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Abstract: The present research aimed to formulate a

خورسندی طاسکوه

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.
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 هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی برای:چکیده
 این.بینالمللیشدن دانشگاهها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بود
پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر
 جامعه آماری شامل صاحبنظران و اعضای.نظریه داده بنیاد انجام شد
 مدیران دفاتر،هیئتعلمی دارای آثار نوشتاری مرتبط با بینالمللیشدن
بینالمللی و رؤسای دانشکدههای علوم انسانی و اجتماعی دانشگاههای
دولتی شهر تهران بودند که با استفاده از رویکرد نمونهگیری هدفمند در
. نفر به عنوان مشارکتکنندگان در پژوهش انتخاب شدند12 مجموع
 برای به.دادهها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد
،دست آوردن اعتبار و روایی دادهها از روشهای بررسی توسط اعضاء
مثلث سازی منابع دادهها و بازبینی توسط همکاران پژوهش استفاده
 در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که بینالمللیشدن دانشگاهها.شد
، مؤلفه تبادل استاد و دانشجو و پژوهشگر: مؤلفه اصلی است8 دارای
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مقدمه
بینالمللیشدن1

آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته
طی دو دهه گذشته ،مفهوم
(برندنبورگ و دوویت )2011 2،و در حال تبدیلشدن به یکی از اولویتهای اصلی دانشگاهها در
سراسر جهان میباشد (روگا ،الپینا و مورزپ .)2015 3،برای بسیاری از دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی بینالمللیشدن تبدیل به بخش جداییناپذیر در آموزش ،پژوهش و خدمات شده
است .همچنین ،این مفهوم در تعدادی از مؤسسات جهانی در بیانیه مأموریتها ،سیاستها،
راهبردها و همچنین چهارچوبهای سیاست ملی موسسهای متجلی شده است (نایت.)20114،
محققان ،بینالمللیشدن آموزش عالی را از دیدگاههای مختلف تعریف کردهاند (لی )2016 5،که
از میان آنها نایت نقش بیشتری داشته است (یو .)20106،نایت ( ،)2004بینالمللیشدن
آموزش عالی در سطوح ملی ،بخشی و نهادی را به عنوان «فرایند ادغام بعد بینالمللی ،بین
فرهنگی و یا جهانی در اهداف ،کارکردها و ارائه آموزش عالی» تعریف کرده است .بینالمللیشدن
آموزش عالی از یک طرف توسط پیگیری اهداف سیاسی ،اجتماعی– فرهنگی ،علمی -آموزشی و
آرمانهایی مثل افزایش درک بینالمللی ،بخشیدن بعد بینالمللی به آموزش ،پژوهش ،برنامه
درسی و افزایش کیفیت آموزش و پژوهش هدایت میشود (چایلدرس2010 7،؛ نایت2006 ،؛
دوویت .)2002 8،از طرف دیگر ،بینالمللی شدن به عنوان یک اهرم مرکزی رقابت اقتصادی در
اقتصاد دانش و به عنوان منبع درآمد برای مؤسسات جهانی استفاده میشود (وادوا2016 9،؛
خورسندی طاسکوه2014 ،؛ نایت2012 ،؛ اگرون-پوالک2011 ،؛ آلتباخ10و نایت2007 ،؛
دوویت .)2002 ،بینالمللیشدن آموزش عالی در سالهای اخیر تغییرات زیادی را تجربه کرده
است (وادوا )2016 ،و از مفهومی که صرفاً به جابهجایی دانشجویان مرتبط بود به مفهومی
گستردهتر تبدیل شده است که دربرگیرنده برنامههای آکادمیک (برنامههای تبادل دانشجو،
آموزش زبان خارجی ،برنامه درسی بینالمللی)؛ تحقیق و مشارکت علمی (پروژههای تحقیق
مشترک بینالمللی ،کنفرانسها و همایشهای بینالمللی)؛ فعالیتهای فوقبرنامه و روابط خارجی
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میباشد (آلتباخ و دوویت2018 ،؛ آلتباخ و نایت2007 ،؛ واچر2003 1،؛ دوویت.)2002 ،
درنتیجه ،مجریان آموزش عالی نمیتوانند ناظران منفعلی باشند که صرفاً نظارهگر تغییرات
هستند .آنها باید بتوانند شرکایی باشند که ارتباط برقرار میکنند ،استراتژیهای متنوعی را
مطرح کرده و دنیای امروز را با دنیای فردا متوازن میکنند .نهادهای آموزش عالی باید دنیا را
آنگونه که هست منعکس کنند ،نه آنگونه که قبالً بوده است .این امر نیازمند فرض موقعیتی در
جامعهی بینالمللی است که دامنه ی کاملی از شراکت متنوع و پایدار را نهادینه کرده و سیاست-
هایی را دنبال کنند که تالشها و کنشها به سمت اهداف کوتاهمدت و بلندمدت را تشویق
میکند و با موفقیت ،اهداف برجسته را از طریق نتایج ملموس محقق میسازند ،این کار قطعاً
ساده نیست (پورفیریو)2012 2،؛ بنابراین دانشگاههای کشور میبایست درصدد طراحی و مدیریت
انواع همکاریهای بینالمللی با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سرتاسر جهان ،ارائه
پتانسیلهای علمی دانشگاه درصحنه بینالمللی با استفاده از روشهای گوناگون مانند برنامههای
مدارک مشترک ،مبادله دانشجو و استاد ،ایجاد شعبات دانشگاه ،مشارکت اعضای هیئتعلمی و
دانشجویان در اجالسهای بینالمللی ،اجرای پروژههای مشترک تحقیقاتی در سطح بینالمللی،
مبادله کارکنان اجرایی جهت بهرهگیری از تجارب بینالمللی ،تبادل مطالب آموزشی ،حمایت از
برنامههای آموزشی و پژوهشی واحدهای تابعه و کمک در جهت دستیابی به محصوالت علمی
بروز در جهان از طریق همکاریهای بینالمللی باشند (اسماعیل نیا و حسین پور ،)1394 ،اما
پژوهشهای انجامشده در کشور نشاندهنده محدودیتهایی در راستای بینالمللیشدن آموزش
عالی میباشد (شیر سوار و پیراینده1390 ،؛ فتحیواجارگاه و همکاران .)1388 ،باید توجه داشت
محدودیتهای بیشتری در راستای بینالمللی شدن علوم انسانی و اجتماعی نسبت به سایر علوم
وجود دارد؛ زیرا علوم انسانی و اجتماعی دانشهای وابسته به متن اجتماعی خود هستند و شرایط
محل و جامعهایی که این دانشها در آن تولید میشوند در تمام ابعاد فرایند تولید ،توزیع و
مصرف این دانشها تأثیر میگذارد (فاضلی .)1384،ازاینرو ،اگر بخواهیم علوم انسانی را تنها در
بسترهای ملی و محلی آن در نظر بگیریم ،شاهد تحول و توسعه پایدار در اندازههای جهانی در
این علوم نخواهیم بود .همچنین در آموزش عالی ایران ،رشد دانشجویان و اعضای هیئتعلمی در
رشتههای علوم انسانی و اجتماعی بسیار چشمگیر است ،دانشجویان رشتههای علوم انسانی و
اجتماعی در سال تحصیلی  %46/1 ،94-95درصد از کل دانشجویان و اعضای هیئتعلمی
رشتههای علوم انسانی و اجتماعی در سال تحصیلی  %32/3 ،94-95درصد از کل اعضای
هیئتعلمی مؤسسات آموزش عالی کشور را تشکیل دادهاند؛ بنابراین ،این امر ضرورت
بینالمللیشدن دانشگاهها بهویژه رشتههای علوم انسانی و اجتماعی را بیشازپیش آشکار
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میسازد .با توجه به مطالب ارائهشده و همچنین با توجه به نقش کشور جمهوری اسالمی ایران
در منطقه و برای موفقیت نظام آموزش عالی آن در بلندمدت میتوان به عرضه آموزش عالی
فراملی در رشته های علوم انسانی و اجتماعی اقدام کرد ،اما بااینکه مسئولیت عظیمی بر عهده
مؤسسات آموزش عالی ایران برای بینالمللیشدن قرار دارد تا به امروز مطالعهای جامع بر
مؤسسات ایرانی صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش
است که الگوی مناسب برای بینالمللیشدن دانشگاهها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی کدام
است؟
ادبیات پژوهش
امروزه بینالمللی شدن در کانون توجه متخصصان آموزش عالی قرار گرفته (استرایتوایزر1،
2013؛ سالمی2009 2،؛ اندرز 2004 3،و کری )2003 4،و توسط آنها به شیوههای گوناگونی در
متون علمی ذکر شده است .دوویت ( )2015بینالمللیشدن را به عنوان «فرآیند عامدانۀ در نظر
گرفتن ابعاد بینالمللی ،بین فرهنگی یا جهانی در اهداف ،کارکردها و ارائۀ آموزش عالی برای
ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش تمام دانشجویان و اعضای هیئتعلمی و کمک به جامعه»
تعریف کرده است .فیلدن )2008( 5نیز با تأکید بر جذب دانشجویان خارجی و پویایی اعضای
هیئتعلمی ،بینالمللیشدن آموزش عالی را «تحرک اعضای هیئتعلمی و دانشجویان ،اتحاد
استراتژیک و برنامههای مشترک با نهادهای خارجی» میداند .بینالمللیشدن آموزش عالی
توسط آلتباخ ( )2002به عنوان «تغییر ابتکارات عملی کشورها و نهادهای آموزشی برای سروکار
داشتن با روند جهانی» تعریف شده است و مثالهای بینالمللیشدن را شامل سیاستهای مربوط
به جذب دانشجویان خارجی ،همکاری با نهادها یا نظامهای آموزشی در دیگر کشورها و تأسیس
شعبه دانشگاه در خارج از کشور میداند .به عقیده اسکات )2000(6بینالمللیشدن آموزش عالی
نتیجه اقتصاد جهانی مدرن است و گرایش بینالمللیشدن در سراسر جهان توسط الزامات بازار
تحریک میگردد .فن در وند 7و کالومارک )1997(8نیز تعریفی از بینالمللیشدن آموزش عالی
ارائه نمودند که شامل «هر تالش نظاممند باهدف پاسخگو کردن آموزش عالی نسبت به ملزومات
و چالشهای مربوط به جهانیشدن جوامع ،اقتصاد و بازارهای کار» است .همچنین ،خورسندی
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طاسکوه ( )1395دو تعریف از بینالمللیشدن آموزش عالی ارائه داده است .بینالمللیشدن
آموزش عالی در بعد نظری و با رویکردی آرمانگرایانه «فرایند تلفیق بعد بینالمللی در فعالیتها
و برنامههای آموزش عالی بهمنظور تربیت نسل (دانشجویان) جدیدی از شهروندان مسئولیتپذیر،
منتقد و جهان شهروند» میباشد اما بینالمللیشدن آموزش عالی در عمل بسیار متفاوت از
چیزی است که در تئوری پردازش میشود .سیاست بینالمللیشدن در عمل «فرایند
تجاریسازی آموزش عالی و بازاریابی تولیدات پژوهشی و رقابت برای جذب نخبگان (اعم از
دانشجویان و پژوهشگران خارجی) و دانشجویان برخوردار از کشورهای درحالتوسعه بهمنظور
درآمدزایی و جبران کسری بودجه دانشگاه ،افزایش پروفایل ملی دانشگاه و کسب اعتبار
بینالمللی برای دانشگاه و مدیریت آن» است.
درحالیکه مشاهده افزایش توجه و کاربرد بینالمللیشدن دلگرمکننده است ،ابهامات و
سردرگمیهای بسیاری پیرامون معنای آن وجود دارد .همچنین ،رابطه بینالمللیشدن و
جهانیشدن نیز مبهم است .نایت ( )2001جهانیشدن آموزش عالی را بهعنوان «جریان فنآوری،
اقتصاد ،دانش ،مردم ،ارزشها ،ایدهها و غیره از میان مرزها» تعریف نمود .جهانیشدن بر هر
کشوری به شیوۀ متفاوتی تأثیر میگذارد که به دلیل تاریخچۀ فردی ملت ،سنتها ،فرهنگ و
اولویتها است ،اما بینالمللیشدن آموزش عالی یکی از روشهایی است که یک کشور به تأثیر
جهانیشدن پاسخ داده و درعینحال ،به فردیت کشور احترام میگذارد .آلتباخ و همکاران
( )2009بر این باورند که اگرچه جهانیشدن و بینالمللیشدن ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و
اغلب بهجای هم بهکاربرده میشوند ،اما این دو واژه در آموزش عالی به دو پدیده مجزا اشاره می-
کنند .یکی از تفاوت های کلیدی میان این دو مفهوم به مفهوم کنترل برمیگردد .جهانیشدن و
اثرات آن فراتر از کنترل یک عامل یا مجموعهای از عوامل است .بااینحال ،میتوان به
بینالمللیشدن به عنوان استراتژیای برای جوامع و نهادها بهمنظور پاسخگویی به بسیاری از
خواستههایی که بهواسطه جهانیشدن بر آنها تحمیل میشود و همینطور راهی برای آموزش
عالی بهمنظور آمادهسازی افراد برای تعامل در دنیای جهانی شده نگاه کرد.
هشت مدلسازمانی مختلف برای بینالمللیشدن آموزش عالی ارائه شده است .مدل اول
که توسط نیو )1992( 1ارائهشده ،نوعی مدل پارادایمی (الگوواره) را برای خدمات و اداره
همکاریهای بینالمللی ارائه مینماید .مدل دوم که توسط رادسکی ( )1993ارائه شده ،از رویکرد
برنامه ریزی بیشتری نسبت به استراتژی برخوردار است و تالش میکند تا به ارائه چارچوبی برای
ارزیابی سطح فعالیت بینالمللی در مؤسسات بپردازد .تأکید مدل دیویز )1992( 2بیشتر بر
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مایجر1

استراتژیهای سازمانی به عنوان یک نقطه شروع است .مدل چهارم که توسط ون دایک و
(ون دایک )1995 ،ارائه شده است ،تالشی است برای اصالح مدل دیویز .مدل پنجم توسط فون
در وند ) 1997(2ارائه شده که برگرفته از مدل طراحیشده توسط وی و بر اساس رویکرد روند
بینالمللی برای  NUFFICمیباشد .مدل ششم توسط نایت ( )1994ارائه شده که مبتنی بر
رویکرد فرایندی و تأکید بر روند بینالمللیشدن بهعنوان یک دور مداوم است .در مدل هفتم
منینگ ( )2003از مدل چرخه بینالمللیشدن نایت ( )1994الگو میگیرد ،اما مراحل چرخه را با
افزودن دو عنصر بسط میدهد :یکی ساختار سازمانی و دیگری بازخورد .آخرین مدل رامبلی3
( )2007میباشد که چرخه دلتا را ارائه کرد .همچنین پژوهشهای مختلفی در ارتباط با
بینالمللیشدن دانشگاهها انجام شده است و هر یک از صاحبنظران و پژوهشگران به عناصر و
مؤلفههای کموبیش متفاوتی اشاره کردهاند .جدول  ،1مقولههای اصلی و زیر مقولههای
بینالمللیشدن دانشگاهها که در پژوهش های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است را نشان
میدهد.
جدول  .1مقولههای اصلی بینالمللیشدن دانشگاهها در پژوهشهای پیشین
مقولهها

فعالیتهای
بینالمللی
شدن

زیر مقولهها
تبادل استاد -دانشجو
همکاریهای علمی و پژوهشی
آموزش و پژوهش و خدمات
بینالمللی
درآمدزایی
جذب نخبگان
آگاهی بخشی
رقابت

عوامل مؤثر عوامل فرهنگی -اجتماعی
بر بینالمللی
شدن
عوامل سیاسی

صاحبنظران
آلتباخ و دوویت ()2018؛ خالد ()2017؛ پوپسکو و
مارجون ،)2017( 4پورفیرو ()2012؛ نایت
( ،)2012،2005کوهن ()2010؛ موریس ()2009؛
فیلدن ()2008؛ آلتباخ و نایت ()2007؛ ترمبلی
()2005؛ تیچلر ()2004؛ واچر ()2003؛ جیانگ
()2003؛ آلتباخ ()2002؛ دوویت ()2002؛ رادسکی
()2000؛ فون در وند ()1996؛ خورسندی ()1395؛
شرقی ()1383؛ ذاکر صالحی و نجف آبادی ()1390
دوویت و هانتر)2015( 5؛ نایت ( ،)2012،2005بک
()2012؛ اگرون و پوالک ()2011؛ هواوینی ()2011؛
چایلدرس ()2010؛ موریس ()2009؛ فیلدن
()2008؛ استرومکوئیست ()2007؛ آلتباخ و نایت

1

- Van Dijk and Meijer
- Von der Vende
3
Rumbly
4
Popescu & Marjon
5
Hunter
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عوامل اقتصادی
عوامل علمی -آموزشی
عوامل سازمانی
بینالمللی شدن در داخل
راهبردهای
بینالمللی

بینالمللی شدن برنامه درسی

شدن
بینالمللی شدن در خارج

()2007؛ جیانگ ()2003؛ آلتباخ ()2002؛ دوویت
()2002؛ گرین ()2003؛ اسکات ()2000؛ کلن
()2000؛ نایت و دوویت ()1999؛ فون در وند و
کارلومارک ()1997؛ فون در وند ()1996؛ دوویت
()1995؛ خورسندی ()1395؛ خراسانی و زمانی
منش ()1391؛ فتحی واجارگاه و همکاران ()1388؛
ویلکینز 1و رامبلی ()2018؛ پوپسکو و مارجون
( ،)2017بیلن و جونز ()2015؛ بوردین و بورزا
()2013؛ بروور و لیسک ()2012؛ بیلن و لیسک
()2011؛ برندنبورگ و دوویت ()2010؛ لیسک
()2009؛ استرومکوئیست ()2007؛ وب ()2005؛
گرین و اولسون ()2003؛ نیلسیون ()2003؛ جیانگ
()2003؛ واچر ()2003؛ آلتباخ ()2002؛ OECD
()1996؛ خورسندی ()1395؛ ذاکر صالحی و نجف
آبادی (.)1390

افزایش اعتبار دانشگاه و برند سازی
افزایش صلح و تفاهم

پیامدهای
بینالمللی
شدن

افزایش امنیت ملی
دوویت و همکاران ()2015؛ جیبین و اسدخان
دیپلماسی و سیاست خارجی
()2015؛ اگرون و پوالک ()2011؛ چایلدرس
رشد اقتصادی و افزایش توان ()2010؛ موریس ()2009؛ آلتباخ و نایت ()2007؛
نایت ()2006،2005،2004؛ ترمبلی ()2005؛
رقابتپذیری
گسترش آگاهی و فهم میان جیانگ ()2003؛ دوویت ()2002؛ فون در وند
()1996؛
فرهنگی
بهبود کیفیت آموزش و پژوهش و
خدمات
توسعه شهروندی

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کیفی بود و برای گردآوری اطالعات از روش نظریه
زمینهای (داده بنیاد) ،مصاحبههای اکتشافی نیمهساختمند ،استفاده شد .در ضمن برای
Wilkins
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بررسیهای تکمیلی متون علمی ،کتب ،مجالت ،پایاننامهها ،تجارب ملی و بینالمللی مورد توجه
قرار گرفت .در مصاحبههای اکتشافی نیمهساختمند ،قبل از تشکیل جلسه شاخصهای
شناساییشده در بخش مرور ادبیات ،سؤاالت مصاحبه و اهداف پژوهش در اختیار
مصاحبهشوندگان قرار گرفت تا آمادگی الزم را برای انجام مصاحبه داشته باشند و سپس با
هماهنگیهای الزم ،مصاحبهها انجام پذیرفت .جامعه آماری پژوهش شامل گروههای خبرگان
علمی به شرح ذیل بوده است:
 .1صاحبنظران و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها که دارای آثار نوشتاری مرتبط ،تجربه تدریس
در دانشگاههای بینالمللی و یا تجربه تدریس دورههای آموزشی مرتبط با بینالمللیشدن
بودند.
 .2مدیران دفاتر بینالمللی دانشگاههای دولتی شهر تهران
 .3رؤسای دانشکدههای علوم انسانی و اجتماعی دانشگاههای دولتی شهر تهران
از آنجایی که خبرگان و صاحبنظران حوزه آموزش عالی در زمینه بینالمللیشدن به
راحتی قابل شناسایی نبودند ،ازاینرو از روش نمونهگیری هدفمند زنجیرهای1استفاده شد .این
روش مستلزم مشورت با افراد مطلع است تا آنها موارد مناسب تحقیق را معرفی نمایند .در جریان
این امر ،با تعداد زیادی از افراد مطلع و همچنین موارد معرفیشده روبهرو شدیم و برخی از موارد
معرفیشده را در نمونه گنجاندیم .نمونهگیری از صاحبنظران در این پژوهش تا زمانی ادامه پیدا
کرد که فرایند اکتشاف و تجزیهوتحلیل به نقطه اشباع نظری2رسید .منظور از اشباع حالتی است
که در آن بهطور ذهنی به این نتیجه رسیدیم که دادههای جدید اطالعات جدید نسبت به تدوین
مقولهها به دست نمیدهند .جهت اطمینان از روایی پژوهش ،محقق از روشهای بررسی توسط
اعضاء ،مثلثسازی منابع دادهها و بازبینی توسط همکاران برای تعیین روایی پژوهش خود
استفاده کرده است و برای بررسی پایایی مصاحبهها ،از روش پایایی بازآزمون 3و روش پایایی
توافق بین دو کدگذار 4استفاده شده است.
یافتهها
در این بخش مصاحبه انجام گرفته پیادهسازی شده و طی جداول مربوط به هر سؤال
مفاهیم و کدهای اصلی شناسایی شده است .یافتههای این بخش به ترتیب سؤاالت مصاحبه و
یافتههای مربوط به هریک از آنها ارائه شده است .در این بخش ،دادههای کیفی حاصل از
1

Chain Sampling
Theoretical Saturation
3
Re-Test Reliability
4
Inter-Coder Reliability
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مصاحبهها با استفاده از روش تحلیل تم ،تحلیل شده است .درنتیجه ،با استفاده از فرایند
کدگذاری ،طبقهبندی و شناسایی و نامگذاری مقولهها ،مؤلفهها و شاخصهای الگو شناسایی شده
و درنهایت مدل مفهومی پژوهش نیز تدوین شده است .برای تعیین کفایت فراوانی الزم جهت
انتخاب مقوله اصلی پژوهشگر حداقل فراوانی را  4در نظر گرفته است استدالل براین است که
برای انتخاب هر مقوله کفایت الزم فراوانی  4یا حداقل یک سوم از مصاحبه شوندگان باشند که
به ذکر آن مقوله در مصاحبهها پرداخته باشند .این حد تعیینشده نشاندهنده انتخاب یا عدم
انتخاب مقوله استخراجشده برای درج در مدل بوده است .در ادامه تحلیلهای کیفی به تفکیک
سؤاالت مصاحبه انجام گرفته است.
سؤال اول مصاحبه :بینالمللیشدن دانشگاهها از دیدگاه شما به چه معناست؟ و دارای
چه مؤلفههایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است؟
این سؤال از  12خبره پرسیده شده و پاسخهای آنها در جدول  2درج شده است.
گزارههای کالمی متعددی در این مصاحبههای نیمه ساختاریافته استخراج شده و در ستون
مفاهیم (کدهای) شناسایی شده درج شده است .در جدول 2مقولهها و کدهای شناساییشده
قابل مالحظه میباشد.
جدول .2مقولههای اصلی شناسایی در رابطه بافعالیتهای بینالمللی دانشگاهها در
حوزه علوم انسانی و اجتماعی
مقولهها

کدها (مفاهیم شناساییشده)

فعالیتهای بینالمللی دانشگاهها

تبادل استاد با دانشگاههای دیگر
تبادل استاد ،دانشجو و
پژوهشگر

تبادل دانشجو با دانشگاههای دیگر
تبادل پژوهشگر با دانشگاههای دیگر
انجام پژوهشهای علمی مشترک

تعامل و همکاریهای علمی و
پژوهشی

برگزاری و شرکت در اجالسهای علمی بینالمللی
تعامل دانشجوی ایرانی با دانشجوی خارجی

آموزش و پژوهش و خدمات
بینالمللی

تعامل استاد ایرانی با استاد خارجی
محتواهای علمی در سطح استانداردهای بینالمللی
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تربیت نیروی کار بینالمللی
فضا و زیرساختهای دانشگاه در سطح استانداردهای
بینالمللی

تبادل دانش و نظریه

انتقال نظریات و دیدگاهها از دانشگاههای خارج به داخل
کشور
شناخت بهتر دانش بومی و عرضه آن به جهان

ایجاد فرهنگ بینالمللی
جذب نخبگان

آگاهی بخشی در زمینه بینالمللی شدن
بین فرهنگی شدن دانشگاه
جذب دانشجوی خارجی نخبه
تجاریسازی آموزش و پژوهش

درآمدزایی

بازاریابی علمی و پژوهشی
در نظر گرفتن آموزش عالی به عنوان یک صنعت

رقابت

رقابت با دانشگاههای برتر جهان

همانطور که یافتههای جدول  2نشان میدهد میتوان گفت که تبادل استاد و دانشجو
و پژوهشگر ،تعامل و همکاریهای علمی و پژوهشی ،آموزش و پژوهش و خدمات بینالمللی،
تبادل دانش و نظریه ،ایجاد فرهنگ بینالمللی ،جذب نخبگان ،درآمدزایی و رقابت مهمترین
مؤلفههای شناسایی شده برای فعالیتهای بینالمللی دانشگاهها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
میباشد.
سؤال دوم مصاحبه :به نظر شما چه عواملی پیشبرنده بینالمللیشدن دانشگاههای
دولتی ایران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی میباشد؟
این سؤال به شیوه نیمه ساختاریافته از صاحبنظران پرسیده شده و طی فرایند
مصاحبه ،صاحبنظران به طیف وسیعی از مفاهیم اشاره کردند .در جدول  3اهم گزارههای
کالمی موجود در پاسخ هریک از صاحبنظران به این سؤال دیده میشود.
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جدول .3مقولههای اصلی شناسایی در رابطه با عوامل پیشبرنده بینالمللی شدن
دانشگاه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
مقولهها

کدها (مفاهیم شناساییشده)
درک ارزش بینالمللیشدن در دانشگاهها
پذیرش تنوع فرهنگی

سیاستگذاری و برنامهریزی

سیاستگذاری شفاف در زمینه بینالملیشدن
در نظر گرفتن جایگاه ویژهای برای بینالمللیشدن علوم
انسانی و اجتماعی
برنامهریزی برای انجام کارهای مشترک بین دانشگاهها

عوامل پیشبرنده بینالمللیشدن

برقراری ارتباط

تفاهمنامهها
تعامل دیپلماتیک با دنیا
تأمین بودجه برای بینالمللیشدن

تأمین بودجه و امکانات

پذیرایی و خوابگاه مناسب برای دانشجوی خارجی
سهولت در فراهم کردن ویزا
چندزبانه بودن سایت دانشگاه
فرصت مطالعاتی اساتید
آشنایی اعضای هیئتعلمی با علم روز

توانمندسازی نیروی انسانی

تسلط مدرسین به زبان انگلیسی
تربیت کارکنان از لحاظ آشنایی با زبان و نحوه برخورد با
دانشجوی خارجی

آزادی و استقالل دانشگاهی

آزادی عمل دانشگاه
داشتن استقالل دانشگاهی
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همانطور که یافتههای جدول  3نشان میدهد میتوان گفت که سیاستگذاری و
برنامهریزی ،برقراری ارتباط ،تأمین بودجه و امکانات ،توانمندسازی نیروی انسانی و آزادی و
استقالل دانشگاهی مهمترین مؤلفههای شناسایی شده برای عوامل پیشبرنده بینالمللیشدن
دانشگاهها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی میباشد.
سؤال سوم مصاحبه :به نظر شما چه عواملی بازدارنده بینالمللیشدن دانشگاههای
دولتی ایران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی میباشد؟
این سؤال به شیوه نیمه ساختاریافته از صاحبنظران پرسیده شده و طی فرایند
مصاحبه ،صاحبنظران به طیف وسیعی از مؤلفهها اشاره کردند .در جدول  4اهم گزارههای
کالمی موجود در پاسخ هریک از صاحبنظران به این سؤال دیده میشود.
جدول .4مقولههای اصلی شناسایی در رابطه با عوامل بازدارنده بینالمللی شدن
دانشگاه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
مقولهها

کدها (مفاهیم شناساییشده)

عوامل بازدارنده بینالمللی شدن

تحریمهای بینالمللی
سیاسی

موفق نبودن در ایجاد نگرش خوب به آکادمیک دیپلماسی
نگاه کردن به افراد خارجی به عنوان تهدید تا فرصت
کسری شدید بودجه

اقتصادی

عدم یکپارچگی منابع
عدم تسلط بر زبان گفتوگوی بینالمللی
نداشتن ایده برای عرضه در سطح بینالمللی

علمی -آموزشی

عدم توانمندی اساتید و دانشجویان
تطابق نداشتن دروس با استانداردهای بینالمللی
متوقف بودن ارتباط دانشگاههای ایران با دانشگاههای
معتبر دنیا

سازمانی

قوانین باالدستی در زمینه بینالمللی شدن دانشگاهها
تسهیلکننده نیست
دانشگاهها آزادی و استقالل چندانی در زمینه بینالمللی
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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،
خوابگاههای مجهز ،وسایل نقلیه.

همانطور که یافتههای جدول  4نشان میدهد میتوان گفت که مهمترین مؤلفههای
شناسایی شده برای عوامل بازدارنده بینالمللیشدن دانشگاهها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
عبارتنداز عوامل سیاسی ،اقتصادی ،علمی -آموزشی و سازمانی.
سؤال چهارم مصاحبه :راهبردهای بینالمللیشدن دانشگاههای دولتی ایران در حوزه
علوم انسانی و اجتماعی کدامند؟
این سؤال به شیوه نیمه ساختاریافته از صاحبنظران پرسیده شده و طی فرایند
مصاحبه ،صاحبنظران به طیف وسیعی از مؤلفهها اشاره کردند .در جدول  5اهم گزارههای
کالمی موجود در پاسخ هریک از صاحبنظران به این سؤال دیده میشود.
جدول .5مقولههای اصلی شناسایی در رابطه با راهبردهای بینالمللی شدن دانشگاه
در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
مقولهها

کدها (مفاهیم شناساییشده)

راهبردهای بینالمللیشدن

ادغام ابعاد بینالمللی ،بین فرهنگی و یا تطبیقی با
دورههای تحصیلی موجود
شکلگیری فضای بین فرهنگی در دانشگاه
بینالمللی شدن در خانه

استفاده از اساتید و دانشجویان بینالمللی
ادغام پژوهشگران و دانشجویان مهمان در فعالیتهای
علمی و پژوهشی دانشگاه
طرحهای پژوهشی مشترک ،سمینارها و اجالسهای
مشترک

برنامه درسی بینالمللی

محتوای درسی بینالمللی

79

سپیده جعفری  ،دکتر حمید رحیمیان  ،دکتر عباس عباسپور...
ادغام بعد بین فرهنگی در برنامه درسی
فرصتهای مطالعاتی دانشجویان
برنامه درسی به زبان بینالمللی
معرفی بسیاری از نظریهها که خواستگاهشان ایران است
بینالمللیشدن در خارج

تأسیس شعبههای دانشگاهی
عرضه برنامههای آموزشی مجازی بینالمللی

همانطور که یافتههای جدول  5نشان میدهد میتوان گفت که مهمترین مؤلفههای
شناسایی شده برای راهبردهای بینالمللیشدن دانشگاهها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
عبارتنداز بینالمللیشدن در خانه ،بینالمللیشدن برنامه درسی و بینالمللیشدن در خارج.
سؤال پنجم مصاحبه :پیامدها و نتایج بینالمللیشدن دانشگاههای ایران در حوزه علوم
انسانی و اجتماعی کدامند؟
این سؤال به شیوه نیمه ساختاریافته از صاحبنظران پرسیده شده و طی فرایند
مصاحبه ،صاحبنظران به طیف وسیعی از مؤلفهها اشاره کردند .در جدول  6اهم گزارههای
کالمی موجود در پاسخ هریک از صاحبنظران به این سؤال دیده میشود.
جدول .6مقولههای اصلی شناسایی در رابطه با پیامدهای بینالمللیشدن دانشگاه در
حوزه علوم انسانی و اجتماعی
مقولهها

پیامدهای بینالمللیشدن
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معرفی تمدن و دانش ایرانی

کدها (مفاهیم شناساییشده)
معرفی جامعه ایرانی و دیدگاههای دانشمندان
معرفی فرهنگ ایرانی به عنوان فرهنگ غنی به جهان
دستیابی به تفاهم بینالمللی

افزایش امنیت ملی

افزایش امنیت ملی

افزایش صلح و تفاهم

بهتر شدن روابط دیپلماتیک با دنیا
آکادمیک دیپلماسی
آکادمیک دیپلماسی
افزایش اعتبار دانشگاه و برند افزایش اعتبار دانشگاه و برند سازی
سازی
بهبود رده دانشگاه در اعتبار سنجی
رشد اقتصادی و افزایش توان درآمدزایی و رشد اقتصادی
رقابتپذیری
افزایش توان رقابت دانشگاه با دانشگاههای خوب دنیا
افزایش تنوع و کیفیت آموزش ،ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش
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و پژوهش و خدمات
توسعه شهروندی

تنوع در دورههای آموزشی و مدارک تحصیلی
توسعه شهروندی
تربیت نیرو برای بازار جهانی

همانطور که یافتههای جدول  6نشان میدهد میتوان گفت که مهمترین مؤلفههای
شناسایی شده برای پیامدهای بینالمللیشدن دانشگاهها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
عبارتنداز معرفی تمدن و دانش ایرانی ،افزایش صلح و تفاهم ،افزایش امنیت ملی ،آکادمیک
دیپلماسی ،افزایش اعتبار دانشگاه و برند سازی ،رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتپذیری،
افزایش تنوع و کیفیت آموزش ،و پژوهش و خدمات و توسعه شهروندی.
الگوی مناسب بینالمللیشدن دانشگاههای دولتی ایران در حوزه علوم انسانی
و اجتماعی کدام است؟
در پاسخ به سؤال مذکور ،پس از مطالعه مبانی نظری موجود و مصاحبه با افراد
صاحبنظر در زمینه بینالمللیشدن دانشگاهها مقولههای اصلی و فرعی مربوط به پدیده
بینالمللیشدن دانشگاهها احصا و مدل مفهومی نهایی به صورت شکل زیر تدوین شد.
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نتیجهگیری
دادههای پژوهش در خصوص فعالیتهای بینالمللیدانشگاهها ،عوامل مؤثر بر
بینالمللیشدن دانشگاهها ،راهبردهای مربوط به بینالمللیشدن دانشگاهها و پیامدهای
بینالمللیشدن دانشگاه ها در این بخش بررسی و تحلیل شده است .همچنین ،نتایج به دست
آمده برای بینالمللیشدن دانشگاههای دولتی تهران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی با نتایج
مطالعات انجام شده در این زمینه نیز مقایسه شده است.
الف) فعالیتهای بینالمللی دانشگاهها :بینالمللیشدن در دهههای اخیر به یکی از
اولویتهای دانشگاهها تبدیل شده و از مفهومی که صرفاً به جابهجایی دانشجویان مرتبط بود به
مفهومی گستردهتر تبدیل شده است که دربرگیرنده برنامههای دانشگاهی (برنامههای تبادل
دانشجو ،آموزش زبان خارجی ،برنامه درسی بینالمللی)؛ تحقیق و مشارکت علمی (پروژههای
تحقیق مشترک بینالمللی ،اجالسها و همایشهای بینالمللی)؛ فعالیتهای فوقبرنامه و روابط
خارجی میباشد (آلتباخ و دوویت2018 ،؛ آلتباخ و نایت2007 ،؛ واچر2003،؛ دوویت.)2002،
نتایج تحقیقات برخی از پژوهشگران نیز نشان میدهد که دانشگاهها فعالیتهایی همچون تبادل
استاد و دانشجو ،همکاریهای علمی و پژوهشی ،آموزش و پژوهش و خدمات بینالمللی،
درآمدزایی ،جذب نخبگان ،آگاهی بخشی و رقابت در راستای بینالمللیشدن انجام میدهند
(آلتباخ و دوویت2018 ،؛ خالد2017 ،؛ پوپسکو و مارجون2017 ،؛ پورفیرو2012 ،؛ نایت،
2012؛ کوهن2010 ،؛ موریس2009،؛ فیلدن2008 ،؛ آلتباخ و نایت2007 ،؛ ترمبلی2005 ،؛
تیچلر2004 ،؛ واچر2003 ،؛ جیانگ2003 ،؛ آلتباخ2002 ،؛ دوویت2002 ،؛ رادسکی2000 ،؛
فون در وند1996 ،؛ خورسندی1395 ،؛ شرقی1383 ،؛ ذاکر صالحی و نجف آبادی.)1390 ،
همانطور که در مدل ترسیمی نیز مشاهده میشود ،بینالمللیشدن دانشگاهها با توجه به ادبیات
و مصاحبه با صاحبنظران پژوهش شامل  8مؤلفه میباشد :مؤلفه تبادل استاد و دانشجو و
پژوهشگر ،تعامل و همکاریهای علمی و پژوهشی ،آموزش و پژوهش و خدمات بینالمللی ،تبادل
دانش و نظریه ،ایجاد فرهنگ بینالمللی ،جذب نخبگان ،درآمدزایی و رقابت.
ب) عوامل مؤثر بر بینالمللیشدن دانشگاهها :ازلحاظ سنتی ،توجیهی که محرک
بینالمللیشدن است در چهار گروه ارائه میشود :اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی ،آموزشی و
اقتصادی (دوویت و هانتر2015 ،؛ چایلدرس2010 ،؛ کلن2000 1،؛ نایت و دوویت 1997،1999؛
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فوندروند 1996 ،و دوویت .)1995 ،همانطور که در مدل ترسیمی نیز مشاهده میشود ،عوامل
مؤثر بر بینالمللیشدن دانشگاهها شامل دو دسته عوامل پیشبرنده (آگاهی بخشی،
سیاست گذاری ،برقراری ارتباط ،تأمین بودجه و امکانات ،توانمندسازی نیروی انسانی و آزادی و
استقالل دانشگاهی) و عوامل بازدارنده (عوامل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی ،علمی-
آموزشی و سازمانی) میباشد .روشن است که عوامل مختلفی بر بینالمللیشدن آموزش عالی
مؤثر است و ممکن است در کشورها و مناطق مختلف ،اهمیت متفاوتی داشته باشند و نقش آنها
کمرنگتر یا پررنگتر شود (دوویت .)2002 ،از مواردی که در تحلیل مصاحبهها به آن اشاره
فراوانی شده است ،شکل نگرفتن فرهنگ بینالمللی شدن ،نداشتن نگرش خوب نسبت به
بینالمللی شدن دانشگاهها و عدم اطالع و آگاهی در زمینه بینالمللی شدن به عنوان موانع
بینالمللیشدن دانشگاهها بوده است.
ج) راهبردهای بینالمللیشدن دانشگاهها :در مطالعه حاضر سه راهبرد برای
بینالمللیشدن دانشگاهها پیشنهاد میشود )1 ،بینالمللیشدن در خانه :بینالمللیشدن پردیس
دانشگاه اولین بار در دههی  1990در سوئد برای رسیدگی به صالحیت بیش از  90درصد دانش-
آموزانی که خارج از کشور درس نخوانده بودند ،معرفی شد (نیلسیون .)2003 1،بیلن و جونز2
( )2015تعریف جدیدی را از بینالمللیشدن در خانه ارائه نمودند « :ادغام هدفمند ابعاد بین-
المللی و بین فرهنگی در برنامهی آموزشی رسمی و غیررسمی برای کلیهی دانشجویان در داخل
محیطهای آموزشی بومی میباشد» .در مطالعه حاضر این راهبرد از طریق کدهایی چون
فرهنگسازی برای بینالمللیشدن ،ایجاد شبکه دانشگاهی بین دانشگاههای داخل کشور ،ارتباط
اساتید و دانشجویان داخل کشور با اساتید و دانشجویان در خارج از کشور ،جذب دانشجو در
زمینه هایی که صاحب فکر هستیم ،فراهم کردن ساختارهای الزم ،تربیت نیروی انسانی ،آموزش
مدرسین مسلط به زبان بینالمللی ،مدرسینی که آشنا با علم روز باشند ،سیاستگذاری برای
ورود به عرصه بینالمللی ،توانمندسازی اساتید برای بینالمللی شدن مانند توانایی برقراری ارتباط
به زبان بینالمللی به دفعات در محتوای مصاحبهها تأکید شده است )2 .برنامه درسی بینالمللی:
بینالمللی شدن برنامۀ درسی به معنای در نظر گرفتن جنبههای بینالمللی و بین فرهنگی در
تهیه و ارائۀ برنامه درسی است (لیسک .)2009 3،در مطالعه حاضر این راهبرد از طریق کدهایی
چون تهیه منابع درسی متناسب ،برنامههای درسی به گونهای باشد تا فارغالتحصیالن بتوانند به
راحتی در بازار ج هانی کار پیدا کنند ،تطبیق دروس علوم انسانی و اجتماعی با آموزههای مذهبی
1

Nilsson
Jones
3
Leas
2
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و ملی و استانداردهای بین المللی ،بازنگری و بازنویسی در دروس علوم انسانی و اجتماعی ،برنامه
درسی به زبان بینالمللی ،برنامه درسی مطابق با استاندارهای بینالمللی و ایجاد زمینه برای
آموزش مهارتهای بین فرهنگی از طریق برنامه درسی به دفعات در محتوای مصاحبهها تأکید
شده است )3 .بینالمللیشدن در خارج :راهبرد سوم در این پژوهش بینالمللیشدن در خارج
میباشد .این راهبرد از تحلیل مصاحبهها و با کدهایی چون عرضه برنامه آموزشی به صورت
مجازی ،توسعه فض ای دانشی و برند سازی در زمینه ادبیات و فلسفه ،صدور دانش به خارج از
مرزها ،آموزشهای از راه دور ،صدور دانش خود به جهان در نظر گرفته شده است.
د) پیامدهای بینالمللیشدن دانشگاهها :محققان پیامدهای متفاوتی برای بینالمللیشدن
آموزش عالی ارائه دادهاند .برخی از پیامدهای بینالمللیشدن عبارتاند از :مهارتهای ارتباطی
بین فرهنگی (گرنزوای و راینهارت ،)2002 1،آموزش شهروند جهانی (دوویت ،)2002 ،بهبود
کیفیت علمی (نایت ،)2006 ،رقابتپذیری (ترمبلی ،)2005 ،ظرفیت برای اعمال استانداردها و
شیوههای بینالمللی (لیسک ،)2004 ،فرصتهایی برای جذب مغزها (نایت .)2006 ،همانطور
که در مدل ترسیمی نیز مشاهده میشود ،پیامدهای بینالمللیشدن دانشگاهها با توجه به ادبیات
و مصاحبه با صاحبنظران پژوهش شامل معرفی دانش و تمدن ایرانی ،افزایش صلح و تفاهم،
افزایش امنیت ملی ،آکادمیک دیپلماسی ،افزایش اعتبار دانشگاه و برند سازی ،رشد اقتصادی و
افزایش توان رقابت پذیری ،گسترش آگاهی و درک بین فرهنگی ،افزایش تنوع و کیفیت آموزش،
پژوهش و خدمات و توسعه شهروندی میباشد.
بر اساس یافتههای این پژوهش چندین راهکار برای سیاستگذاری و اقدام در خصوص
بینالمللیشدن در حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاههای دولتی شهر تهران ارائه میگردد:
 .1الگوی ارائه شده در این پژوهش میتواند به عنوان مبنایی برای شناسایی نیازهای مرتبط با
بینالمللیشدن دانشگاه و نیز مبنای تدوین برنامهها و فعالیتهای بینالمللیشدن مورد
استفاده قرار گیرد.
 .2پیشنهاد میشود کارگاههای آگاهسازی در زمینه بینالمللیشدن دانشگاه جهت آگاهسازی
دانشگاهیان برگزار گردد.
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الگویی برای بینالمللیشدن دانشگاهها در حوزه علوم...

 .3پیشنهاد میگردد سیاستگذاران و برنامهریزان آموزش عالی در زمینه حذف یا کاهش
عوامل بازدارنده در زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی ،علمی -آموزشی و
سازمانی تمهیداتی بیاندیشند.
 .4پیشنهاد میشود از پیچیدگی های اداری و بوروکراتیک کاسته شود زیرا که تسهیل کردن
راهکار مهمی در بینالمللیشدن دانشگاهها میباشد.
 .5به مدیران و متولیان دانشگاه پیشنهاد میشود با نظارت بیشتر بر فعالیتهای دفتر
همکاریهای بینالملل دانشگاه راهبردهای بینالمللیشدن را با جدیت و رسمیت بیشتری
دنبال کنند و دانشجویان و اساتید بیشتر با این پدیده روبهرو شوند.
 .6پیشنهاد میشود که درعینحال که هویت خود را حفظ میکنیم ،ابعاد بینالمللی را نیز
مورد توجه قرار دهیم به صورتی که توجه همزمان به ابعاد ملی و بینالمللی در برنامه درسی
رشتههای علوم انسانی و اجتماعی داشته باشیم.
منابع:
اسماعیل نیا ،ندا و حسین پور ،علیرضا ( .)1394بینالمللی شدن آمووزش عوالی و ارتقوای
کیفیت دانشگاهی در آموزش مهندسی ،کنگره بینالمللی مدیریت ،اقتصاد و توسعه کسبوکار،
ایران :تبریز.
خراسانی ،اباصلت و زمانی منش ،حامد ( .)1391راهبردهای مؤثر در بینالمللی شدن دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی ایران ،فصلنامه راهبردهای آموزش.183-189 ،)3(5 ،
خورسندی طاسکوه ،علی ( .)1395آموزش عالی بینالمللی؛ استراتژیهوا و شورای امکوان.
تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
رزقی شیر سوار ،هادی و پیراینده ،پانتهآ ( .)1390ارزیاابی آماوزش عاالی در فرایناد جهاانیشادن،
مطالعه راهبردهای جهانیشدن.25-38 ،)5(2 ،

شرقی ،عبدالعلی ( .)1383ارتباطات بینالمللی و توسعه علمی ،در دایره المعارف آموزش
عالی (جلد اول ،)189-186،قورچیان ،نادر قلی؛ آراسته ،حمیدرضا؛ جعفری ،پریوش .تهران :بنیاد
دانشنامه بزرگ فارسی.
فاضلی ،نعمت الهی ( .)1384کدام معیار؟ بررسیای انسانشناختی در زمینه تولید علم و چالشهای
علوم انسانی در ایران ،علوم اجتماعی (دانشگاه عالمه طباطبائی).44 –1 ،30 ،
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درسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضاای هیئاتعلمای (ماورد دانشاگاه شاهید
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