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 3فیروزجائیان

استراتژی « یط امکانشرا»هدف این پژوهش تبیین و تحلیل  چکیده:

در دانشگاهای تخصصی استان تهران بود. سه مولفه  4بین المللی شدن در خانه

ریزی درسی بین فرهنگی، استفاده از اساتید اصلی مورد مطالعه این پژوهش برنامه

المللی بو. این پژوهش به لحاظ هدف، های بینالمللی و انجام پژوهشبین

طالعات، آمیخته از نوع تشریحی است. جامعه مورد کاربردی و از لحاظ گردآوری ا

های تخصصیِ سطح وقت و مدیران ارشد دانشگاهمطالعه، اعضای هیات علمی تمام

نفر بود. نمونه مورد مطالعه از  2445استان تهران بود که تعداد آنها « یک»

دانشگاههای عالمه طباطبائی و صنعتی شریف انتخاب شدند. برای بخش کمی 

ای و برای بخش کیفی پژوهش از گیری تصادفی چندمرحلهاز روش نمونهپژوهش 

گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. ابزار گردآوری اطالعات در روش نمونه

ی محقق ساخته و در بخش کیفی، مصاحبه نیمه بخش کمی، پرسشنامه

عه توس»ساختاریافته بوده است. تحلیل یافته های این پژوهش نشان داد که 

های برنامهتدوین فوق»، «های زبانی و ارتباطات بین فرهنگی اساتید بومیمهارت

های تدریس مشترک اجرای برنامه»، «مبتنی بر تعامل دانشجویان بومی و خارجی

گذاری جهت جذب اعضای هیات علمی حائز سیاست»، «اساتید ایرانی و خارجی

های پشتیبان وجود سیاست»، «یالمللهای زبانی، ارتباطی، و علمی بینقابلیت

های پژوهشی دانشجویان و ی دانش و مهارتتوسعه»، «مالی برای پژوهشگران

های پژوهشی متشکل از پژوهشگران داخلی ها و باشگاهتشکیل انجمن»و « اساتید

مهمترین عوامل برای ایجاد شرایط عملی شدن سیاستها و فعالیتهای « و خارجی

ه دانشگاههای تخصصی استان تهران است. عالوه برآن، بین المللی شدن در خان

عنوان سیاست باید به« ریزی درسی بین فرهنگیبرنامه»این پژوهش نشان داد، 

اصلی در بازنگری سرفصلهای برنامه های درسی دپارتمانهای آموزشی شناخته و 

عمل شود. عالوه بر آن، تصویب قوانین حامی و تامین زیرساختهای مالی و 

های درسی مبتنی بر ارتقای مهارت روش قرار سیستم ارزیابی کیفی و برنامهاست

پژوهش و زبان از دیگر عوامل مهم ایجاد شرایط عملی شدن سیاستها و فعالیتهای 

 بین المللی شدن در خانه دانشگاهها است.

ریزی درسی بین فرهنگی، المللی شدن در خانه، برنامهبین: کلمات کلیدی

 آموزش عالی شرایط امکان،

Dr. Ali khoorsandi taskooh, 

talatolsharieh firuzjaeian 
Abstract: This study aims to investigate the 

application of constructivist curriculum elements in 

higher education. The research design is a sequential-

explanatory mixed method. The instruments 

employed in this study include a researcher-made 
questionnaire as well as observation for the 

quantitative phase and (narrative and qualitative) 

observation for the qualitative phase. In the 
quantitative phase, the statistical population includes 

all the post graduate students of Shiraz University 

studying humanities. From this population 302 
students are selected as the sample through stratified 

random sampling. For the quantitative observation, 

one class is selected from each major (n=46) in the 
faculties under study. For the qualitative observation, 

three classes from each facility are selected and two 

sessions are observed. In the first phase, the validity 

and reliability of questionnaire is examined before 

implementation. From descriptive statistics, mean and 
standard deviation and from inferential statistics, one-

sample t-test and independent t-tests are used for the 

purpose of data analysis. The correlation coefficient 
of 90% is obtained for the observation which confirms 

the reliability. The validity of qualitative observation 

is evaluated through the mastery of subject by the 
researcher. The results indicate no significant 

difference regarding the target element, content and 

teaching-learning strategies. However, evaluation 
element is lower than the standard level. The results 

obtained from the quantitative phase confirm the 

results of the questionnaire. The results of the 
qualitative observation could explain the features of 

classes. 
Keywords: education, curriculum, constructive. 
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 مقدمه
هایی ثر از موقعیتمتأطور متعارف عالی به نتایج مطالعات نشان می دهند که حوزه آموزش

های محدود به پردیس دانشگاهی و یا مرزهای ملی بوده است. بطور تاریخی وریتممأفراتر از 
ال اند. در حالمللی و بُعد فراسوی مرزها مرتبط بودهها کم و بیش به ماموریت های بیندانشگاه

ی یک مثابهالمللی سازی بهای تمایل به بینطور فزایندهسات آموزش عالی بهسمؤحاضر اغلب 
فعالیت استراتژیک جهت نوسازی، بازسازی و گسترش سیاستهای خود دارند )خورسندی 

بین المللی شدن آموزش عالی نه تنها به عنوان یکی از اولویت های اصلی  ص(.، 2014طاسکوه، 
برجسته جهان توسعه یافته است، بلکه در دو دهه اخیر به عنوان مهمترین دغدغه دانشگاههای 

(. 2018 1مدیریت دانشگاهها در کشورهای جهان سوم نیز بوده است )عباس، یوسف زی و خاتک،
منظور اقدامات گذاری راهبردی و درازمدت بهسو به سیاستالمللی شدن آموزش عالی از یکبین

المللی های پژوهشی، آموزشی و خدماتی نیاز دارد و از طرفی برای بینعالیتمقتضی برای بهبود ف
های مختلف آن ضروری به نظر های دانشگاه، ایجاد بستری پویا برای بهبود فعالیتنمودن فعالیت

 (.4، ص، 1395رسد )توسلیان، می
است که  یرداز موا یکی یآموزش عال شدنیالمللنیب دهیپد ریو فراگ عیسر ۀظهور و توسع

ها دانشگاه یو خدمات یپژوهش ،یآموزش ۀگانسه یهاتیو مأمور هایریگبر سمت یآشکار راتیتأث
المللی ، بین2سازمان توسعه و همکاری اقتصادی .(1396)خورسندی طاسکوه،  گذاشته است

شگاه شامل: های دانفرهنگی در فعالیتالمللی و بینمثابه تلفیق ابعاد بینشدن آموزش عالی را به
المللی شدن با کند. اگرچه امروزه گفتمان بینتدریس، پژوهش و وظایف خدمات تعریف می

المللی شدن فراسوی مرزها، های جدیدی شامل بیناند و شکلیچیدهپدرهمشدن بسیار جهانی
المللی شدن سبب یابند که ابهام بیشتری را در تعریف بینآموزش فراملی و مجازی اهمیت می

المللی شدن، ایجاد درک (. ممکن است وظیفه اصلی بین2002، 4؛ یانگ2008، 3شوند )نایتیم
 گونه نیست.برسد اما درواقع این به نظرفرهنگی المللی و توسعه بینبین

المللی سازی در آموزش عالی وجود دارد: (، چهار اصل عمده برای بین2002) 5به باور دِویت
فرهنگی و علمی. منطق سیاسی شامل سیاست خارجی، امنیت -اعیاصل سیاسی، اقتصادی، اجتم

المللی سازی آموزش ای در بینملی، همکاری فنی، صلح و درک متقابل، هویت ملی و منطقه
ویژه پس از جنگ جهانی دوم(. اصل اقتصادی شامل رشد و رقابت، اند )بهعالی حیاتی و برجسته

                                                 
1 Abbas, Yousafzai & Khattak (2018) 
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3 Knight 
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5 De wit 
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سازی اقتصاد ضروری شود که امروزه در جهانیالی میتقاضای ملی آموزش، بازار کار، انگیزه م
فرهنگی بین فرهنگی برای ایجاد یک درک و شایستگی -اند. اصل سوم یعنی اصل اجتماعیگشته

فرهنگی در المللی و بینت علمی در قبال دنیا اهمیت دارد. توسعه بعد بینیأبرای دانشجویان و ه
عنوان توانند بهالمللی، میتانداردهای علمی بینپژوهش، تدریس و خدمات بهبود کیفیت و اس

 چهارم( نگریسته شوند. )اصل علمی 
، 1المللی شدن خارج مرزهاها شامل بینالمللی شدن دانشگاهانواع رویکردهای سنتی بین

المللی شدن در سطح موسسه، اغلب طور سنتی بیناست. به 2المللی شدن فراسوی مرزهابین
جریان  ها، در دوهای متفاوت است که این فعالیتها و فعالیتاز استراتژی ایعنوان سلسلهبه

افتد و نیز آن هایی که در دانشگاه بومی اتفاق میالمللی سازی فعالیتمختلف، شامل بین
گیرند دهد قرار میهایی که در خارج از کشور و در دنیای دیگر و یا فراسوی مرزها رخ میفعالیت
ها باید برای نشر دانش و ایده، فراتر از رویکردهای اما امروزه دانشگاه (؛6، ، ص2003، 3)واچر

 (.7، ص، 2011، 4المللی سازی به فراسوی مرزهای ملی دست یابند )هادزیکسنتی بین
المللی شدنِ آموزش است. این جدیدی در بحث بین مفهوم نسبتا 5المللی شدن در خانهبین 

( در دانشگاه سوئدی مالمو، جهت پاسخگویی به عدم 1999) 6ونرویکرد اولین بار توسط نیلس
منظور به IAHالمللی شدن به خیل کثیر دانشجویان ایجاد شد. کفایت رویکردهای سنتی بین

های متفاوت جهت افزایش دانش و احترام به حقوق ایجاد درک مناسب افراد از کشورها و فرهنگ
ارائه شده است )نیلسون، « ایجاد یک جامعه جهانی»های مختلف زندگی و برای انسانی و سبک

المللی سازی تجربه آموزشی افرادی که شرایط (. این رویکرد جدید جهت بین2، ص، 1999
فرهنگی های بینای که دیدگاهگونهتحصیل در خارج از کشور را ندارند، ارائه شده است. به

المللی شدن در خانه (. طرح مفهوم بین2003 نماید )واچر،دانشجویان را نیز با یکدیگر تلفیق می
 را در دانشجویان المللیفرهنگی و بینگذاری شده است تا شایستگی بینای هدفدر جهت ویژه
)کروثر و  خود را ترک کنندکشور  تحصیل هدفبا  ها بخواهندبدون اینکه آنایجاد کند، 

ها و شایستگیچنین رورش مکان اصلی پ های آموزشی،(. درواقع محیط2001، 7همکاران
بر  اییمششود، همچنان که این امر از سوی یونسکو تحت عنوان خطهایی محسوب میتوانایی

؛ بنابراین با اتخاذ و اعمال ( مورد تأکید قرار گرفته است2006آموزش بین فرهنگی )یونسکو، 

                                                 
1 Internationalisation Abroad 
2 Cross-border Internationalisation 
3 Wachter 
4 Hudzik 
5 Internationalisation at home 
6 Nilsson 
7 Crowther et.al 



انیروزجائیف عهی، طلعت الشرطاسکوه یخورسند یعل  

 1397 پاییز و زمستان، 18، شماره 9دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      10

 

 

ت توسعه ی این سیاست هایی در این راستا در سیستم کالن آموزشی است که می توان در جه
 شایستگی ها گام برداشت.

یافته و با جایگاه اول اقتصادی، توسعه»، ایران کشوری 1404انداز با استناد به سند چشم   
یابی ارز« المللینعلمی و فناوری در منطقه، جهان اسالم و دارای تعامل سازنده و موثر در روابط ب

، رثیرگذاو تأعنوان بخش جهت دهنده کشور بهبنابراین نظام آموزش عالی  و تعریف شده است؛
های مطرح در سند های آموزشی و علمی متناسب با آرمانگیرینیازمند بازنگری و تقویت جهت

هاست. در اینجا این های مربوط به آنها و برنامهانداز و سند جامع علمی کشور و سیاستچشم
قه و ه آموزش عالی ایران در سطح منطشدریفشود که با توجه به جایگاه تعپرسش مطرح می

المللی اند( به لحاظ گسترش ابعاد بینتوانند )و یا توانستهها می، آیا دانشگاه1404جهان در سند 
اند؟ شده برای آموزش عالی قرار گیرند؟ عوامل احتمالی پیشران آن کدمبینیدر جایگاه پیش

المللی سازی آموزش توسعه نهادیِ بینپارادایم جدید در سیاست »یک  IAHهمچنین رویکرد 
المللی برای تمام دانشجویان بومی و فرهنگی و بینیادگیری بین-عالی است و بر فرآیند تدریس

های رویکرد شامل حذف هزینه تاکید قوی دارد. ضمن این که ویژگی ممتاز این« خارجی
های خارجی است. این اهفیت پذیرش دانشجو در دانشگهای موجود در ظرجابجایی و محدودیت

گردد. المللی شدن مرجح میرویکرد از این جنبه به نحوی نسبت به سایر رویکردهای بین
المللی شدن به طور عمومی به دنبال دارد مستلزم توجه ای که بحث بینهمچنین تنوع فرهنگی

گسترش ابعاد  1404ز اندایز با توجه به اینکه در چشمفرهنگی است و نریزی بینای به برنامهویژه
عنوان های شهر تهران بهالمللی آموزش عالی مدنظر است، چگونگی وضعیت دانشگاهبین

 یابد؛ی خاورمیانه در این خصوص اهمیت میهای پایتخت و نیز اثرگذار در منطقهدانشگاه
دن در شالمللی بنابراین آنچه در این پژوهش مطمح نظر است مطالعه و تحلیل شرایط امکان بین

 های تخصصی استان تهران است.فرهنگی در دانشگاهریزی درسی بینخانه با تمرکز بر برنامه

 چارچوب نظری
المللی بر اساس رویکردهای نظری متعدد تبیین مطالعات در حوزه آموزش عالی بین

ا های مبتنی بر دانشگاه رها و برنامهتری سیاستهای گستردهشوند؛ بر این اساس گرایشمی
استعماری، پسا  -های انتقادی، پسا (. نظریه2016دهد )آلتبچ، دویت، رامبلی، تحت تاثیر قرار می

نظران این حوزه هستند وبیش موردتوجه صاحبفرهنگی، کم -های اجتماعیو نظریه مدرن -
، الف(. در مفهوم بین المللی شدن؛ تمرکز از ورودی و 6، ص، 1395)خورسندی طاسکوه، 

و  2014، 1پیامدها گردش پیدا می کند چراکه به محل آموزش وابسته نیست )آردن خروجی به
شدن به شکل یک پارادایم نظری و چارچوب مفهومی قابل استناد (. امروزه جهانی2015، 2لیسک

                                                 
1 Aerden 
2 Leask 
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ها و مطالعات آموزشی مطرح است. یکی از دالیل پیوند دادن این دو ایده برای بسیاری از پژوهش
توان دانشگاه را در برابر سرعت و حجم این پرسش اساسی است که چگونه میبه یکدیگر فهم 
پذیر های اجتماعی پاسخگو و مسئولیتشدن بر نظام آموزش عالی و دیگر بخشفضاهای جهانی

ی یک پاسخ سازمانی سیستماتیک در برابر مثابهالمللی شدن بهساخت. در این معنا بین
المللی شدن (. درواقع بین1395)خورسندی طاسکوه ) شدن آموزش عالی مطرح استجهانی

، 1شدن است )رابینشدن نیست بلکه هم یک محصول و یک عامل در جهانیشناسه جهانی
شدن ( جهانی1999(. همچنین از دیدگاه نایت )1392به نقل از تمنایی فر و نورمحمدی،  2001

( 1999ا و ... در فراسوی مرزهاست )نایت، هها، ایدهجریان تکنولوژی، اقتصاد، دانش، افراد، ارزش
فرهنگی و جهانی در اهداف، کارکردها و المللی و بینالمللی شدن فرآیند تلفیق بعد بینو بین

شدن و (. شکل زیر رابطه میان جهانی2004های یک موسسه است )نایت، نحوه ارائه آموزش
 دهد:( نشان می2012زعم نایت )المللی سازی را بهالمللی شدن و اَشکال مختلف بینبین

 

 
 (2012المللی شدن در آموزش عالی )نایت، شدن و بین: رابطه میان جهانی1شکل شماره 

دهد که این دو المللی شدن است. تصویر نشان میی دو رکن مهم بینکنندهشکل فوق بیان
المللی توجهی بر بینتاکید قابل 2. آموزش فراسوی مرزهااندهم جدا اما به هم نزدیک و وابسته از

شدن مبتنی بر پردیس و بالعکس را دارد. دانشجوی فراسوی مرز، جزئی از رکن آموزش فراسوی 
های در خانه دارد. برای مثال، تحصیل در خارج، وضوح ارتباط زیادی با فعالیتمرزهاست اما به

المللی سازی برنامه درسی و تجارب ای کلیدی بینهکارآموزی، کار میدانی و پژوهش بخش
یافته تا امتیاز بیشتری برای المللی شدن در خانه توسعهپژوهشی دانشجویان است. مفهوم بین

تواند شامل ابعاد های پردیس میراهبردهای مبتنی بر پردیس ایجاد کند. این استراتژی

                                                 
1 Robbin 
2 Cross-Border Education 
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برنامه درسی، های فوقری، پژوهش، فعالیتیادگی -فرهنگی در فرآیند تدریس المللی و بینبین
های قومیتی، همچنین، تعامل دانشجویان و نخبگان های جامعه ملی و انجمنارتباط با گروه

اما واقعیت حکایت از آن دارد که در اغلب  ها و زندگی دانشگاهی باشد؛خارجی در فعالیت
تجربه میدانی و پژوهش در سطح موسسات و کشورها تعداد کمی از افراد به تحصیل در خارج و 

های مبتنی بر پردیس زنند. این امر نیازمند توجه بیشتر به فعالیتها و تالشالملل دست میبین
پیوسته همها بتواند به دانشجو کمک کند تا در دنیای بهدانشگاه و برنامه درسی است تا این تالش

یک صرفا  المللی سازیبین مفهوم ذشتهدرگ(. 2012و متنوع ازنظر فرهنگی زندگی کنند )نایت، 
به لحاظ فنی بر آموزش خارج از  .بود 1بر تحصیل در خارج از کشور متمرکزالمللی آموزش بین

ازآنجاکه  استفاده کنند. از آن توانستندشده بود و تعداد کمی از افراد می گذاریهدفمرز 
یک مفهوم  ی شدن آموزش نه از طریقالمللگیرد بینشدن تمام اَشکال توسعه را در برمیجهانی

 ها سازگار شده است.جدید بلکه از طریق موسسات آموزش عالی کشورهای جهان اول با آن
نوع دیگری  .شودنگریسته می آموزش خارج از مرزعنوان المللی شدن بهاگرچه هنوز هم به بین

المللی شدن در خانه است. بینشود اجرا پنداشته میکه برای تمام آنچه درباره آن گفته شد قابل
های های جدید است. از نوآوریها و فعالیتی توسعه ایدهالمللی شدن در خانه، تماما دربارهبین

های جدید و جسورانه دیدگاه»ها با ها و برنامهای و تغییرات آموزشی و نیز از ایجاد پروژهموسسه
کند. این اندیشه برای حمایت می« کنار یکدیگرهای جدید در برای قرار دادن افراد مختلف و ایده

هایی باید اجرا المللی سازی دانشجویان اساسی است. در این خصوص باید فعالیت و برنامهبین
المللی در محیط دانشگاه و فرهنگی را بین دانشجویان بومی و بینشوند که برخوردهای بین

 IAHبر اساس مطالعات متعدد رویکرد  (.7، ص، 2007، 2کنند )تیکنزجامعه محلی تشویق می
های مختلفی در نمونه IAHهای بسیاری است که در جدول زیر مولفه هایلفهمؤی دربرگیرنده

 شده در این زمینه گردآوری شده است:از مطالعات موردیِ انجام

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Education abroad (EA) 
2 Teekens 
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، ص، 0132، 1)لوئیزا IAHهای مستخرج از مطالعات موردی در خصوص : مولفه14-2جدول شماره 

91-88) 

 (2003اوتن )  (2000کروثر )

 المللی شده و زبان خارجیبرنامه درسی بین برنامه درسی

 ICTکارگیری تدریس یادگیری/به کملهای برنامه درسی مفعالیت

 و مشارکت دانشجویان پردیس جوّ ICTکارگیری بعد تکنولوژی و به

 و هیات علمی توسعه کارکنان المللیتدریس یادگیری/کالس بین

 ای:الزامات موسسه

 حکمرانی، ساختارها، مدیریت و رهبری

 

 های نهادیرهبری و سیاست

 جابجایی هیات علمی و دانشجویان زبان خارجی

 خدمات یادگیری و برنامه توسعه بعد زمینه وندی

 منابع مالی ها و ساختارهایمشوق نقش هیات علمی و کارکنان

 یفیت و اعتباربخشیتضمین ک همه دانشجویان

 (2003تیکنز ) (2003دانشگاه مالمو، سوئد )نیلسون، 

فرهنگی المللی و بینیادگیری جهانی )عناصر بین المللی شدهبرنامه درسی بین

 در برنامه درسی(

 یارگیری –تدریس  جابجایی دانشجویان و کارکنان

 المللیکالس بین توسعه کارکنان و دانشجویان

 زبان خارجی برای آموزش لمللی شدن در خانهاسیاست بین

های درگیری هیات علمی در فعالیت

 المللیبین

 نقش هیات علمی

دوزبانه بودن )انگلیسی و اسپانیایی( 

 دانشجویان، هیات علمی و کارکنان

 در کالس ICTکارگیری به

 (2003، 2دانشگاه مینوستا امریکا )پیج (2003واچر )

محیطی با تنوع تدریس و یادگیری در 

 فرهنگی

المللی در زندگی دانشجویان و نخبگان بین

 دانشگاهی

 المللی شدهبرنامه درسی بین فرهنگیکالس بین

 المللیهای بیننقش هیات علمی در فعالیت ICTکاربرد 

                                                 
1 Luisa 
2 Paige 
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 المللی شدهبرنامه درسی بین

 

 :IAHالمللی سازی بین

 ی مکملالمللی شدهبین برنامه درسی-

 IAHها برای ا/زیرساختواحده-

 رهبری کالج و دانشگاه های خارجیزبان

IAH های تحصیل در خارجبرنامه یک سیاست آموزشیی مثابهبه 

 1دانشگاه مالموی سوئد برگنات   (2005)تیکنز 

(2007) 

: استخدام گسترده: IAHسیاست نهادی برای  IAHپلت فرم گفتگو برای ایجاد مالکیت 

 های گستردهو برنامه خدمات یادگیری

های : پیشنهاد پستIAHالملل و دفتر بین اییهای فراتر از جابجفعالیت

مدیریتی و ریاست دانشگاه، تشویق اجرای عناصر 

 المللی در یادگیری، تدریس و برنامه درسیبین

 ICT: خدمات/IAHحکومت و تسهیالت برای  ICTاستفاده از 

ی محتوا هوسعالمللی شده: تبرنامه درسی بین

 و ارائه

سازی کارکنان برای برنامه درسی مبتنی بر آماده
IAH 

یادگیری چندفرهنگی در خانه و سرویس 

 یادگیری

IAH برنامه درسی و سیالبی برنامه درسی  در

 المللی شدهبین

سی شامل زبان انگلی)های زبان رشد مهارت

 ای آموزش(عنوان یک زبان بربه

انشجویان بومی در خارج یادگیری غیررسمی با د

 کالس

                                                 
1 Bergknut 
2 Teissier 

مطالعه موردی دانشگاه استرالیایی )لیسک،  (2دانشگاه رگیومونتانا، مکزیک، )تیسیر

2007) 

 ریزیو برنامه IAHسیاست برای  المللی شدهبرنامه درسی بین

 المللی شدهبرنامه درسی بین هایی با کتب درسی به زبان خارجیدوره

 های یادگیری و تدریسفعالیت التین بانهایی با تدریس به زدوره

 های مکمل برنامه درسی و سرویس یادگیریفعالیت سطح دانش انگلیسی دانشجویان و اساتید

  المللیهیات علمی و کارکنان بین
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همیت ( و ادر این پژوهش با توجه به اهمیت ماموریت اول و دوم دانشگاه )آموزش و پژوهش

ریزی درسی های برنامهالمللی و بین فرهنگی بر مؤلفههای آموزشی حائز ویژگی بینی دورهارائه
ده المللی در خانه پرداخته شهای بینهشالمللی و انجام پژوبین فرهنگی، استفاده از اساتید بین

ید ها اساسا یک اقدام بین فرهنگی است، تاکالمللی سازی دانشگاهاست؛ که با توجه به اینکه بین
 باشد.ی میریزی درسی بین فرهنگاصلی این پژوهش بر برنامه

در خانه )درون المللی شدن فرهنگی نیل به اهداف بینریزی درسی بیندرواقع فرآیند برنامه    
 فرهنگیبینهای معموال شایستگیدهند که کند. نتایج مطالعات نشان مییبانی میپشتمرزها( را 

که بیشتر این رغمیتوان از طریق ترکیبی از تجربه، تمرین و خود اندیشی به دست آورد. علرا می
ی شخصی به ق تجربهتوان از طریشوند را میهای میان فرهنگی تبدیل میآنچه که به شایستگی

طور اند و معموال بههای بسیاری طراحی شدهی آموزش رسمی برنامهدست آورد، برای ارائه
ریزی درسی با . جهت برنامه(2010، 4؛ دروین2009، 3)دیردورف باشندتوجهی مفید میقابل
ابی( بایستی فرهنگی در مراحل مختلف آن )طراحی و تدوین، اجرا و ارزشیسازی رویکرد بینپیاده

ی فرهنگی با توجه تعریف اولیهریزی درسی بینهای این رویکرد مدنظر قرار گیرد. برنامهویژگی
-المللی شدن برنامه درسی و فرآیندهای یاددهیکه تنها بر بین IAH( از 2003نیلسون )

 IAH که در مفهوم جدیداما ازآنجایی رسد؛کند چندان ضروری به نظر نمییادگیری تاکید می

                                                 
1 Cape Town 
2 Thomas & Kaunda 
3 Deardorff 
4 Dervin 

  المللی در خانهاخالق بین

، جنوب افریقا توماس و 1دانشگاه کیپ تاون (2007تیکنز )

 (2007) 2کوندا

 IAHسیاست نهادی برای  یتوسعه نهاد

 IAHحکمرانی برای  ر خانههای فراگیر دتنوع: فعالیت

ICT های آکادمیکالمللی برنامهنقش دفتر بین 

 IAHتسهیالت برای  فرهنگییادگیری بین

 یادگیری و تدریس، توسعه هیات علمی 

 IAH المللی شدهدر برنامه درسی/ برنامه درسی بین 

توسط دانشجویان بومی خارج از یادگیری غیررسمی  

 کالس
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ی این ( و بر توسعه2008فرهنگی موردتوجه است )نایت، المللی و بینادغام ابعاد بین
ریزی درسی و با استمداد از ها در دانشجویان بومی و غیربومی از طریق برنامهشایستگی

؛ به نقل از دویت 2015، 1های درسی رسمی و نیز غیررسمی تاکید دارد )بیلن و جونزبرنامه
ه شایستگی بین فرهنگی مورد توجه است. همچنین آنچه محور اصلی یک کالس ( توسع2015

کند اساتید و المللی را در کنار عواملی مانند برنامه درسی و محیط فیزیکی آن تعیین میبین
هایی که یک استاد در دهندگانی اند که کامال بر محیط و برنامه درسی موثرند، مهارتتعلیم

( توصیف 45-42، ص، 2007به نقل از بیلن،  2001دارد توسط تیکنز ) المللی نیازکالس بین
المللی فردی است که توانایی دارد که برای دارد که یک استاد بینشده است. او بیان می

فرهنگی تبدیل کند. المللی و بینکالس را به یک تجربه قوی یادگیری بین دانشجویان بومی،
رای دسترسی و استفاده از دانش در سطح جهان و ارتباط با همچنین بعد پژوهشی دانشگاه نیز ب

( بنابراین بایستی با 2010، 2المللی شود )سِرگار و وایزهای جدید، بایستی بیننوآوری
 های مشترک همساز باشد.المللی جهت همکاریاستانداردهای بین

طورکلی د که بهانها نشان دادهالمللی سازی دانشگاهدر حوزه بین شدهانجاممطالعات 
المللی دارند. باوجوداین دانشجویان داخلی برداشت نسبتا مطلوبی نسبت به حضور دانشجویان بین

اند که دانشجویان داخلی تا حد زیادی برای شروع ارتباط با پژوهشگران به این نتیجه رسیده
ست که صرف حضور اند. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت اعالقهیبالمللی خود های بینهمکالسی

فرهنگی و خود جهت ارتقای تعامالت بینخودیالمللی حتی در تعداد زیاد بهدانشجویان بین
، 2006، 3فرهنگی، ناکافی است )واردفرهنگی و درنتیجه ایجاد فهم بینهای بینی دوستیتوسعه
دن و لزوم شناسان شدنیروند جهان( نشان می دهد 1390(. پژوهش خشنودی فر )2-3ص، 

حرکت به سمت بین المللی شدن  لیدال نیترهمم انیبه جهان نیزمرانیفرهنگ و تمدن ا
بین المللی  ندیفرآ توانندیکه م یعوامل نیتراز مهمدانشگاهها است. براساس پژوهش مذکور، 

زبان،  ،یالمللنیها در سطح بدانشگاه یعلم یهایهمکار زانیقرار دهند، م ریرا تحت تاثشدن 
 یو انسان یمنابع مال یعالوه تکافوبه رانیو مد دیاسات تیو صالح یکالن آموزش عال یهااستیس

 .هستند کیو تکنولوژ یفن یهارساختیز دو وجو

 های پژوهشسؤال
در « شدن در خانه یالملل نیب»امکان  طیشرا»پژوهش عبارتست از  نیا یپرسش اصل .1

 یپرسش اصل ،یه پاسخ علمب دنیرس یبرا«. تهران کدامند؟ یتخصص یدانشگاهها
 شد:  میتقس ریز یمذکور به سه پرسش فرع

                                                 
1 Beelen & Jones 
2 Serger & Wise 
3 Ward 
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 تهران یتخصص یهادانشگاه یفرهنگ نیب یدرس یزیرامکان برنامه طیاول: شرا پرسش .2
 اند؟ کدم

 در سیتدر آموزش و یبرا یالمللنیب دیامکان استفاده از اسات طیدوم: شرا پرسش .3
 اند؟ تهران کدم یتخصص یهادانشگاه

 یتخصص یهادر دانشگاه یالمللنیب یهاامکان انجام پژوهش طیسوم: شرا پرسش .4
 اند؟تهران کدم

 روش پژوهش
-ی تشریحی )کمیها آمیختهاین پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ابزار گردآوری داده

 کیفی( است. درنتیجه، فرآیند گردآوری داده در دو مرحله انجام شد. در بخش کمی )مرحله اول(:
برای گردآوری داده در این بخش با رویکرد پیمایش به تشریح موضوع پرداخته و وزن اصلی به 

های کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه اختصاص داده شد و در میان افراد نمونه توزیع داده
 گردید. در بخش کیفی )مرحله دوم(: از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته برای تشریح ابعاد مختلف

های کیفی برای پدیده و موضوعِ مورد مطالعه استفاده گردید. شایسته توضیح است که از داده
(. در این 1389برانگیز استفاده شده است )بازرگان، های ابهامتوضیح بیشتر و آشکار کردن جنبه

« 2گلوله برفی»و « 1گیری هدفمندنمونه»گیری غیر تصادفی یعنی بخش از دو روش مکمل نمونه
نظران حوزه آموزش عالی و مدیران ارشد مسئول عنوان روش مناسب جهت انتخاب صاحببه
 منظور انجام مصاحبه استفاده شده است.به

 جامعه و نمونه آماری
 یهارشد دانشگاها رانیوقت و مدتمام یعلم اتیه یپژوهش اعضا نیجامعه مورد مطالعه ا

بقه بندی ط. براساس نفر بود 2445 ،1396هار در ب هابود که تعداد آنتخصصی استان تهران 
علم  شریف، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چهار دانشگاه عالمه طباطبائی، صنعتی 1395سال 

در  شدند. استان تهران ارزیابی« یک»و صنعت، و امیرکبیر به عنوان دانشگاههای تخصصی سطح 
ی وم انساندانشگاه عل وم انسانی و فنی، یکهای علاین پژوهش با توجه به ماهیت متفاوت دانشگاه

ه جامعه صورت هدفمند انتخاب گردید تا همگنی الزم را در نمونه نسبت بو یک دانشگاه فنی به
ی علوم انسانی و عالمه طباطبائی دانشگاه تراز اول در حیطه که دانشگاهبرقرار سازد. ازآنجایی

صورت هدفمند ی علوم فنی در کشور است بهطهدانشگاه صنعتی شریف دانشگاه تراز اول در حی
 8اند که به روش نمونه گیری در دسترس در های موردمطالعه انتخاب شدهعنوان نمونهبه

طح کوکران در سحجم نمونه از طریق فرمول اجرا شد.  ی منتخب از این دو دانشگاهدانشکده
 نفر تعیین شد.  185درصد برابر با  5خطای 

                                                 
1 Purposeful sampling 
2 Snowball Sampling 
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 ی ابزار گردآوری اطالعات روایی و پایای
گویه های پرسشنامه بر اساس مطالعه و تحلیل مولفه های بدست آمده در پژوهش های 
انجام شده در حیطه بین المللی شدن در خانه  و نیز مطالعه ی مبانی نظری موجود در این حوزه 

ه بر اساتید در چند مرحله تنظیم و بررسی گردید. برای سنجش روایی محتوای پرسشنامه، عالو
المللی راهنما و مشاور، تعدادی از اساتید مجرب و متخصصان حوزه آموزش عالی در حیطه بین

اند. پایایی پرسشنامه نیز طی اجرای مقدماتی سازی آموزش عالی آن را مطالعه و اظهارنظر کرده
 1رونباخو با روش آلفای ک SPSSافزار نرم 23نفری با استفاده از نسخه  60روی یک نمونه 

 دهد:محاسبه شده است، که در هر مولفه مقادیر زیر را نشان می
 : مقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه1جدول 

 
 فرعی پژوهش در بخش کیفی نیز سواالت مصاحبه بر اساس چارچوب نظری و پرسش های

 اییدآن در چند مرحله توسط اساتید مجرب این حوزه بررسی و ت یوایتعیین شده و سپس ر
صاحبه اد مگردید. مصاحبه ها بر اساس روش گلوله برفی و تا مرحله اشباع صورت گرفت که تعد

 نفر رسیده است. 10شوندگان به 

اند. در بخش کمی هر متغیر در دو بخش کمی و کیفی تعریف شدههای پژوهش: یافته
اند و سپس در بخش کیفی طور جداگانه در دو سطح توصیفی و استنباطی نشان داده شدهبه

 اند.دول نشان داده شدهجهای هر سه متغیر در یک یافته

 بخش کمی: 

 ی بین فرهنگیریزی درسمتغیر برنامه -1
ی ریزی درسی بین فرهنگاطالعات آمار توصیفی مربوط به شرایط امکان برنامه 2در جدول 

واریانس  وهای میانگین، انحراف معیار در هر دو دانشگاه ارائه شده است که به ترتیب در شاخص
 گذارد.را به نمایش می 86/32و  73/5، 75/46و  93/37و  15/6، 4/46مقادیر 

                                                 
1 Cronbchs’ Alpha 

 ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد پرسش ابعاد

 917/0 15 برنامه درسی بین فرهنگی

 832/0 8 المللیاستفاده از اساتید بین

 843/0 5 المللیهای بینپژوهش

 864/0 28 هکل پرسشنام
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 ریزی درسی بین فرهنگی نامهمتغیر شرایط امکان بر های توصیفیآزمون :2جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین نام دانشگاه

 93/37 15/6 40/46 عالمه طباطبائی

 86/32 73/5 75/46 صنعتی شریف

 

 نمایش توزیع فراوانی و درصد هرگویه
های پرسش اول پژوهش در گویه های مربوط به هریک ازفراوانی و درصد پاسخ 3در جدول 

 زیر است: قراربهطیف لیکرت آورده شده است که 
ریزی درسی های مربوط به  متغیر شرایط امکان برنامه: توزیع فراوانی و درصد پاسخ به گویه3جدول 

 بین فرهنگی در دانشگاه عالمه طباطبائی و صنعتی شریف

 

 فراوانی گویه

 درصد

 فصنعتی شری عالمه طباطبائی

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد کم

 زیاد

 خیلی

 کم

خیلی  زیاد کم

 زیاد

های استقرار کالس

آموزشی با روش 

 تدریس گروهی

 ف

 د

1 

5/1 

15 

1/23 

44 

7/67 

5 

7/7 

1 

7/1 

15 

25 

40 

7/66 

4 

7/6 

افزایش تحرک 

دانشجویی و 

سفرهای علمی 

دانشجویان بومی به 

 خارج از کشور

 ف

 د

- 

- 

4 

2/6 

38 

5/58 

23 

4/35 

1 

7/1 

5 

3/8 

32 

3/53 

22 

7/36 

افزایش جذب 

دانشجویان خارجی 

جهت توسعه رویکرد 

 بین فرهنگی

 ف

 د

- 

- 

8 

3/12 

30 

2/46 

27 

5/41 

1 

7/1 

3 

5 

34 

7/56 

22 

7/36 

های برگزاری دوره

مشترک درسی در 

های ایران و دانشگاه

 ف

 د

- 

- 

6 

2/9 

24 

9/36 

35 

8/53 

- 

- 

5 

3/8 

20 

3/33 

35 

3/58 
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 فراوانی گویه

 درصد

 فصنعتی شری عالمه طباطبائی

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد کم

 زیاد

 خیلی

 کم

خیلی  زیاد کم

 زیاد

 خارج

ریزی درسی با رنامهب

رویکرد توسعه رفتار 

 شهروندی

 ف

 د

7 

8/10 

16 

6/24 

32 

2/49 

10 

4/15 

7 

7/11 

12 

20 

27 

45 

14 

3/23 

ریزی درسی با برنامه

رویکرد صلح میان 

ملل و درک متقابل 

 هاملت

 ف

 د

6 

2/9 

12 

5/18 

36 

4/5 

11 

9/16 

2 

3/3 

8 

3/13 

37 

7/61 

13 

7/21 

ریزی درسی برنامه

با فرهنگ سازگار 

اجتماعی دانشجویان 

 المللیبین

 ف

 د

7 

8/10 

15 

1/23 

28 

1/43 

15 

1/23 

2 

3/3 

13 

7/21 

35 

3/58 

10 

7/16 

ریزی درسی برنامه

متناسب با نیازهای 

فرهنگی دانشجویان 

 المللی بین

 ف

 د

8 

3/12 

13 

20 

31 

7/47 

13 

20 

3 

5 

14 

3/23 

29 

3/48 

14 

3/23 

تدریس به زبان 

 انگلیسی )حداقل

های برای دوره

 تحصیالت تکمیلی(

 ف

 د

3 

6/4 

10 

4/15 

26 

40 

26 

40 

- 

- 

7 

7/11 

24 

40 

29 

3/48 

تدریس منابع 

آموزشی و درسی 

مبتنی بر توسعه 

 درک میان فرهنگی

 ف

 د

1 

5/1 

12 

5/18 

8/50 

33 

19 

2/29 

2 

3/3 

8 

3/13 

37 

7/61 

13 

7/21 

تدوین 

هایی شامل نامهآیین

 ف

 د

3 

6/4 

3 

6/4 

30 

2/26 

29 

6/44 

- 

- 

6 

10 

32 

2/53 

22 

7/36 
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 فراوانی گویه

 درصد

 فصنعتی شری عالمه طباطبائی

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد کم

 زیاد

 خیلی

 کم

خیلی  زیاد کم

 زیاد

فرصت مطالعاتی 

م برای تما

دانشجویان دوره 

 دکتری

تدوین 

های برنامهفوق

مبتنی بر تعامل 

دانشجویان بومی و 

 خارجی

 ف

 د

1 

5/1 

4 

2/6 

35 

8/53 

25 

5/38 

- 

- 

4 

7/6 

34 

7/56 

22 

7/36 

های توسعه مهارت

زبانی و ارتباطات 

بین فرهنگی اساتید 

 بومی

 ف

 د

- 

- 

4 

2/6 

36 

4/55 

25 

5/38 

2 

3/3 

6 

10 

33 

55 

19 

7/31 

افزایی ارتباطی دانش

و زبانی کارکنان 

 دانشگاهی

 ف

 د

- 

- 

10 

4/15 

33 

8/50 

22 

8/33 

1 

7/1 

7 

7/11 

33 

55 

19 

7/31 

فراهم آوردن محیط 

زندگی علمی و 

اجتماعی در دانشگاه 

با توجه به انتظارات 

و تجارب یادگیری 

بین فرهنگی 

 دانشجویان خارجی

 ف

 د

2 

1/3 

10 

4/15 

27 

5/41 

26 

40 

3 

5 

9 

15 

29 

3/48 

19 

7/31 

 
های زبانی و ارتباطات بین فرهنگی اساتید توسعه مهارت»های گویه 3با توجه به جدول 

و « افزایش تحرک دانشجویی و سفرهای علمی دانشجویان بومی به خارج از کشور»، «بومی
به ترتیب با کسب مقادیر « نی بر تعامل دانشجویان بومی و خارجیهای مبتبرنامهتدوین فوق»
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ها و در بیشترین درصد پاسخ« خیلی زیاد»و « زیاد»% در سطح  3/92% و  %8/93،  9/93
های مبتنی بر تعامل دانشجویان بومی و برنامهتدوین فوق»های دانشگاه صنعتی شریف گویه

برگزاری »و « هت توسعه رویکرد بین فرهنگیافزایش جذب دانشجویان خارجی ج»، «خارجی
% )دو  4/93به ترتیب با کسب مقادیر « های ایران و خارجهای مشترک درسی در دانشگاهدوره

 اند.ها را داشتهبیشترین درصد پاسخ« خیلی زیاد»و « زیاد»% در سطح  6/91مورد اول یکسان( و 

 آزمون آنوآ
ین بریزی بین فرهنگی در متغیر شرایط امکان برنامهی آزمون آنوآ برای مقایسه 4در جدول 

شود یمطور که مشاهده اساتید دانشگاه عالمه طباطبائی و صنعتی شریف ارائه شده است. همان
Sig  ی این است که تفاوت معناداری دهندهاست و نشان 05/0بیشتر از  935/0با کسب مقدار

با کسب  Sigف ندارد. اما در دانشگاه صنعتی شریدر این متغیر میان اساتید این دانشگاه وجود 
ی این است که تفاوت معناداری در این متغیر دهندهاست و نشان 05/0کمتر از  031/0مقدار 

 میان اساتید این دانشگاه وجود دارد.
ریزی درسی بین فرهنگی در بین اساتید متغیر شرایط امکان برنامه راههیک آزمون آنوآ:  4جدول 

 ه عالمه طباطبائی و صنعتی شریفدانشگا

مجموع  عالمه

 مربعات

میانگین  درجه آزادی

 مربعات

F Sig 

 بین گروهی

 گروهیدرون

  جمع

663/16 

937/2410 

6/2427 

3 

61 

64 

554/5 

524/39 

141/0 935/0 

      شریف

 بین گروهی

 گروهیدرون

 جمع

060/282 

190/1657 

250/1939 

3 

56 

59 

020/96 

593/29 

177/3 031/0 

 

 1آزمون توکی
توکی برای مقایسه چندگانه نمرات میانگین بین مرتبه علمی اساتید در  آزمون 5در جدول 

ریزی درسی بین فرهنگی در دانشگاه صنعتی شریف ارائه شده است. متغیر شرایط امکان برنامه
)مربی و ی علمی ها و خطای معیار بین مرتبهشود تفاوت میانگینگونه که مشاهده میهمان

                                                 
، به آزمون توکی برای داده های این قسمت نیازی عالمه طباطبائیباتوجه به نتایج آزمون آنوآ مربوط به دانشگاه  1

 نبوده است.
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باشد که در سطوح می 17/3، 36/8و  11/3، 3/9دانشیار( و )مربی و استاد( به ترتیب 
های توان نتیجه گرفت که بین میانگینباشد. بنابراین میمعنادار می 04/0و  02/0معناداری

 ی علمی )مربی و دانشیار( و )مربی و استادیار( در دانشگاه صنعتی شریف تفاوت وجود داردمرتبه
 های علمی این دانشگاه تفاوت وجود ندارد. اما در میانگین سایر مرتبه

ریزی درسی بین توکی برای مقایسه چندگانه نمرات میانگین شرایط امکان برنامه : آزمون 5جدول 

 فرهنگی در بین اساتید دانشگاه صنعتی شریف

تفاوت  گروه دو گروه یک

 هامیانگین

خطای 

 معیار

سطح 

 معناداری

اطمینان تفاوت  فاصله

 %95ها میانگین

 حد باال حد پایین

 استادیار مربی

 دانشیار

 استاد

93/6 

3/9 

36/8 

88/2 

11/3 

17/3 

08/0 

02/0 

04/0 

01/7- 

07/1- 

04/0- 

57/14 

54/17 

77/16 

 مربی استادیار

 دانشیار

 استاد

93/6- 

37/2 

42/1 

88/2 

78/1 

9/1 

08/0 

55/0 

87/0 

57/14- 

36/2- 

6/3 

7/0 

1/7 

46/6 

 مربی دانشیار

 استادیار

 استاد

3/9- 

37/2- 

94/0- 

11/3 

78/1 

22/2 

02/0 

55/0 

97/0 

54/17- 

1/7- 

84/6- 

07/1- 

36/2 

95/4 

 مربی استاد

 استادیار

 دانشیار

36/8- 

42/1- 

94/0 

17/3 

9/1 

22/2 

04/0 

87/0 

97/0 

77/16- 

46/6- 

95/4- 

04/0 

6/3 

84/6/2 

 

 المللی ید بینمتغیر استفاده از اسات -2
 المللی در دوناطالعات آمار توصیفی مربوط به شرایط امکان استفاده از اساتید بی 6در جدول

ادیر های میانگین، انحراف معیار و واریانس مقارائه شده است که به ترتیب در شاخص دانشگاه
 گذارد. را به نمایش می 42/9و  07/3، 11/26و  87/9و  14/3، 3/26

 المللیهای توصیفی متغیر شرایط امکان استفاده از اساتید بینآزمون :6جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین نام متغیر

 87/9 14/3 30/26 عالمه طباطبائی 

 42/9 07/3 11/26 صنعتی شریف 
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 س هر گویهنمایش توزیع فراوانی و واریان -
های پرسش دوم پژوهش ویهگاز های مربوط به هریک فراوانی و درصد پاسخ 7در جدول 

 زیر است: قراربهدر طیف لیکرت آورده شده است که 
 

های مربوط به  متغیر شرایط امکان استفاده از : توزیع فراوانی و درصد پاسخ به گویه7جدول 

 ائی و صنعتی شریفالمللی در دانشگاه عالمه طباطباساتید بین

 فراوانی گویه

 درصد

 شریفصنعتی  عالمه طباطبائی

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد کم

 زیاد

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد کم

 زیاد

های اجرای برنامه

تدریس مشترک 

اساتید ایرانی و 

خارجی در 

های دانشگاه

 یکدیگر

 ف

 د

- 

- 

- 

- 

38 

5/58 

27 

5/41 

- 

- 

2 

3/3 

32 

3/53 

26 

3/43 

برطرف نمودن 

موانع قانونی و 

حقوقی جذب 

هیات علمی از 

اساتید و نخبگان 

 المللیینب

 ف

 د

1 

5/1 

5 

7/7 

31 

7/47 

28 

1/43 

2 

3/3 

3 

5 

29 

3/48 

26 

26 

برگزاری 

های کارگاه

آموزشی توسط 

المللی اساتید بین

با موضوعات 

 علمی روز

 ف

 د

- 

- 

2 

1/3 

34 

3/52 

29 

6/44 

1 

7/1 

3 

5 

31 

7/51 

25 

7/41 

تسهیل 

های فرصت

آموزشی و 

 ف

 د

- 

- 

1 

5/1 

37 

9/56 

27 

5/41 

1 

7/1 

4 

7/6 

26 

3/43 

29 

3/48 
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 فراوانی گویه

 درصد

 شریفصنعتی  عالمه طباطبائی

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد کم

 زیاد

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد کم

 زیاد

تدریس اساتید در 

های دانشگاه

 لمللیامعتبر بین

توسعه 

های زیرساخت

الزم جهت ایجاد 

انگیزه هیات 

علمی دانشگاه در 

های فعالیت

 المللیبین

 ف

 د

2 

1/3 

8 

3/12 

31 

7/47 

24 

9/38 

- 

- 

5 

3/8 

33 

55 

22 

7/36 

توسعه کیفی 

ای )علمی، حرفه

ارتباطی( اساتید 

 داخلی

 ف

 د

3 

6/4 

7 

8/10 

36 

4/55 

19 

2/29 

1 

7/1 

9 

15 

38 

3/63 

12 

20 

ها توسعه نشست

های و سخنرانی

ای  و علمی دوره

منظم توسط 

المللی اساتید بین

 در دانشگاه 

 ف

 د

4 

2/6 

5 

7/7 

32 

2/49 

24 

9/36 

2 

3/3 

7 

7/11 

34 

7/56 

17 

3/28 

گذاری سیاست

جهت جذب هیات 

علمی حائز 

های قابلیت

ارتباطی،  )زبانی،

 المللی علمی( بین

 ف

 د

4 

2/6 

2 

1/3 

29 

6/44 

30 

2/46 

2 

3/3 

3 

3/3 

33 

55 

23 

3/38 
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های تدریس مشترک اساتید ایرانی و خارجی اجرای برنامه»های گویه 7با توجه به جدول 
های معتبر های آموزشی و تدریس اساتید در دانشگاهتسهیل فرصت»، «های یکدیگردر دانشگاه

های )زبانی، ارتباطی، علمی( گذاری جهت جذب هیات علمی حائز قابلیتسیاست»و « مللیالبین
« ی زیادخیل»و « زیاد»%در سطح  8/90% و  4/98%،  100به ترتیب با کسب مقادیر « المللیبین

های تدریس اجرای برنامه»های ها و در دانشگاه صنعتی شریف گویهبیشترین درصد پاسخ
های آموزشی توسط برگزاری کارگاه»، «های یکدیگررانی و خارجی در دانشگاهمشترک اساتید ای

گذاری جهت جذب هیات علمی حائز سیاست»، «المللی با موضوعات علمی روزاساتید بین
های آموزشی و تدریس اساتید تسهیل فرصت»و « المللیهای )زبانی، ارتباطی، علمی( بینقابلیت

%  )مورد دو و سه در  93%،   6/96به ترتیب با کسب مقادیر « المللیهای معتبر بیندر دانشگاه
 اند.ها را داشتهبیشترین درصد پاسخ« خیلی زیاد»و « زیاد»% در سطح  6/91متن( و 

 آزمون آنوآ
 المللیی متغیر شرایط امکان استفاده از اساتید بینآزمون آنوآ برای مقایسه 8در جدول 

شاهده طور که مالمه طباطبائی و صنعتی شریف ارائه شده است. هماندر بین اساتید دانشگاه ع
ی این است که دهندهاست و نشان 05/0کمتر از 002/0و  048/0با کسب مقدار  Sigشود می

 تفاوت معناداری در این متغیر میان اساتید این دو دانشگاه وجود دارد.
 المللی در بین اساتیداده از اساتید بینمتغیر شرایط امکان استف راههیک آنوآ: آزمون 8جدول 

 دانشگاه عالمه طباطبائی و صنعتی شریف

مجموع  عالمه

 مربعات

میانگین  درجه آزادی

 مربعات

F Sig 

 بین گروهی

 گروهیدرون

 جمع

096/69 

750/562 

846/631 

3 

61 

64 

032/23 

225/9 

497/2 048/0 

      شریف

 بین گروهی

 گروهیدرون

 جمع

160/131 

023/425 

183/556 

3 

56 

59 

720/43 

590/7 

760/5 002/0 

 

 آزمون توکی
توکی برای مقایسه چندگانه نمرات میانگین بین مرتبه علمی اساتید در  آزمون 9در جدول 

المللی در دانشگاه عالمه طباطبائی ارائه شده است. متغیر شرایط امکان استفاده از اساتید بین
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ی علمی استادیار و ها و خطای معیار بین مرتبهشود تفاوت میانگینگونه که مشاهده میهمان
باشد. بنابراین معنادار می 02/0باشد که در سطح معناداری می 08/1و  16/2استاد به ترتیب 

ی علمی استادیار و استاد در دانشگاه عالمه های مرتبهتوان نتیجه گرفت که بین میانگینمی
های علمی این دانشگاه تفاوت وجود ندارد. طباطبائی تفاوت وجود دارد اما در میانگین سایر مرتبه

ی علمی استادیار و دانشیار ها و خطای معیار بین مرتبهی شریف تفاوت میانگیندر دانشگاه صنعت
توان باشد. بنابراین میمعنادار می 00/0باشد که در سطح معناداری می 9/0و  66/3به ترتیب 

ی علمی استادیار و دانشیار در دانشگاه صنعتی شریف های مرتبهنتیجه گرفت که بین میانگین
 های علمی این دانشگاه تفاوت وجود ندارد. رد اما در میانگین سایر مرتبهتفاوت وجود دا

 
تید توکی برای مقایسه چندگانه نمرات میانگین شرایط امکان استفاده از اسا : آزمون9جدول 

 گاه عالمه طباطبائی و صنعتی شریفالمللی در بین اساتید دانشبین

تفاوت  گروه دو گروه یک

 هامیانگین

خطای 

 رمعیا

سطح 

 معناداری

فاصله اطمینان تفاوت 

 %95ها میانگین

 حد باال حد پایین عالمه:

 استادیار مربی

 دانشیار

 استاد

96/0- 

27/1 

2/1 

44/1 

59/1 

66/1 

91/0 

85/0 

88/0 

78/4- 

94/2- 

19/3- 

86/2 

49/5 

59/5 

 مربی استادیار

 دانشیار

 استاد

96/0 

23/2 

16/2 

44/1 

97/0 

08/1 

91/0 

11/0 

02/0 

86/2- 

34/0- 

69/0- 

78/4 

82/4 

02/5 

 مربی دانشیار

 استادیار

 استاد

27/1- 

23/2- 

07/0- 

59/1 

97/0 

27/1 

85/0 

11/0 

1 

49/5- 

82/4- 

45/3- 

94/2 

34/0 

29/3 

 مربی استاد

 استادیار

 دانشیار

2/1- 

16/2- 

07/0 

66/1 

08/1 

27/2 

88/0 

02/0 

1 

59/5- 

02/5- 

29/3- 

19/3 

69/0 

45/2 

      شریف:

 

 استادیار مربی

 دانشیار

 استاد

53/0- 

13/3 

29/1 

46/1 

57/1 

6/1 

98/0 

2/0 

85/0 

39/4- 

03/1- 

96/2- 

33/3 

3/7 

55/5 

 39/4 -33/3 98/0 46/1 53/0 مربی استادیار



انیروزجائیف عهی، طلعت الشرطاسکوه یخورسند یعل  

 1397 پاییز و زمستان، 18، شماره 9دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      28

 

 

تفاوت  گروه دو گروه یک

 هامیانگین

خطای 

 رمعیا

سطح 

 معناداری

فاصله اطمینان تفاوت 

 %95ها میانگین

 حد باال حد پایین عالمه:

 دانشیار

 استاد

66/3 

82/1 

9/0 

96/0 

00/0 

24/0 

26/1 

72/0- 

06/6 

37/4 

 مربی دانشیار

 استادیار

 استاد

13/3- 

66/3- 

83/1- 

57/1 

9/0 

12/1 

2/0 

00/0 

37/0 

3/7- 

06/6- 

82/4- 

03/1 

26/1- 

14/1 

 مربی استاد

 استادیار

 دانشیار

29/1- 

82/1- 

83/1 

6/1 

96/0 

12/1 

85/0 

24/0 

37/0 

55/5- 

37/4- 

14/1- 

96/2 

72/0 

82/4 

 

 المللیهای بینمتغیر انجام پژوهش -3
ریزی درسی بین به شرایط امکان برنامه اطالعات آمار توصیفی مربوط 10در جدول 

معیار و  های میانگین، انحراففرهنگی در هر دو دانشگاه ارائه شده است که به ترتیب در شاخص
 گذارد. را به نمایش می 47/4و  11/2، 71/15و  22/5و  28/2، 75/15واریانس مقادیر 

  المللیهای بینشهای توصیفی متغیر شرایط امکان انجام پژوهآزمون :10جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین نام متغیر

 22/5 28/2 75/15 عالمه طباطبائی

 47/4 11/2 71/15 صنعتی شریف

 

 نمایش توزیع فراوانی و واریانس گویه ها
های پرسش سوم پژوهش های مربوط به هریک از گویهفراوانی و درصد پاسخ 11در جدول 

 زیر است: قراربهاست که در طیف لیکرت آورده شده 
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های مربوط به  متغیر شرایط امکان انجام : توزیع فراوانی و درصد پاسخ به گویه 11جدول 

 المللی در دانشگاه عالمه طباطبائی و صنعتی شریفهای بینپژوهش

 

 گویه

 فراوانی

 درصد

 صنعتی شریف عالمه طباطبائی

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد کم

 زیاد

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد مک

 زیاد

های اتخاذ سیاست

پشتیبان )مالی( 

برای پژوهشگران 

 المللیبین

 ف

 د

- 

- 

3 

6/4 

41 

1/63 

21 

3/32 

1 

7/1 

1 

7/1 

30 

50 

28 

7/46 

برگزاری 

های علمی همایش

المللی همگام بین

با دانش روز جهت 

ی حضور توسعه

پژوهشگران 

 خارجی

 ف

 د

- 

- 

16 

6/24 

27 

5/41 

22 

8/33 

- 

- 

9 

15 

27 

7/46 

23 

3/38 

ها و تشکیل انجمن

های باشگاه

پژوهشی متشکل 

از پژوهشگران 

 داخلی و خارجی

 ف

 د

4 

2/6 

5 

7/7 

35 

8/53 

21 

3/32 

1 

7/1 

12 

20 

28 

7/46 

19 

7/31 

توسعه فرهنگ و 

ای اخالق حرفه

پژوهش در 

 ها دانشگاه

 ف

 د

1 

5/1 

20 

8/30 

23 

4/35 

21 

3/32 

2 

3/3 

14 

3/23 

30 

50 

14 

3/23 

ی دانش و توسعه

های مهارت

پژوهشی 

دانشجویان و 

 اساتید

 ف

 د

1 

5/1 

3 

6/4 

38 

5/58 

23 

4/35 

1 

7/1 

7 

7/11 

40 

7/66 

12 

20 
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های پشتیبان )مالی( برای پژوهشگران اتخاذ سیاست»های گویه 11با توجه به جدول 

ها و تشکیل انجمن»و  «اساتید های پژوهشی دانشجویان ورتی دانش و مهاتوسعه»، «المللیبین
%،  4/95به ترتیب با کسب مقادیر « های پژوهشی متشکل از پژوهشگران داخلی و خارجیباشگاه

ها و همچنین ر دانشگاه بیشترین درصد پاسخ« خیلی زیاد»و « زیاد»%در سطح  1/86و  9/93%
و « المللیهای پشتیبان )مالی( برای پژوهشگران بیناتخاذ سیاست»های صنعتی شریف گویه

% در  86% و  7/96با کسب مقادیر « های پژوهشی دانشجویان و اساتیدی دانش و مهارتتوسعه»
 اند.ها را داشتهبیشترین درصد پاسخ« خیلی زیاد»و « زیاد»سطح 

 1آزمون آنوآ
های ی متغیر شرایط امکان انجام پژوهشآزمون آنوآ برای مقایسه 12در جدول 

طور که ده است. همانشساتید دانشگاه عالمه طباطبائی و صنعتی شریف ارائه در بین ا المللیبین
ی این دهندهاست و نشان 05/0بیشتر از  103/0و  856/0با کسب مقدار  Sigشود مشاهده می

 است که تفاوت معناداری در این متغیر میان اساتید این دو دانشگاه وجود ندارد.
المللی در بین اساتید های بینیر شرایط امکان انجام پژوهشمتغ راههیک آزمون آنوآ: 12جدول 

 دانشگاه عالمه طباطبائی و صنعتی شریف

 

مجموع  عالمه

 مربعات

میانگین  درجه آزادی

 مربعات

F Sig 

 بین گروهی

 گروهیدرون

 جمع

165/4 

896/329 

062/334 

3 

61 

64 

388/1 

408/5 

257/0 856/0 

      شریف

 بین گروهی

 گروهیدرون

  جمع

347/2 

836/236 

183/264 

3 

56 

59 

116/9 

229/4 

155/2 

 
 

103/0 

 
 
 
 

                                                 
، به آزمون توکی برای داده های این عالمه طباطبائی و صنعتی شریفباتوجه به نتایج آزمون آنوآ مربوط به دانشگاه 1

 قسمت نیازی نبوده است.
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 بخش کیفی: 
ها، مفاهیم و معانی ایجادشده با نقل روایتی سازی متن مصاحبهدر این بخش پس از پیاده

های مختلفی ها تعیین شد؛ سپس به تناسب مفاهیم یافته شده مقولهمختصر از هر یک از آن
یدند. ها تعمیم داده شدند و در ابعاد مرتبط کدگذاری گردم به آن مقولهتعریف شد و مفاهی

ها نآبندی، انسجام همچنین برای جلوگیری از سوگیری پژوهشگر در فرآیند کدگذاری و مقوله
 ل دربارهشده بازبینی و ارزیابی گردید. درنهایت پژوهشگر به استدالدر مقوالت و ابعاد تعیین

ها و شده از دادهها پرداخت و از طریق بازسازی معانی استخراجآن هایها و شاخصمقوله
ها های حاصل از مصاحبهداده 14گیری پرداخت. در جدول ها به تعیین روابط و نتیجهبندیطبقه

اند که بندی شدهطبقه« سازمانیبرون»و « سازمانیدرون»در سه متغیر این پژوهش در دو بعد 
ریزی برنامه»،  «ریزی درسیبرنامه»، «ریزی آموزشیبرنامه»، «موزشیگذاری آسیاست»مقوالت 
عوامل »و « گذاری جذب و استخدامسیاست»، «زیرساخت مالی، فضا و امکانات»، «پژوهشی

زیرساخت حقوقی و »، «عوامل سیاسی»و همچنین مقوالتِ « سازمانیدرون»در بعد « اداری
اند که مطابق زیر قرار گرفته« سازمانیبرون»در بعد « عوامل فردی»و « عوامل فرهنگی»، «قانونی
 است:

های عالمه های شرایط امکان متغیرهای اساسی پژوهش در مصاحبه در دانشگاه: داده14جدول 

 طباطبائی و صنعتی شریف

 قولنقل مفهوم مقوله بعد

 

 

 سازمانیدرون

گذاری سیاست

 آموزشی

وجه به مسائل ت -

بین فرهنگی در 

 ت آموزشی ماموری

رداختن جدی به مقوله بین پ -

فرهنگی در ماموریت آموزشی 

 دانشگاه در سطح کالن صورت گیرد.

اسیس ت - ریزی آموزشیبرنامه

های جدید با رشته

رویکرد بین 

 فرهنگی در محتوا

 

یجاد تعادل در ا -

بندی وظایف زمان

 هیات علمی

های جدید با همکاری یجاد رشتها -

ارجی که در این شرکا و تجارب خ

حالت طی آن، مالحظات فرهنگی 

 شود.هردو طرف لحاظ می

 

عداد ساعات مربوط به تدریس ت -

اساتید از سوی دانشکده و گروه 

 تعدیل گردد.

 

تلفیق عناصر  - ریزی درسیبرنامه

برنامه درسی با 

موضوعات بین 

برنامه ق تمام عناصر شرایط تلفی -

درسی با موضوعات فرهنگی فراهم 

 شود.
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 قولنقل مفهوم مقوله بعد

 فرهنگی

یجاد مهارت زبان ا-

 دانشجویان

 

های درسی جهت قویت برنامهت -

بهبود مهارت زبان دانشجویان لحاظ 

 شود.

یاز آفرینی بین ن - ریزی پژوهشیبرنامه

وسیله فرهنگی به

 پژوهش

وجه و ت -

امتیازدهی به ابعاد 

 کیفی پژوهش

یجاد سیستم ا -

کنترل کیفیت 

 پژوهشی

 

پژوهشی  -علمی از طریق تولید -

)کتاب و مقاله( این تفکر و این نیاز 

 ریزی شود.را ایجاد و برای آن برنامه

 

ازوکار الزم جهت پایش کیفی س -

پژوهش و اصالح سیستم امتیازدهی 

 به هیات علمی ایجاد شود.

ر ایجاد مدیریت هدفمند کیفی د -

مساله پایش و شناخت پژوهش است 

تقر که باید در سازوکار پژوهشی مس

 شود.

زیرساخت مالی، فضا 

 و امکانات

رداخت مالی پ -

مناسب به اساتید 

 المللیبین

 

یجاد امکانات و ا -

 تامین فضا

امین مالی ت -

پژوهش و 

 پژوهشگر

امین مالی جهت پرداخت به ت -

المللی ایجاد شود )جاذبه اساتید بین

های مادی جایگزین فقدان جاذبه

 آکادمیکی مانند رنکینگ شود(.

ضا و امکانات مناسب جهت ف -

 المللی ایجاد شود.تدریس اساتید بین

های مالی الزم برای انجام مایتح -

 پژوهش ایجاد شود.

گذاری سیاست

 جذب و استخدام

یجاد سازوکار ا -

مدون برای حضور 

 المللیاساتید بین

 

جذب هیات  -

به علت اهمیت حضور اساتید 

ی در رنکینگ، رویکرد المللبین

مثبتی به آن وجود دارد. بنابراین 

بایستی در ساختار، جذب هیات 

عنوان وظیفه المللی بهعلمی بین
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 قولنقل مفهوم مقوله بعد

علمی حائز مهارت 

 زبان

 روتین تعریف شود.

های الزم جهت تخاذ سیاستا -

های جذب هیات علمی با ویژگی

المللی شامل مهارت آکادمیک بین

 زبان.

ایجاد سازوکار  عوامل اداری

ن مناسب و روا

برای انجام پژوهش 

 المللیبین

تعریف سازوکار حمایتی در بخش 

سازمانی برای پژوهشگر جهت انجام 

 المللی.فرآیند پژوهش بین

 

 سازمانیبرون

توسعه روابط  عوامل سیاسی

 المللیبین

های کالن ایجاد و تقویت سیاست

جهت توسعه روابط سیاسی در سطح 

ربط المللی از سوی مجاری ذیبین

 ر است.موث

زیرساخت حقوقی و 

 قانونی

توجه شایسته 

حق نشر در به

 ایران

های قانونی توسط ایجاد زیرساخت

رایت در قوه مقننه برای مساله کپی

های با کیفیت ایران، انجام پژوهش

 کند.المللی را تسهیل میبین

وسعه زیرساخت ت - عوامل فرهنگی

 فرهنگی در اجتماع

 

فایل سازی پرو -

 مللیالبین

های الزم عمومی و موزشآ -

تخصصی به صور مختلف جهت 

توسعه فرهنگ ارتباطی در اجتماع 

 توسعه یابد.

ر سطح فرابخشی باید تبلیغات د -

الزم جهت نشان دادن چهره وقعی 

المللی تمدن ایرانی و در سطح بین

 صورت گیرد.

پیشرفت مبتنی بر  عوامل فردی

 تالش فردی

باشد، مبتنی قوی داشته  C.Vهرکسی 

اش در هر جای دنیا بر تالش فردی

شود. در این دانشکده در پذیرفته می

المللی، های مشترک بینانجام پژوهش

های پژوهشیِ اغلب اوقات شایستگی

 گردد.المللی مشاهده میبین
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 گیرینتیجه

 های مربوط به پرسش اول:تحلیل یافته

ری عنادامهد که بر اساس آزمون آنوآ تفاوت بررسی نتایج مربوط به پرسش اول نشان می د

های علمی اساتید در دانشگاه عالمه طباطبائی مشاهده ها در بین مرتبهدر میانگین پاسخ

ن های علمی در ایگردد. اما در دانشگاه صنعتی شریف بر اساس آزمون آنوآ و توکی بین مرتبهنمی

« نشیارو گروه استادیار و دادوه مربی با گر»های مربوط به خصوص تفاوت معناداری در میانگین

های زبانی و ارتباطات بین فرهنگی توسعه مهارت»های شود. با توجه به نتایج گویهمشاهده می

« رز کشواافزایش تحرک دانشجویی و سفرهای علمی دانشجویان بومی به خارج »، «اساتید بومی

 در دانشگاه عالمه« بومی و خارجیهای مبتنی بر تعامل دانشجویان برنامهتدوین فوق»و 

، «های مبتنی بر تعامل دانشجویان بومی و خارجیبرنامهتدوین فوق»های طباطبائی و گویه

های برگزاری دوره»و « افزایش جذب دانشجویان خارجی جهت توسعه رویکرد بین فرهنگی»

 رین تاثیر رادر دانشگاه صنعتی شریف بیشت« های ایران و خارجمشترک درسی در دانشگاه

ها نشان ریزی درسی بین فرهنگی در پاسخعنوان عوامل موثر در ایجاد شرایط امکان برنامهبه

های مبتنی بر تعامل دانشجویان برنامهتدوین فوق»ی اند. که با توجه به این نتایج در گویهداده

ان اد شرایط امکعنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل ایجدر دو دانشگاه به« بومی و خارجی

 وجود دارد.  ریزی درسی بین فرهنگی اشتراکبرنامه

شوندگان دانشگاه عالمه طباطبائی )دانشکده روانشناسی و علوم همچنین یکی از مصاحبه

معاونت »فرهنگی بیان نمود: ریزی درسی بینتربیتی( برای فراهم نمودن شرایط امکان برنامه

سازی کنند و زمینه آن را ریزی و برنامهدر این خصوص برنامه فرهنگی )وزارت علوم/دانشگاه( باید

همکاری شرکا و  های جدید باهمچنین اقدام به ایجاد رشته«. های دیگر فراهم کنددر بخش

ریزی درسی مالحظات فرهنگی هر دو طرف قید خواهد تجارب خارجی )که طی فرآیند برنامه

ریزی درسی فرهنگی در برنامهان شد. نیاز آفرینیِ بینعنوان یکی از عوامل تسهیلگر بیگردید( به

پذیریِ پژوهشی )کتاب و مقاله( نیز یک اقدام مهم در خصوص امکان -از طریق تولید علمی

های جدید، عنوان یافتهکه این نکات به فرهنگی در دانشگاه ذکر شد؛ریزی درسی بینبرنامه

ح است که در دانشگاه صنعتی شریف به دلیل ی توضیباشد. شایستههای کمی میمکمل یافته

ریزی درسی ی برنامههای مربوط به مولفهغیرمرتبط بودن با حوزه تخصصی آنان به پرسش

فرهنگی پاسخ داده نشده است. همچنین نتایج این پرسش در رابطه با تدوین فوق برنامه های بین

های ( که شایستگی2011)درسی براساس شایستگی های بین فرهنگی با پژوهش دیردورف 
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شده برای یونسکو )بر اساس گزارشاتِ دراگیچویچ شیچ و ای تهیهفرهنگی پنج گزارش منطقهبین

( را در 2011؛ یوسف، 2009؛ استین، 2009؛ هولمز، 2011؛ گریمسون، 2009دراگویویچ، 

 فهرستی گردآوری نمود همسوئی دارد.

های درسی و یا مدرسه برنامه ویک دانشگاه  گردد این است که اگردرمجموع آنچه منتج می

یرون از فرهنگی را آموزش دهد و به لحاظ درونی آماده گردد ولی شرایط برویکردهای درسی بین

ی مثابهفرهنگی همساز نباشند بهدیوارهای مدرسه و دانشگاه هنوز با رویکردهای تعاملی بین

ست از آن رونی سیستم آموزش عالی حاکی ااما در شرایط کنونی واقعیت د آموزش در خأل است؛

باشد و ریزی درسیِ آموزش عالی کمرنگ میکه استقرار چنین رویکردی حتی در برنامه

 های مادی، قانونی، آموزشی و پژوهشیِ )و ...( درونی نیز برایهای سازمانی و زیرساختهمکاری

الملل( در گروه علوم )روابط بین هایی چون ارتباطاتاین امر مهیا نیست. برای نمونه در رشته

ریزی های دانشگاهی است برنامهفرهنگی در شاخهی رویکرد بینی قلب تپندهمثابهانسانی که به

های ها و معاونتبنابراین در بخش باشند؛فرهنگی، مدون و مشخص نمیدرسی با رویکرد بین

ین ریزی درسی در ابرنامه دانشگاهی برای استقرار چنین رویکردی به عزم جدی نیاز است.

صورت اجرای آزمایشی های تهران )بهخصوص در سیستم آموزش عالی و بخصوص در دانشگاه

ی یک کشور پتانسیل بیشتری برای برخورداری از های درجهی دانشگاهمثابهاین رویکرد( که به

شبرد اهداف تواند گامی در پیفرهنگی دارند، میالمللی و بینهای آکادمیک بینویژگی

 المللی باشد.بین فرهنگی در ایجاد آموزش عالیبین

 های مربوط به پرسش دوم:تحلیل یافته

بررسی نتایج مربوط به پرسش دوم نشان می دهد در دانشگاه عالمه طباطبائی بر اساس 

های مربوط به های علمی اساتید تفاوت معناداری در میانگینآزمون آنوآ و توکی در بین مرتبه

شود. در دانشگاه صنعتی شریف بر اساس آزمون آنوآ و توکی مشاهده می« استادیار و استاد»گروه 

استادیار »های مربوط به گروه های علمی در این خصوص تفاوت معناداری در میانگینبین مرتبه

های تدریس مشترک اجرای برنامه»های شود. با توجه به نتایج گویهمشاهده می« و دانشیار

های آموزشی و تدریس اساتید تسهیل فرصت»، «های یکدیگراتید ایرانی و خارجی در دانشگاهاس

های گذاری جهت جذب هیات علمی حائز قابلیتسیاست»و « المللیهای معتبر بیندر دانشگاه

های اجرای برنامه»های در دانشگاه عالمه طباطبائی و گویه« المللی)زبانی، ارتباطی، علمی( بین

های آموزشی برگزاری کارگاه»، «های یکدیگرریس مشترک اساتید ایرانی و خارجی در دانشگاهتد

گذاری جهت جذب هیات علمی حائز سیاست»، «المللی با موضوعات علمی روزتوسط اساتید بین

های آموزشی و تدریس اساتید تسهیل فرصت»و « المللیهای )زبانی، ارتباطی، علمی( بینقابلیت
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ترین عوامل در ایجاد عنوان مهمدر دانشگاه صنعتی شریف به« المللیهای معتبر بینشگاهدر دان

 اند. المللی شناخته شدهشرایط امکان استفاده از اساتید بین

المللی، در ها جهت ایجاد امکان و توسعه حضور اساتید بینی ذکر است در مصاحبهشایسته

شگاه به عوامل مقابل اشاره شده است: توجه به بهبود طور مشترک در هر دو دانها بهمصاحبه

المللی، بازنگری در زیرساخت مالی، فضا و امکانات جهت تدریس و حضور اساتید بین

گذاری جذب و استخدام هیات علمی و ایجاد سازوکار مدون برای حضور اساتید سیاست

ها و ی آموزشی )شامل کارگاهالمللی در سطح بخشی، ترویج وجهه اصیل فرهنگی با رویکردهابین

های کمی مطابقت دارد. همچنین به تالش در سطح که با یافته های علمی( استنشست

المللی، توسعه زیرساخت فرهنگی در اجتماع و نیز پروفایل فرابخشی برای توسعه روابط بین

عنوان المللی به جهت معرفی چهره اصیلِ فرهنگ ایرانی اشاره شده است که بهسازی بین

 1های بخش کمی است. نتایج این بخش با نتایج پژوهش کروزبیهای جدید مکمل یافتهیافته

عنوان یک رویه و فعالیت مهم در استراتژیِ به« 2تقویت زبان انگلیسی»ی ( در بُعد برنامه2009)

 سازی دانشجویان بسیاری با دیدگاه انتقادیالمللی شدن در خانه، برای قابلیت آمادهبین

فرهنگی در های بینی آموزشی جهت همکاریی یک جزء مهم از تجربهمثابهفرهنگی بهبین

المللی در خانه همسوئی های الزم جهت استفاده اساتید بینآموزش عالی شامل ایجاد زیرساخت

(، در ایجاد فرصت های توسعه هیات 2014) 4و کان 3دارد. همچنین با نتایج مطالعه ی آگنو

کنان در راستای توسعه ی بعد بین المللی آنان همسوئی دارد. در خصوص حمایت علمی و کار

ساختار دانشگاه در ایجاد تسهیالت الزم برای آمد و شد اساتید بین المللی جهت توسعه 

  ( همسوئی وجود دارد.2009) 5شایستگی های بین المللی دانشجویان با نتایج پژوهش جان

تر و تزریق بودجه جهت ط نمود که تقویت دانشگاه قوی به قویتوان چنین استنبابنابراین می

المللی شامل پرداخت مناسب به اساتید، ایجاد فضا و های آکادمیک بینی ویژگیایجاد و توسعه

امکانات آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی مناسب ازجمله مواردی است که شرایط امکان استفاده 

های کند. ضمن اینکه جایگاه سیاسی کشور در عرصهفراهم می المللی در خانه رااز اساتید بین

المللی نسبت به المللی اثری مستقیم دارد. تمایل اساتید بینالمللی نیز در تمایل اساتید بینبین

شود بلکه به لحاظ های سیاسی کشور نمیحضور در ایران صرفا محدود به مسائل مادی و جنبه

                                                 
1 Crosby 
2 English Language Support (ELS) 
3Agnew 
4 Kahn 
5Jon  
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مکاری ایشان در کشور میزبان یکی از عواملی است که بر انتخاب های هآکادمیک نیز اهمیت تیم

روز بودن، داشتن مهارت و ترجیح آنان موثر است. کیفیت گروه اساتید داخلی به لحاظ علم و به

المللی بر های علمی بینفرهنگی( بر تصمیم چهرهالمللی( و نیز مهارت ارتباطی )بینزبانی )بین

توجهی دارند. با توجه به نتایج به نظر ت همکاری آکادمیک نقش قابلی ایران جهانتخاب گزینه

های رسد بایستی در سیاست جذب و استخدام در راستای جذب اساتید داخلی با ویژگیمی

المللی بازنگری جدی اعمال گردد. همچنین نیاز به اصالح و بازنگری در آکادمیک بین

های با پتانسیل آکادمیک باالتر نیز ضروری به گاههای دیگری چون تزریق بودجه به دانشسیاست

 رسد.نظر می

 های مربوط به پرسش سوم:تحلیل یافته

س ر اسابررسی نتایج مربوط به پرسش سوم نشان می دهد، در دانشگاه عالمه طباطبائی ب

شود. در ها مشاهده نمیهای علمی اساتید تفاوت معناداری در پاسخآزمون آنوآ در بین مرتبه

داری در های علمی اساتید تفاوت معنادانشگاه صنعتی شریف بر اساس آزمون آنوآ در بین مرتبه

های پشتیبان )مالی( برای اتخاذ سیاست»های با توجه به نتایج گویه شود.ها مشاهده نمیپاسخ

و « های پژوهشی دانشجویان و اساتیدی دانش و مهارتتوسعه»، «المللیپژوهشگران بین

در دانشگاه « های پژوهشی متشکل از پژوهشگران داخلی و خارجیها و باشگاهانجمن تشکیل»

و « المللیهای پشتیبان )مالی( برای پژوهشگران بیناتخاذ سیاست»های عالمه طباطبائی و گویه

در دانشگاه صنعتی شریف « های پژوهشی دانشجویان و اساتیدی دانش و مهارتتوسعه»

المللی در های مشترک بینعنوان عوامل ایجاد شرایط امکان انجام پژوهشبیشترین تاثیر را به

های پشتیبان )مالی( اتخاذ سیاست»ی اند. که با توجه به این نتایج در گویهها نشان دادهپاسخ

« های پژوهشی دانشجویان و اساتیدی دانش و مهارتتوسعه»، «المللیبرای پژوهشگران بین

المللی در هر دو های مشترک بینشامل ایجاد شرایط امکان انجام پژوهترین ععنوان مهمبه

 دانشگاه اشتراک وجود دارد. 

اند ها به اهمیت ارتقای سطح بودجه در بخش پژوهش اشاره داشتههمچنین در طی مصاحبه

های کمی در یافته« المللیهای پشتیبان )مالی( برای پژوهشگران بیناتخاذ سیاست»که با 

ت دارد. درواقع ایجاد سازوکار حمایتی )مالی، مادی، حقوقی و قانونی( برای سفر هیات مطابق

ها و نیز آغاز و گسترش علمی و دانشجویان و فراهم نمودن تسهیالتی جهت افزایش همکاری

هزینه تحصیلی، ابزاری برای المللی دانشجویان )شامل کمکهایی برای افزایش تجارب بینبرنامه
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(، 2005، 1برنامه درسی و غیره( )گرینهای فوقالمللی، فعالیتخصوص عناوین بینمذاکره در 

المللی داشته باشند. ضمن اینکه در ای جهت توسعه انجام پژوهش بینتوانند نقش گستردهمی

عنوان یک عامل ها به تصویب قوانین حامیِ حقوق مالکیت فکری در سطح فرابخشی بهمصاحبه

. همچنین ایجاد مدیریت هدفمند کیفی پژوهش با استقرار سیستم پایش موثر اشاره شده است

ی کیفی در معاونت پژوهشی، همچنین ایجاد تعامالت درونی میان دانشکده و گروه جهت ارائه

ها از عوامل اشاره شده است. از میان موارد ها و دورههای تکمیلی در قالب کارگاهآموزش

ایجاد سیستم پایش کیفی در »، «حامی حقوق مالکیت فکریتصویب قوانین »ی فوق شدهبیان

های کمی های جدید مکمل یافتهعنوان یافتهبه« ایجاد و توسعه تعامالت درونی» و« پژوهش

ی بعد ( جهت توسعه1999) 2باشند. نتایج این قسمت با نتایج گزارش دانشگاه واترلومی

های پژوهشی متشکل از ها و باشگاهاد انجمنها با ایجالمللی ماموریت پژوهش در دانشگاهبین

پژوهشگران داخلی و خارجی و نیز تصویب بودجه برای حمایت از طرح های پژوهشی بین المللی 

تقویت زبان »ی ( در بُعد برنامه2009همسو می باشد. همچنین با نتایج پژوهش کروزبی )

للی شدن در خانه، برای ایجاد المعنوان یک فعالیت کلیدی در استراتژی بینبه« 3انگلیسی

 المللی همسوئی دارد.های پژوهشی بینهای الزم جهت انجام همکاریزیرساخت

توجهی به حقوق مالکیت فکری گردد که کمبا توجه به موارد اشاره شده چنین استنباط می

المللی نهای بینویسی در نوع خود در رشد کیفی همکارینامه و مقالهدر داخل و تقلب در پایان

های الزم و اولیه ی جدی وارد نموده است. همچنین فقدان مهارتی پژوهشی لطمهدر عرصه

ها در سیستم آموزش شامل زبان و روش پژوهش به علت عدم توجه کافی به چگونگی آموزش آن

های شود دانشجویان تحصیالت تکمیلی اغلب پژوهشو پرورش و نیز آموزش عالی موجب می

ی تحصیل خود پایان دهند. این موارد در سپاری کنند و یا بدون چاپ مقاله به دورهنخود را برو

های برتر کشور نیز تسری یافته است. جهت ی اخیر فزونی یافته است و همچنین به دانشگاهدهه

المللی در دانشگاه، های داخلی و پرورش پژوهشگر بینایجاد شرایط امکان ارتقای سطح پژوهش

ها مورد بازبینی و تقویت جدی قرار های آموزشی، پژوهشی و مالی در دانشگاهرساختبایستی زی

هایی موجود است که گیرند اما در تخصیص منابع انسانیِ متخصص و بودجه در این قسمت لغزش

گذاری مبتنی بر استقرار سیستم پایش کیفی و نیز کمیِ پژوهشی در سطح بخشی با سیاست

 نمود.توان از آن حمایت می

                                                 
1 Green 
2  University of Waterloo (UW) 

 
3 English Language Support (ELS) 
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 گذاریهایی برای سیاسترهیافت

ها در ایران از طریق المللی سازی دانشگاههایی جهت بهبود وضعیت بیندر این بخش رهیافت

ربط آورده شده است. اگرچه برای ایجاد تغییرات های الزم از سوی مراجع ذیاتخاذ سیاست

 طورجدی آغاز شود.ای بهز نقطهفرهنگی شاید چند سده هم کافی نباشد باوجوداین، تغییر باید ا

ی امیدی ایجاد گردد. بدین ترتیب که تواند بارقههر نسل بیست سال است و از این رهگذر می

رصه المللی کشور در عافراد هر نسل با یادگیری از طرق مختلف چه از دیدگاه جایگاه بین

اصر ی و درک چگونگی عنهرسازشهای معماری، سیاسی، چه به لحاظ دیداری و برخورد با ویژگی

ای و دانشگاهی های رسمی مستقیم و غیرمستقیم مدرسهتا دریافت آموزش محیطیِ شهری

های مدنظر مبتنی بر رویکرد گیریها و جهتتوانند بیاموزند و تغییر کنند. حال اگر سیاستمی

 باشند.توانند کارساز و راهگشا فرهنگی باشد ابزارهای نامبرده و متعدد دیگر میبین

فرهنگی در فرآیندهای سازمانی )اداری( و گذاری جهت استقرار رویکرد بین( سیاست1

 آکادمیک دانشگاهی.

های یهایی برای جذب هیات علمی داخلی، با رویکرد تاکید بر احراز ویژگ( اتخاذ سیاست2

 شامل مهارت: زبان، ارتباطی، علمی(.المللی افراد )آکادمیک بین

المللی های آکادمیک بینهایی برای جذب هیات علمی داخلی، حائز ویژگی( اتخاذ سیاست3

 )شامل مهارت: زبان، ارتباطی، علمی(.

 رشد تاسیس واحدهای دانشگاهی.  هایی جهت کاهش( اتخاذ سیاست4

های موجود فعلی در جهت ارتقای سطح هایی جهت توسعه کیفی دانشگاه( اتخاذ سیاست5 

 و دنیا. رَنک دانشگاه در آسیا

هایی برای جذب و استخدام هیات علمی ( بازنگری و اقدام جدی جهت اتخاذ سیاست6

 های ایران. المللی، کاهش و تعدیل مقررات محدودیت حضور دائمیِ اساتید خارجی در دانشگاهبین

به  المللی سازی محیط دانشگاههاهمچنین بخشی از پیشنهادات کاربردی شرایط امکان بین

 باشد:می شرح زیر

ی المللایجاد ساختارهای حمایتی الزم در دانشگاه در جهت استقرار استراتژی بین -

 .سازی
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های آکادمیک ایجاد ساختار منعطف، ساده و حامی در دانشگاه جهت انجام فعالیت -

 المللی.بین

مهارت  وهای آکادمیک افراد، مبتنی بر دانش و نگرش ارزشیابی و امتیازدهی به فعالیت -

 المللی و بین فرهنگی.بین

های ریزی درسی با شرکای خارجی در حیطهانداز بین فرهنگی در برنامهتدوین چشم -

 ای و موضوعی( مشترک.)رشته

های حمایتی جهت ایجاد و توسعه تبادل اساتید، کارکنان و تمام نامهتصویب آیین -

 هنگی.فرالمللی و بیندانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت توسعه تجارب بین

 .های آکادمیکالمللی و تقویت جاذبهتالش برای تقویت رتبه دانشگاه در سطح بین -

های فکری و تالش جهت ارزیابی سازی قوانین و حفاظت از داراییتدوین و شفاف  -

 المللی.های بینفی و شاخصها با رویکردهای کیپژوهش

طور ویژه گاهی که بهنشهای عمرانی دالزوم ارائه پیوست فرهنگی در اجرای پروژه -

 رویکرد چندفرهنگی را نمایندگی کند.

ها و ها و ... در مترو، میداناستفاده از نمادهای چند فرهنگی در تابلوها، مجسمه -

 د. که اینها که افراد و شهروندهایی فراتر از فرهنگ ایرانی اسالمی را پوشش دهخیابان

 باشد. ها مییطور عمده زیر نظر شهرداربخش به

ه ی مربوط بالمللی در تابلوهای شهری و نیز در تابلوهااستفاده از بیش از یک زبان بین  -

تواند موجی برای یادگیری زبان خود میخودیآثار باستانی و میراث فرهنگی که به

 فرهنگی را موجب شود.المللی و نیز بینالمللی جدید و نیز ایجاد نگرش و تفکر بینبین

 منابع:

 .تهران : نشر دیدار.های تحقیق کیفی و آمیخته ای بر روشمقدمه(. 1389. )بازرگان، ع

همیایش  المللیی شیدن آمیوزش عیالی در اییران ؛      (. بیین 1392تمنایی فر، م؛ نورمحمدی، م.)
دانشگاه  ها.ها و چالشالمللی انجمن آموزش عالی ایران؛ توسعه آموزش عالی فرامرزی : فرصتبین

 فردوسی مشهد.

 .کنگره ملی آموزش عالی ایرانها. المللی شدن دانشگاه(. بین1395، ف. )توسلیان
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المللی شدن آموزش عالی و بین(. 1392حسینی مقدم، م.، عیوضی، ر؛ فاضلی، ن؛ نظامی، ق. )
المللی پژوهی، دانشگاه بینآیندهی نامه دکتری تخصص رشته؛ پایان1404آینده دانشگاه در ایران 

 قزوین.

راه دور در  آمیوزش از  یبرنامه درس یساز یالمللنیمطلوب ب ی(. الگو1390ر، م. )ف یخشنود

 امیی دانشیگاه پ  ینو علوم انسا اتیدانشکده ادب یتخصص یدکترا نامهانیپا ران،یا ینظام آموزش عال

 نور مرکز.

المللی شدن آموزش عیالی.  (. تحلیل مبانی نظری و اهداف بین1395خورسندی طاسکوه، ع. )

  .1-22، 1؛ شماره 7. سال امه آموزش عالی ایرانفصلن

)چیاپ   (. آموزش عالی بین المللی؛ استراتژیها و شرایط امکیان 1396خورسندی طاسکوه، ع. )

 سوم(. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.  

هیای درسیی   المللیی شیدن برنامیه   (. بررسی موانع و راهکارهای بیین 1392محمدی، ب. )علی

نامیه  های شهرستان سنندج، پایانمهندسی: مطالعه موردی دانشگاه –عالی در حوزه فنی  آموزش

 کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه کردستان.
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