن المللی(، بین2004(. نایت )6،2010است )یو داشته بیشتری نقش نایت هاآن میان از
 المللی، بینفرایند ادغام بعد بین»آموزش عالی در سطوح ملی، بخشی و نهادی را به عنوان 

شدن المللیتعریف کرده است. بین «ها و ارائه آموزش عالیارکردفرهنگی و یا جهانی در اهداف، ک
آموزشی و  -فرهنگی، علمی –توسط پیگیری اهداف سیاسی، اجتماعی طرف کی ازآموزش عالی 

 المللی به آموزش، پژوهش، برنامهالمللی، بخشیدن بعد بینهایی مثل افزایش درک بینآرمان
؛ 2006؛ نایت، 2010، 7)چایلدرس شودیمژوهش هدایت درسی و افزایش کیفیت آموزش و پ

شدن به عنوان یک اهرم مرکزی رقابت اقتصادی در المللی(. از طرف دیگر، بین2002، 8دوویت
؛ 2016، 9وادوا) شودیممنبع درآمد برای مؤسسات جهانی استفاده  عنوان بهدانش و  اقتصاد

؛ 2007و نایت،  10؛ آلتباخ2011الک، پو-؛ اگرون2012؛ نایت، 2014خورسندی طاسکوه، 
تغییرات زیادی را تجربه کرده  اخیر هایسال در آموزش عالی شدنالمللیبین (.2002دوویت، 

 مفهومی به بود مرتبط دانشجویان جاییبهجا به صرفاً که مفهومی از ( و2016)وادوا،  است

 های تبادل دانشجو،)برنامه های آکادمیکبرنامه دربرگیرنده که است شده تبدیل ترگسترده
های تحقیق المللی(؛ تحقیق و مشارکت علمی )پروژهبرنامه درسی بین آموزش زبان خارجی،

برنامه و روابط خارجی های فوقالمللی(؛ فعالیتهای بینها و همایشالمللی، کنفرانسمشترک بین
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(. 2002؛ دوویت، 2003، 1؛ واچر2007؛ آلتباخ و نایت، 2018باشد )آلتباخ و دوویت، می
گر تغییرات که صرفاً نظاره توانند ناظران منفعلی باشندمجریان آموزش عالی نمی درنتیجه،
های متنوعی را کنند، استراتژیباید بتوانند شرکایی باشند که ارتباط برقرار می هاآنهستند. 

آموزش عالی باید دنیا را  کنند. نهادهایمطرح کرده و دنیای امروز را با دنیای فردا متوازن می
گونه که قبالً بوده است. این امر نیازمند فرض موقعیتی در گونه که هست منعکس کنند، نه آنآن

-ی کاملی از شراکت متنوع و پایدار را نهادینه کرده و سیاستالمللی است که دامنهی بینجامعه

و بلندمدت را تشویق  مدتاهکوتها به سمت اهداف ها و کنشهایی را دنبال کنند که تالش
سازند، این کار قطعاً را از طریق نتایج ملموس محقق می و با موفقیت، اهداف برجسته کندمی

 مدیریت و طراحی درصدد بایستمی کشور هایدانشگاهبنابراین  (؛2012، 2ساده نیست )پورفیریو

 ارائه جهان، سرتاسر در یآموزش عال مراکز و هادانشگاه با المللیبین هایهمکاری انواع

 هایبرنامه مانند گوناگون هایروش از استفاده با المللیبین درصحنه دانشگاه علمی هایپتانسیل

 و علمیهیئت اعضای مشارکت دانشگاه، شعبات ایجاد و استاد، دانشجو مبادله مشترک، مدارک
 المللی،بین سطح در یقاتیتحق مشترک هایپروژه اجرای المللی،بین هایاجالس در دانشجویان

 از حمایت آموزشی، مطالب تبادل المللی،بین تجارب از گیریبهره جهت اجرایی کارکنان مبادله

 علمی محصوالت به دستیابی جهت در کمک و تابعه واحدهای پژوهشی و آموزشی هایبرنامه

، اما (1394پور،  ننیا و حسی باشند )اسماعیل المللیبین هایهمکاری طریق از جهان در بروز
شدن آموزش المللیهایی در راستای بیندهنده محدودیتشده در کشور نشانهای انجامپژوهش

(. باید توجه داشت 1388واجارگاه و همکاران، ؛ فتحی1390و پیراینده،  سوار ریش)باشد عالی می
سبت به سایر علوم ی شدن علوم انسانی و اجتماعی نالمللنیبهای بیشتری در راستای محدودیت

شرایط و  خود هستند به متن اجتماعیهای وابسته علوم انسانی و اجتماعی دانشزیرا  وجود دارد؛
شوند در تمام ابعاد فرایند تولید، توزیع و ها در آن تولید میایی که این دانشمحل و جامعه

یم علوم انسانی را تنها در ، اگر بخواهرونیازا(. 1384)فاضلی، گذاردها تأثیر میمصرف این دانش
های جهانی در بسترهای ملی و محلی آن در نظر بگیریم، شاهد تحول و توسعه پایدار در اندازه

 در علمیدانشجویان و اعضای هیئت رشداین علوم نخواهیم بود. همچنین در آموزش عالی ایران، 

علوم انسانی و  هایشتهاست، دانشجویان ر چشمگیر بسیار های علوم انسانی و اجتماعیرشته
علمی درصد از کل دانشجویان و اعضای هیئت %1/46، 94-95اجتماعی در سال تحصیلی 

درصد از کل اعضای  %3/32، 94-95علوم انسانی و اجتماعی در سال تحصیلی  هایرشته
بنابراین، این امر ضرورت  اند؛علمی مؤسسات آموزش عالی کشور را تشکیل دادههیئت

آشکار  شیازپشیبهای علوم انسانی و اجتماعی را رشته ژهیوبهها شدن دانشگاهیالمللبین
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و همچنین با توجه به نقش کشور جمهوری اسالمی ایران  شدهارائه. با توجه به مطالب سازدیم
به عرضه آموزش عالی  توانیممدت در منطقه و برای موفقیت نظام آموزش عالی آن در بلند

های علوم انسانی و اجتماعی اقدام کرد، اما بااینکه مسئولیت عظیمی بر عهده ملی در رشتهفرا
ای جامع بر شدن قرار دارد تا به امروز مطالعهالمللیمؤسسات آموزش عالی ایران برای بین

بنابراین پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش  مؤسسات ایرانی صورت نگرفته است؛
ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی کدام شدن دانشگاهالمللیی بیناست که الگوی مناسب برا

 است؟

 ادبیات پژوهش

، 1شدن در کانون توجه متخصصان آموزش عالی قرار گرفته )استرایتوایزرالمللیامروزه بین
های گوناگونی در ها به شیوه( و توسط آن2003، 4و کری 2004، 3؛ اندرز2009، 2؛ سالمی2013

فرآیند عامدانۀ در نظر »شدن را به عنوان المللی( بین2015ذکر شده است. دوویت ) متون علمی
فرهنگی یا جهانی در اهداف، کارکردها و ارائۀ آموزش عالی برای  المللی، بینگرفتن ابعاد بین

« علمی و کمک به جامعهارتقای کیفیت آموزش و پژوهش تمام دانشجویان و اعضای هیئت
نیز با تأکید بر جذب دانشجویان خارجی و پویایی اعضای  (2008) 5فیلدنتعریف کرده است. 

علمی و دانشجویان، اتحاد تحرک اعضای هیئت»شدن آموزش عالی را المللیعلمی، بینهیئت
شدن آموزش عالی المللیداند. بینمی« های مشترک با نهادهای خارجیاستراتژیک و برنامه

 سروکارتغییر ابتکارات عملی کشورها و نهادهای آموزشی برای » عنوان به (2002)توسط آلتباخ 
های مربوط شدن را شامل سیاستالمللیهای بینتعریف شده است و مثال« داشتن با روند جهانی

های آموزشی در دیگر کشورها و تأسیس به جذب دانشجویان خارجی، همکاری با نهادها یا نظام
شدن آموزش عالی المللیبین (2000) 6داند. به عقیده اسکاتیشعبه دانشگاه در خارج از کشور م
شدن در سراسر جهان توسط الزامات بازار المللیو گرایش بین نتیجه اقتصاد جهانی مدرن است

شدن آموزش عالی المللینیز تعریفی از بین (1997) 8و کالومارک 7گردد. فن در وندتحریک می
ی نسبت به ملزومات آموزش عالمند باهدف پاسخگو کردن نظامهر تالش »ارائه نمودند که شامل 

است. همچنین، خورسندی  «شدن جوامع، اقتصاد و بازارهای کارهای مربوط به جهانیو چالش
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شدن المللیی ارائه داده است. بینآموزش عالشدن المللی( دو تعریف از بین1395طاسکوه )
ها المللی در فعالیتفرایند تلفیق بعد بین» انهیگرامانآری در بعد نظری و با رویکردی آموزش عال

پذیر، منظور تربیت نسل )دانشجویان( جدیدی از شهروندان مسئولیتی بهآموزش عالهای و برنامه
ی در عمل بسیار متفاوت از آموزش عالشدن المللیباشد اما بینمی «شهروند منتقد و جهان

فرایند »شدن در عمل المللید. سیاست بینشوچیزی است که در تئوری پردازش می
ی و بازاریابی تولیدات پژوهشی و رقابت برای جذب نخبگان )اعم از آموزش عالسازی تجاری

منظور به توسعهدرحالدانشجویان و پژوهشگران خارجی( و دانشجویان برخوردار از کشورهای 
و کسب اعتبار  لی دانشگاهدرآمدزایی و جبران کسری بودجه دانشگاه، افزایش پروفایل م

 است. «المللی برای دانشگاه و مدیریت آنبین
کننده است، ابهامات و شدن دلگرمالمللیکه مشاهده افزایش توجه و کاربرد بیندرحالی

شدن و المللیهای بسیاری پیرامون معنای آن وجود دارد. همچنین، رابطه بینسردرگمی
آوری، جریان فن» عنوانبهی را آموزش عالشدن ( جهانی2001شدن نیز مبهم است. نایت )جهانی

شدن بر هر انیتعریف نمود. جه« ها و غیره از میان مرزهاها، ایدهاقتصاد، دانش، مردم، ارزش
گ و ها، فرهنگذارد که به دلیل تاریخچۀ فردی ملت، سنتکشوری به شیوۀ متفاوتی تأثیر می

ثیر ی است که یک کشور به تأهایی یکی از روشآموزش عالشدن المللیها است، اما بیناولویت
گذارد. آلتباخ و همکاران حال، به فردیت کشور احترام مییندرعو  شدن پاسخ دادهجهانی

شدن ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و المللیشدن و بینیجهان( بر این باورند که اگرچه 2009)
-شاره میابه دو پدیده مجزا  اما این دو واژه در آموزش عالیشوند، می کاربردهبهی هم جابهاغلب 

شدن و یهانجگردد. های کلیدی میان این دو مفهوم به مفهوم کنترل برمیکنند. یکی از تفاوت
 توان بهحال، میینبااای از عوامل است. اثرات آن فراتر از کنترل یک عامل یا مجموعه

منظور پاسخگویی به بسیاری از ها بهای برای جوامع و نهادعنوان استراتژیبه  شدنالمللیبین
طور راهی برای آموزش ینهمشود و تحمیل می هاآنشدن بر یجهان واسطهبههایی که خواسته

 کرد. ی افراد برای تعامل در دنیای جهانی شده نگاهسازآماده منظوربهعالی 
. مدل اول ارائه شده استعالی شدن آموزش المللیسازمانی مختلف برای بینمدل هشت

را برای خدمات و اداره )الگوواره( شده، نوعی مدل پارادایمی ( ارائه1992) 1که توسط نیو
( ارائه شده، از رویکرد 1993کی )ادسنماید. مدل دوم که توسط رالمللی ارائه میهای بینهمکاری

کند تا به ارائه چارچوبی برای میریزی بیشتری نسبت به استراتژی برخوردار است و تالش برنامه
بیشتر بر ( 1992) 2زتأکید مدل دیوی المللی در مؤسسات بپردازد.ارزیابی سطح فعالیت بین

                                                 
1- Neave 
2- Davies 
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 1یجراعنوان یک نقطه شروع است. مدل چهارم که توسط ون دایک و مهای سازمانی بهاستراتژی
. مدل پنجم توسط فون زیبرای اصالح مدل دیوارائه شده است، تالشی است ( 1995)ون دایک، 

شده توسط وی و بر اساس رویکرد روند ( ارائه شده که برگرفته از مدل طراحی1997) 2در وند
( ارائه شده که مبتنی بر 1994توسط نایت ) ششم باشد. مدلمی NUFFICالمللی برای بین

در مدل هفتم  عنوان یک دور مداوم است.شدن بهالمللیرویکرد فرایندی و تأکید بر روند بین
 با را چرخه مراحل اما گیرد،می الگو( 1994) نایت شدنالمللیبین چرخه مدل از( 2003) منینگ
 3یرامبلبازخورد. آخرین مدل  دیگری و سازمانی ساختار یکی: دهدمی بسط عنصر دو افزودن

با  های مختلفی در ارتباطرا ارائه کرد. همچنین پژوهش چرخه دلتاباشد که یم( 2007)
نظران و پژوهشگران به عناصر و ها انجام شده است و هر یک از صاحبشدن دانشگاهالمللیبین

های های اصلی و زیر مقوله، مقوله1اند. جدول وبیش متفاوتی اشاره کردههای کممؤلفه
های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است را نشان ها که در پژوهششدن دانشگاهالمللیبین
 دهد.می

 های پیشینها در پژوهششدن دانشگاهالمللیهای اصلی بین. مقوله1 جدول

 نظرانصاحب هازیر مقوله هامقوله

ی هاتیفعال
ی المللنیب

 شدن

پوپسکو و (؛ 2017(؛ خالد )2018آلتباخ و دوویت ) انشجود -تبادل استاد
(؛ نایت 2012پورفیرو )(، 2017) 4مارجون

(؛ 2009(؛ موریس )2010(، کوهن )2012،2005)
(؛ ترمبلی 2007(؛ آلتباخ و نایت )2008فیلدن )

(؛ جیانگ 2003(؛ واچر )2004(؛ تیچلر )2005)
ی رادسک (؛2002(؛ دوویت )2002(؛ آلتباخ )2003)
(؛ 1395(؛ خورسندی )1996(؛ فون در وند )2000)

 (1390) یآباد(؛ ذاکر صالحی و نجف 1383شرقی )

 شیوههای علمی و پژیهمکار
آموزش و پژوهش و خدمات 

 المللیینب
 درآمدزایی

 جذب نخبگان
 آگاهی بخشی

 رقابت

عوامل مؤثر 

ی المللنیببر 
 شدن

(، بک 2005،1220نایت )(؛ 2015) 5دوویت و هانتر جتماعیا -عوامل فرهنگی
(؛ 2011(؛ هواوینی )2011(؛ اگرون و پوالک )2012)

(؛ فیلدن 2009)(؛ موریس 2010چایلدرس )
(؛ آلتباخ و نایت 2007استرومکوئیست ) (؛2008)  عوامل سیاسی

                                                 
1- Van Dijk and Meijer 
2- Von der Vende 
3 Rumbly  
4 Popescu & Marjon 
5 Hunter  
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 عوامل اقتصادی
(؛ دوویت 2002(؛ آلتباخ )2003(؛ جیانگ )2007)
(؛ کلن 2000(؛ اسکات )2003(؛ گرین )2002)
(؛ فون در وند و 1999(؛ نایت و دوویت )2000)

(؛ دوویت 1996(؛ فون در وند )1997کارلومارک )
و زمانی (؛ خراسانی 1395(؛ خورسندی )1995)

 (؛1388(؛ فتحی واجارگاه و همکاران )1391منش )

 موزشیآ -عوامل علمی

 عوامل سازمانی

راهبردهای 
المللی بین
 شدن

 ر داخلالمللی شدن دبین
پوپسکو و مارجون (؛ 2018و رامبلی ) 1ویلکینز

 (؛ بوردین و بورزا2015(، بیلن و جونز )2017)
(؛ بیلن و لیسک 2012(؛ بروور و لیسک )2013)
(؛ لیسک 2010(؛ برندنبورگ و دوویت )2011)
(؛ 2005(؛ وب )2007(؛ استرومکوئیست )2009)

(؛ جیانگ 2003(؛ نیلسیون )2003گرین و اولسون )
 OECD(؛ 2002) آلتباخ (؛2003(؛ واچر )2003)
(؛ ذاکر صالحی و نجف 1395خورسندی )(؛ 1996)

 (.1390) یآباد

 المللی شدن برنامه درسیبین

 ر خارجالمللی شدن دبین

 
پیامدهای 

المللی بین
 شدن

 یبرند سازافزایش اعتبار دانشگاه و 

جیبین و اسدخان (؛ 2015دوویت و همکاران )
(؛ چایلدرس 2011اگرون و پوالک )(؛ 2015)
(؛ 2007(؛ آلتباخ و نایت )2009(؛ موریس )2010)

(؛ 2005(؛ ترمبلی )2006،2005،2004نایت )
(؛ فون در وند 2002(؛ دوویت )2003جیانگ )

 (؛1996)

 افزایش صلح و تفاهم

 افزایش امنیت ملی

 دیپلماسی و سیاست خارجی

رشد اقتصادی و افزایش توان 
 یریپذرقابت

گسترش آگاهی و فهم میان 
 فرهنگی

بهبود کیفیت آموزش و پژوهش و 
 خدمات

 ه شهروندیتوسع

 

 روش پژوهش
 نظریه روش از اطالعات گردآوری برایهای کیفی بود و پژوهش حاضر از نوع پژوهش

 برای ضمن در شد. استفاده ساختمند،نیمه اکتشافی هایمصاحبه ،)داده بنیاد( ایزمینه

                                                 
1 Wilkins 
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 توجه وردم یلالملنبی و ملی تجارب ،هانامهانیپا مجالت، کتب، علمی، متون تکمیلی هایبررسی

 هایجلسه شاخص تشکیل از قبل ساختمند،نیمه اکتشافی یهامصاحبه درقرار گرفت. 

 اختیار در پژوهش اهداف و مصاحبه سؤاالت ادبیات، مرور بخش در شدهییشناسا

 با سپس وباشند  داشته مصاحبه انجام برای را الزم آمادگی تا گرفت شوندگان قرارمصاحبه

های خبرگان جامعه آماری پژوهش شامل گروه. پذیرفت  انجام هاحبهمصا الزم، هایهماهنگی
 علمی به شرح ذیل بوده است:

ها که دارای آثار نوشتاری مرتبط، تجربه تدریس علمی دانشگاهنظران و اعضای هیئتصاحب  .1
شدن المللیهای آموزشی مرتبط با بینو یا تجربه تدریس دوره المللیهای بیندر دانشگاه

 د.بودن

 های دولتی شهر تهرانالمللی دانشگاهمدیران دفاتر بین  .2

 های دولتی شهر تهرانهای علوم انسانی و اجتماعی دانشگاهرؤسای دانشکده  .3

شدن به المللینظران حوزه آموزش عالی در زمینه بیناز آنجایی که خبرگان و صاحب
استفاده شد. این  1ایدفمند زنجیرهگیری هاینرو از روش نمونهراحتی قابل شناسایی نبودند، از

روش مستلزم مشورت با افراد مطلع است تا آنها موارد مناسب تحقیق را معرفی نمایند. در جریان 
رو شدیم و برخی از موارد بهشده رواین امر، با تعداد زیادی از افراد مطلع و همچنین موارد معرفی

 پیدا ادامه زمانی تا پژوهش این در نظرانصاحب از گیریشده را در نمونه گنجاندیم. نمونهمعرفی

رسید. منظور از اشباع حالتی است 2نظری اشباع به نقطه تحلیلوتجزیه و اکتشاف فرایند که کرد
های جدید اطالعات جدید نسبت به تدوین طور ذهنی به این نتیجه رسیدیم که دادهکه در آن به

 توسط بررسی هایروش از محقق پژوهش، روایی از اطمینان دهند. جهتها به دست نمیمقوله

 خود پژوهش روایی تعیین برای توسط همکاران بازبینی و هاداده منابع سازیمثلث اعضاء،

 پایایی روش و 3بازآزمون پایایی روش از ها،مصاحبه پایایی یبررس است و برای کرده استفاده

 است. شده استفاده 4 کدگذار دو بین توافق
 

 هایافته

 سؤال هر به مربوط جداول طی و شده سازیپیاده گرفته انجام مصاحبه بخش این در

 و مصاحبه سؤاالت ترتیب به بخش این هایاست. یافته شده شناسایی اصلی کدهای و مفاهیم

 از حاصل کیفی هایداده بخش، این است. در شده ارائه هاآن از هریک به مربوط هاییافته

                                                 
1 Chain Sampling 
2 Theoretical Saturation 
3 Re-Test Reliability 
4 Inter-Coder Reliability 
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 فراینداز  استفاده با است. درنتیجه، شده تحلیل تم، تحلیل روش از دهاستفا با هامصاحبه

 شده شناسایی الگو هایشاخص و هامؤلفه ها،مقوله گذارینام و شناسایی و بندیکدگذاری، طبقه

 جهت الزم فراوانی کفایت تعیین است. برای شده تدوین نیز پژوهش مفهومی مدل درنهایت و

 که است براین است استدالل گرفته نظر در 4 را فراوانی حداقل گرپژوهش اصلی مقوله انتخاب

 که باشند شوندگان مصاحبه از سوم یک حداقل یا 4 فراوانی الزم کفایت مقوله هر انتخاب برای

 عدم یا انتخاب دهندهنشان شدهتعیین حد این باشند. پرداخته هامصاحبه در مقوله آن ذکر به

 تفکیک به کیفی هایتحلیل ادامه بوده است. در مدل در درج برای شدهاستخراج مقوله انتخاب

 است. گرفته انجام مصاحبه سؤاالت

و دارای  ما به چه معناست؟شها از دیدگاه شدن دانشگاهالمللیبینمصاحبه:  اول سؤال 

 اجتماعی است؟ وهایی در حوزه علوم انسانی چه مؤلفه

ست. ا شده درج 2جدول  در هاآن هایپاسخ و شده پرسیده خبره 12 از سؤال این

 ستون در و هشد استخراج نیمه ساختاریافته هایاین مصاحبه در متعددی کالمی هایگزاره

 شدهیشناسای کدهای و هامقوله 2جدول در است. شده درج شده شناسایی کدهای() مفاهیم

 باشد.می مالحظه قابل

ها در دانشگاه المللیبین هایالیتبافع رابطه در شناسایی اصلی های. مقوله2جدول

 حوزه علوم انسانی و اجتماعی

ت
الی
فع

ن
 بی
ی
ها

ی
لل
لم
ا

 
اه
شگ
دان

 ها
 شده(کدها )مفاهیم شناسایی هامقوله

تبادل استاد، دانشجو و 

 پژوهشگر

 های دیگرتبادل استاد با دانشگاه

 های دیگرتبادل دانشجو با دانشگاه

 های دیگراهتبادل پژوهشگر با دانشگ

های علمی و تعامل و همکاری

 پژوهشی

 های علمی مشترکانجام پژوهش

 المللیی علمی بینهااجالسبرگزاری و شرکت در 

 تعامل دانشجوی ایرانی با دانشجوی خارجی

آموزش و پژوهش و خدمات 

 المللیبین

 تعامل استاد ایرانی با استاد خارجی

 المللیاستانداردهای بینمحتواهای علمی در سطح 
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 المللیتربیت نیروی کار بین 

های دانشگاه در سطح استانداردهای فضا و زیرساخت

 المللیبین

 تبادل دانش و نظریه

های خارج به داخل ها از دانشگاهانتقال نظریات و دیدگاه

 کشور

 شناخت بهتر دانش بومی و عرضه آن به جهان

 لمللیابین ایجاد فرهنگ
 المللی شدنآگاهی بخشی در زمینه بین

 بین فرهنگی شدن دانشگاه

 جذب دانشجوی خارجی نخبه جذب نخبگان

 درآمدزایی

 سازی آموزش و پژوهشتجاری

 بازاریابی علمی و پژوهشی

 در نظر گرفتن آموزش عالی به عنوان یک صنعت

 های برتر جهانرقابت با دانشگاه رقابت

 

 دانشجو و استاد که تبادل گفت توانمی دهدنشان می 2 جدول هاییافته که طورنهما
، المللیبین خدمات و پژوهش و آموزش، پژوهشی و علمی هایهمکاری و تعامل، پژوهشگر و

 ترینمهم رقابتو  رآمدزایید، نخبگان جذب، المللیبین ایجاد فرهنگ، نظریه و دانش تبادل
 ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعیالمللی دانشگاههای بینفعالیت برای دهش شناسایی هایمؤلفه

 باشد.می

های شدن دانشگاهالمللیبه نظر شما چه عواملی پیشبرنده بینمصاحبه:  دوم سؤال
 باشد؟دولتی ایران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی می

 دفراین طی و شده یدهپرس نظرانصاحب از ساختاریافته نیمه شیوه به سؤال این

 هایزارهگ اهم 3 جدول در. کردند اشاره مفاهیم از وسیعی طیف به نظرانصاحب مصاحبه،

 .شودمی دیده سؤال این به نظرانصاحب از هریک پاسخ در موجود کالمی
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المللی شدن بینعوامل پیشبرنده  با رابطه در شناسایی اصلی های. مقوله3جدول
 م انسانی و اجتماعیدانشگاه در حوزه علو

ن
 بی
ده
رن
شب
 پی
ل
وام
ع

ی
لل
لم
ا

ن
شد

 

 شده(کدها )مفاهیم شناسایی هامقوله

 ریزیی و برنامهگذاراستیس

 

 هاشدن در دانشگاهالمللیدرک ارزش بین

 پذیرش تنوع فرهنگی

 شدنالملیگذاری شفاف در زمینه بینسیاست

شدن علوم لمللیاای برای بینجایگاه ویژه در نظر گرفتن
 انسانی و اجتماعی

 هاریزی برای انجام کارهای مشترک بین دانشگاهبرنامه

 برقراری ارتباط
 هانامهتفاهم

 تعامل دیپلماتیک با دنیا

 

 امکانات تأمین بودجه و

 

 

 شدنالمللیتأمین بودجه برای بین

 پذیرایی و خوابگاه مناسب برای دانشجوی خارجی

 ت در فراهم کردن ویزاسهول

 چندزبانه بودن سایت دانشگاه

 توانمندسازی نیروی انسانی

 فرصت مطالعاتی اساتید

 علمی با علم روزآشنایی اعضای هیئت

 تسلط مدرسین به زبان انگلیسی

ا رد باز لحاظ آشنایی با زبان و نحوه برخو کارکنانتربیت 
 دانشجوی خارجی

 دانشگاهیآزادی و استقالل 
 آزادی عمل دانشگاه

 داشتن استقالل دانشگاهی
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 و گذاریکه سیاست گفت توانمی دهدنشان می 3 جدول هاییافته که طورهمان
 و آزادیو  نسانیا نیروی توانمندسازی، امکانات و بودجه تأمین، ارتباط برقراری، ریزیبرنامه

شدن المللیه بینعوامل پیشبرند برای شده شناسایی هایمؤلفه ترینمهم دانشگاهی استقالل
 باشد.یم ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعیدانشگاه

های شدن دانشگاهالمللیبه نظر شما چه عواملی بازدارنده بین :مصاحبه سوم سؤال
 باشد؟دولتی ایران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی می

 دفراین طی و شده پرسیده نظرانصاحب از ساختاریافته نیمه شیوه به سؤال این

 هایگزاره اهم 4 جدول در کردند. اشاره هامؤلفه از وسیعی طیف به نظرانصاحب مصاحبه،

 .شودمی دیده سؤال این به نظرانصاحب از هریک پاسخ در موجود کالمی

المللی شدن بینعوامل بازدارنده  با رابطه در شناسایی اصلی های. مقوله4جدول
 در حوزه علوم انسانی و اجتماعیدانشگاه 

ن
 بی
ده
ارن
زد
 با
ل
وام
ع

دن
 ش
ی
لل
لم
ا

 

 شده(کدها )مفاهیم شناسایی هامقوله

 سیاسی

 المللیهای بینتحریم

 موفق نبودن در ایجاد نگرش خوب به آکادمیک دیپلماسی

 نگاه کردن به افراد خارجی به عنوان تهدید تا فرصت

 

 اقتصادی

 کسری شدید بودجه

 عدم یکپارچگی منابع

 

 موزشیآ -علمی

 المللیوگوی بینعدم تسلط بر زبان گفت

 المللینداشتن ایده برای عرضه در سطح بین

 عدم توانمندی اساتید و دانشجویان

 المللیتطابق نداشتن دروس با استانداردهای بین

 سازمانی

های های ایران با دانشگاهمتوقف بودن ارتباط دانشگاه
 معتبر دنیا

ها المللی شدن دانشگاهقوانین باالدستی در زمینه بین
 کننده نیستتسهیل

المللی ها آزادی و استقالل چندانی در زمینه بیندانشگاه
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 شدن ندارند

 اساتید پشتیبانی الزم برای فرصت مطالعاتی ندارند

 فراینده اداری بسیار پیچیده از لحاظ ویزا گرفتن

موانع ساختاری مانند ساختارهای رفاهی، اینترنت، 
 لیه.های مجهز، وسایل نقخوابگاه

 

 هایمؤلفه ترینکه مهم گفت توانمی دهدنشان می 4 جدول هاییافته که طورهمان

 ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعیشدن دانشگاهالمللیعوامل بازدارنده بین برای شده شناسایی

 موزشی و سازمانی.آ -امل سیاسی، اقتصادی، علمیعبارتنداز عو

های دولتی ایران در حوزه شدن دانشگاهالمللیراهبردهای بینسؤال چهارم مصاحبه: 
 علوم انسانی و اجتماعی کدامند؟

 دفراین طی و شده پرسیده نظرانصاحب از نیمه ساختاریافته شیوه به سؤال این

 هایگزاره اهم 5 جدول در کردند. اشاره هامؤلفه از وسیعی طیف به نظرانصاحب مصاحبه،

 .شودمی دیده سؤال این به نظرانصاحب از هریک پاسخ در موجود کالمی

المللی شدن دانشگاه بین با راهبردهای رابطه در شناسایی اصلی های. مقوله5جدول
 در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

ن
 بی
ی
ها
رد
هب
را

ی
ملل
ال

ن
شد

 
 شده(فاهیم شناساییکدها )م هامقوله

 المللی شدن در خانهبین

 

المللی، بین فرهنگی و یا تطبیقی با ادغام ابعاد بین
 های تحصیلی موجوددوره

 رهنگی در دانشگاهفگیری فضای بین شکل

 المللیاستفاده از اساتید و دانشجویان بین

های ادغام پژوهشگران و دانشجویان مهمان در فعالیت
 و پژوهشی دانشگاهعلمی 

ی هااجالس، سمینارها و های پژوهشی مشترکطرح
 مشترک

 المللیمحتوای درسی بین المللیی بینبرنامه درس
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 ادغام بعد بین فرهنگی در برنامه درسی

 های مطالعاتی دانشجویانفرصت

 المللیبرنامه درسی به زبان بین

 شدن در خارجالمللیبین

 ها که خواستگاهشان ایران استری از نظریهمعرفی بسیا

 های دانشگاهیتأسیس شعبه

 المللیهای آموزشی مجازی بینعرضه برنامه

 

 هایمؤلفه ترینکه مهم گفت توانمی دهدنشان می 5 جدول هاییافته که طورهمان

 انی و اجتماعیها در حوزه علوم انسشدن دانشگاهالمللیراهبردهای بین برای شده شناسایی

 شدن در خارج.المللیو بین شدن برنامه درسیالمللیشدن در خانه، بینالمللیعبارتنداز بین
های ایران در حوزه علوم شدن دانشگاهالمللیها و نتایج بینپیامدسؤال پنجم مصاحبه: 

 انسانی و اجتماعی کدامند؟
 دفراین طی و شده رسیدهپ نظرانصاحب از نیمه ساختاریافته شیوه به سؤال این

 هایگزاره اهم 6جدول  در کردند. اشاره هامؤلفه از وسیعی طیف به نظرانصاحب مصاحبه،

 .شودمی دیده سؤال این به نظرانصاحب از هریک پاسخ در موجود کالمی

ر دشدن دانشگاه المللیبین با پیامدهای رابطه در شناسایی اصلی های. مقوله6جدول
 وزه علوم انسانی و اجتماعیح
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 شده(کدها )مفاهیم شناسایی هامقوله

 معرفی تمدن و دانش ایرانی
 ی دانشمندانهادگاهیدمعرفی جامعه ایرانی و 

 معرفی فرهنگ ایرانی به عنوان فرهنگ غنی به جهان
 المللیدستیابی به تفاهم بین افزایش صلح و تفاهم

 افزایش امنیت ملی زایش امنیت ملیاف

 آکادمیک دیپلماسی
 بهتر شدن روابط دیپلماتیک با دنیا

 آکادمیک دیپلماسی

برند افزایش اعتبار دانشگاه و 
 یساز

 افزایش اعتبار دانشگاه و برند سازی
 بهبود رده دانشگاه در اعتبار سنجی

رشد اقتصادی و افزایش توان 
 یریپذرقابت

 ایی و رشد اقتصادیدرآمدز
 ی خوب دنیاهادانشگاهافزایش توان رقابت دانشگاه با 

 ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهشافزایش تنوع و کیفیت آموزش، 
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 های آموزشی و مدارک تحصیلیتنوع در دوره و خدمات و پژوهش

 توسعه شهروندی
 توسعه شهروندی

 تربیت نیرو برای بازار جهانی

 
 هایمؤلفه ترینکه مهم گفت توانمی دهدنشان می 6 جدول هاییافته که طورهمان

 ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعیشدن دانشگاهالمللیپیامدهای بین برای شده شناسایی

 کادمیکآ، ملی امنیت افزایش، تفاهم و صلح افزایش، ایرانی دانش و تمدن عبارتنداز معرفی
، پذیریبترقا توان افزایش و اقتصادی رشد، سازی برند و انشگاهد اعتبار افزایش، دیپلماسی

 شهروندی. توسعهو  خدمات و پژوهش و آموزش، کیفیت و تنوع افزایش

های دولتی ایران در حوزه علوم انسانی شدن دانشگاهالمللیبین مناسب الگوی

 است؟ کدامو اجتماعی 
راد موجود و مصاحبه با اف در پاسخ به سؤال مذکور، پس از مطالعه مبانی نظری

های اصلی و فرعی مربوط به پدیده ها مقولهشدن دانشگاهالمللینظر در زمینه بینصاحب
 ها احصا و مدل مفهومی نهایی به صورت شکل زیر تدوین شد.شدن دانشگاهالمللیبین
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 گیرینتیجه

ها، عوامل مؤثر بر دانشگاهالمللیهای بینهای پژوهش در خصوص فعالیتداده

ها و پیامدهای شدن دانشگاهالمللیها، راهبردهای مربوط به بینشدن دانشگاهالمللیبین

ها در این بخش بررسی و تحلیل شده است. همچنین، نتایج به دست شدن دانشگاهالمللیبین

نسانی و اجتماعی با نتایج ار حوزه علوم های دولتی تهران دشدن دانشگاهالمللیآمده برای بین

 مطالعات انجام شده در این زمینه نیز مقایسه شده است.

های اخیر به یکی از شدن در دههالمللیها: بیندانشگاه المللیهای بینالف( فعالیت

 به بود مرتبط دانشجویان جاییبهجا به صرفاً که مفهومی از ها تبدیل شده وهای دانشگاهاولویت

های تبادل های دانشگاهی )برنامهبرنامه دربرگیرنده که است شده تبدیل ترگسترده مفهومی

های المللی(؛ تحقیق و مشارکت علمی )پروژهبرنامه درسی بین آموزش زبان خارجی، دانشجو،

 برنامه و روابطهای فوقالمللی(؛ فعالیتهای بینها و همایشالمللی، اجالستحقیق مشترک بین

(. 2002؛ دوویت،2003؛ واچر،2007؛ آلتباخ و نایت، 2018باشد )آلتباخ و دوویت، خارجی می

هایی همچون تبادل ها فعالیتدهد که دانشگاهنتایج تحقیقات برخی از پژوهشگران نیز نشان می

المللی، های علمی و پژوهشی، آموزش و پژوهش و خدمات بیناستاد و دانشجو، همکاری

دهند شدن انجام میالمللیجذب نخبگان، آگاهی بخشی و رقابت در راستای بیندرآمدزایی، 

نایت،  ؛2012پورفیرو،  ؛ 2017پوپسکو و مارجون، ؛ 2017؛ خالد، 2018 ،)آلتباخ و دوویت

؛ 2005؛ ترمبلی، 2007؛ آلتباخ و نایت، 2008؛ فیلدن، 2009؛ موریس،2010؛ کوهن، 2012

؛ 2000رادسکی،  ؛2002؛ دوویت، 2002؛ آلتباخ، 2003نگ، ؛ جیا2003؛ واچر، 2004تیچلر، 

. (1390 ؛ ذاکر صالحی و نجف آبادی،1383؛ شرقی، 1395؛ خورسندی، 1996فون در وند، 

 ادبیات ها با توجه بهشدن دانشگاهالمللیشود، بینطور که در مدل ترسیمی نیز مشاهده میهمان

باشد: مؤلفه تبادل استاد و دانشجو و ه میمؤلف 8پژوهش شامل  نظرانمصاحبه با صاحب و

المللی، تبادل های علمی و پژوهشی، آموزش و پژوهش و خدمات بینپژوهشگر، تعامل و همکاری

 المللی، جذب نخبگان، درآمدزایی و رقابت. دانش و نظریه، ایجاد فرهنگ بین

که محرک  ازلحاظ سنتی، توجیهیها: شدن دانشگاهالمللیب( عوامل مؤثر بر بین

شود: اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، آموزشی و شدن است در چهار گروه ارائه میالمللیبین

؛ 1999،1997نایت و دوویت  ؛2000، 1کلن ؛2010؛ چایلدرس، 2015اقتصادی )دوویت و هانتر، 

                                                 
1 Callan  
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شود، عوامل طور که در مدل ترسیمی نیز مشاهده میهمان (.1995و دوویت،  1996وند، درفون

پیشبرنده )آگاهی بخشی،  ها شامل دو دسته عواملشدن دانشگاهالمللیثر بر بینمؤ

گذاری، برقراری ارتباط، تأمین بودجه و امکانات، توانمندسازی نیروی انسانی و آزادی و سیاست

-اجتماعی، علمی -استقالل دانشگاهی( و عوامل بازدارنده )عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی

شدن آموزش عالی المللیبین رمختلفی ب عواملروشن است که باشد. ی( میآموزشی و سازمان

ها ممکن است در کشورها و مناطق مختلف، اهمیت متفاوتی داشته باشند و نقش آنمؤثر است و 

ها به آن اشاره از مواردی که در تحلیل مصاحبه .(2002)دوویت،  تر شودتر یا پررنگکمرنگ

المللی شدن، نداشتن نگرش خوب نسبت به رفتن فرهنگ بینشکل نگفراوانی شده است، 

المللی شدن به عنوان موانع ها و عدم اطالع و آگاهی در زمینه بینالمللی شدن دانشگاهبین

 ها بوده است.شدن دانشگاهالمللیبین

ها: در مطالعه حاضر سه راهبرد برای شدن دانشگاهالمللیج( راهبردهای بین

شدن پردیس المللیبینشدن در خانه: المللی( بین1شود، ها پیشنهاد میدانشگاه شدنالمللیبین

-درصد دانش 90در سوئد برای رسیدگی به صالحیت بیش از  1990ی دانشگاه اولین بار در دهه

 2(. بیلن و جونز2003، 1آموزانی که خارج از کشور درس نخوانده بودند، معرفی شد )نیلسیون

-ادغام هدفمند ابعاد بین» شدن در خانه ارائه نمودند: المللییدی را از بین( تعریف جد2015)

ی دانشجویان در داخل ی آموزشی رسمی و غیررسمی برای کلیهالمللی و بین فرهنگی در برنامه

در مطالعه حاضر این راهبرد از طریق کدهایی چون «. باشدهای آموزشی بومی میمحیط

های داخل کشور، ارتباط شدن، ایجاد شبکه دانشگاهی بین دانشگاهلیالملسازی برای بینفرهنگ

اساتید و دانشجویان داخل کشور با اساتید و دانشجویان در خارج از کشور، جذب دانشجو در 

هایی که صاحب فکر هستیم، فراهم کردن ساختارهای الزم، تربیت نیروی انسانی، آموزش زمینه

گذاری برای ی، مدرسینی که آشنا با علم روز باشند، سیاستالمللمدرسین مسلط به زبان بین

المللی شدن مانند توانایی برقراری ارتباط المللی، توانمندسازی اساتید برای بینورود به عرصه بین

المللی: درسی بین ( برنامه2 ها تأکید شده است.به دفعات در محتوای مصاحبهالمللی به زبان بین

المللی و بین فرهنگی در های بینمۀ درسی به معنای در نظر گرفتن جنبهالمللی شدن برنابین

(. در مطالعه حاضر این راهبرد از طریق کدهایی 2009، 3تهیه و ارائۀ برنامه درسی است )لیسک

التحصیالن بتوانند به ای باشد تا فارغهای درسی به گونهتهیه منابع درسی متناسب، برنامهچون 

های مذهبی هانی کار پیدا کنند، تطبیق دروس علوم انسانی و اجتماعی با آموزهراحتی در بازار ج

                                                 
1 Nilsson 
2 Jones 
3 Leas 
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المللی، بازنگری و بازنویسی در دروس علوم انسانی و اجتماعی، برنامه و ملی و استانداردهای بین

المللی و ایجاد زمینه برای المللی، برنامه درسی مطابق با استاندارهای بیندرسی به زبان بین

 تأکید هامصاحبه محتوای های بین فرهنگی از طریق برنامه درسی به دفعات درمهارتآموزش 

شدن در خارج المللیشدن در خارج: راهبرد سوم در این پژوهش بینالمللی( بین3 .است شده

ها و با کدهایی چون عرضه برنامه آموزشی به صورت باشد. این راهبرد از تحلیل مصاحبهمی

ای دانشی و برند سازی در زمینه ادبیات و فلسفه، صدور دانش به خارج از مجازی، توسعه فض

 های از راه دور، صدور دانش خود به جهان در نظر گرفته شده است.مرزها، آموزش

شدن المللیبین محققان پیامدهای متفاوتی برایها: شدن دانشگاهالمللید( پیامدهای بین

ی ارتباطی هامهارتاز:  اندعبارتشدن المللیز پیامدهای بیناند. برخی اآموزش عالی ارائه داده

(، بهبود 2002(، آموزش شهروند جهانی )دوویت، 2002 ،1گرنزوای و راینهارت) بین فرهنگی

(، ظرفیت برای اعمال استانداردها و 2005ی )ترمبلی، ریپذرقابت(، 2006کیفیت علمی )نایت، 

طور همان(. 2006یی برای جذب مغزها )نایت، هافرصت(، 2004ی )لیسک، المللنیبی هاوهیش

 ادبیات ها با توجه بهشدن دانشگاهالمللیشود، پیامدهای بینکه در مدل ترسیمی نیز مشاهده می

پژوهش شامل معرفی دانش و تمدن ایرانی، افزایش صلح و تفاهم،  نظرانمصاحبه با صاحب و

سازی، رشد اقتصادی و  ایش اعتبار دانشگاه و برندافزایش امنیت ملی، آکادمیک دیپلماسی، افز

پذیری، گسترش آگاهی و درک بین فرهنگی، افزایش تنوع و کیفیت آموزش، افزایش توان رقابت

 باشد. پژوهش و خدمات و توسعه شهروندی می

 خصوص در اقدام و گذاریسیاست برای راهکار چندین پژوهش این هاییافته اساس بر

 :گرددیم ارائه های دولتی شهر تهراندر حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شدنالمللیبین

 با مرتبط نیازهای اییشناس برای مبنایی عنوان تواند بهمی پژوهش این در شده ارائه الگوی .1

 مورد شدنالمللیبین هایفعالیت و هابرنامه تدوین مبنای نیز و دانشگاه شدنالمللیبین

 .یردگ قرار استفاده

سازی شدن دانشگاه جهت آگاهالمللیسازی در زمینه بینهای آگاهشود کارگاهپیشنهاد می .2

 دانشگاهیان برگزار گردد.

                                                 
1 Grünzweig & Rinehart 
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ریزان آموزش عالی در زمینه حذف یا کاهش گذاران و برنامهسیاست گرددمی پیشنهاد .3

موزشی و آ -جتماعی، علمیا -های سیاسی، اقتصادی، فرهنگیعوامل بازدارنده در زمینه

 تمهیداتی بیاندیشند. سازمانی

های اداری و بوروکراتیک کاسته شود زیرا که تسهیل کردن شود از پیچیدگیپیشنهاد می .4

 باشد.ها میشدن دانشگاهالمللیراهکار مهمی در بین

های دفتر با نظارت بیشتر بر فعالیت شودمی پیشنهاد دانشگاه متولیان و مدیران به .5

 بیشتری رسمیت و یتشدن را با جدالمللیالملل دانشگاه راهبردهای بینهای بینهمکاری

 رو شوند.کنند و دانشجویان و اساتید بیشتر با این پدیده روبه دنبال

المللی را نیز کنیم، ابعاد بینحال که هویت خود را حفظ میشود که درعینپیشنهاد می .6

ی نامه درسالمللی در بره ابعاد ملی و بینزمان بمورد توجه قرار دهیم به صورتی که توجه هم

 اشته باشیم.های علوم انسانی و اجتماعی درشته

 منابع:
 تقوای ار و عوالی  آمووزش  شدن المللیبین(. 1394) اسماعیل نیا، ندا و حسین پور، علیرضا

وکار، المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب، کنگره بینمهندسی آموزش در دانشگاهی کیفیت

 ن: تبریز.ایرا

 و هادانشگاه شدن المللیبین در مؤثر راهبردهای(. 1391خراسانی، اباصلت و زمانی منش، حامد )

 .189-183(، 3)5، فصلنامه راهبردهای آموزشایران،  عالی آموزش مؤسسات

 .شورای  امکوان  هوا و  استراتژیالمللی؛ آموزش عالی بین(. 1395خورسندی طاسکوه، علی )
 .مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده :تهران

شادن،  (. ارزیاابی آماوزش عاالی در فرایناد جهاانی     1390آ )سوار، هادی و پیراینده، پانته رزقی شیر

 .38-25(، 5)2، شدنمطالعه راهبردهای جهانی

 آموزش دایره المعارف در علمی، توسعه و المللیبین ارتباطات (.1383) عبدالعلی شرقی،

 بنیاد تهران: .پریوش عفری،ج حمیدرضا؛ آراسته، قلی؛ (، قورچیان، نادر189-186اول، جلد) عالی

 فارسی. بزرگ دانشنامه

 هایچالشید علم و در زمینه تول شناختیانسان ایبررسیکدام معیار؟ (. 1384) فاضلی، نعمت الهی

 .44 –1 ،30، )دانشگاه عالمه طباطبائی( اجتماعیعلوم ، علوم انسانی در ایران
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هاای  المللای برناماه  (. بررسی موانع باین 1388) جارگاه، کوروش؛ زارع، عذرا و یمنی، محمدفتحی وا

ماورد دانشاگاه شاهید    ) علمای الی از دیدگاه اعضاای هیئات  عها و مؤسسات آموزش درسی دانشگاه
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