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  چكيده

مهندسي و  حوزه فني ـهاي آموزشي در المللي شدن برنامه  هدف اين پژوهش بررسي راهكارهاي بين
اساتيد هيأت علمي جامعه آماري پژوهش شامل . همچنين بررسي موانع احتمالي در اين مسير است

اعم از دانشگاه كردستان، دانشگاه پيام (هاي شهر سنندج  هاي دانشكده فني و مهندسي دانشگاهگروه
-91، كه در سال تحصيلي)اربردينور، دانشگاه آزاد، دانشگاه علوم تحقيقات سنندج و دانشگاه علمي ك

نفر بود و بنا بر محدود  85تعداد اعضاي هيات علمي مذكور . مشغول به تدريس و آموزش هستند 92
راهبرد پژوهش كمي و روش پژوهش از نوع . بودن جامعه آماري از روش سرشماري استفاده شد

ها  داده يابزار جمع آور. ه استآوري اطالعات از شيوه پيمايش استفاده شد توصيفي است كه براي جمع
و موانع  يعنيپژوهش،  ياصل هايو بر اساس مؤلفه كرتيل فيط يمبنا است كه برپرسشنامه  كيشامل 

هاي آموزشي،  هاي درسي، سياستگذاري برنامه( آموزشي يها شدن برنامه يالملل نيب ياحتمالراهكارهاي 
 t يها روشاز  ها دادهبراي تجزيه و تحليل  .ستطراحي شده ا ،...)مديريت آموزشي، محيط آموزشي و 

- ميها،  براساس نتايج تحليل داده. استفاده شد است طرفه كمستقل و تحليل واريانس ي tي، ا نمونهتك 

المللي توان گفت كه بين نظرهاي اعضاي هيئت علمي به تفكيك جنسيت آنها در خصوص موانع بين
بين نظرهاي اعضاي هيئت علمي به تفكيك گروه آموزشي . ردكردن آموزشها تفاوت معناداري وجود ندا

 با علمي هيات اعضاي همچنين نظرات. المللي كردن، تفاوت وجود داردآنها در خصوص موانع بين
در حوزه  ها دانشگاه شدن المللي بين بر سياستگذاري راهبرد مورد تاثير در مختلف دانشگاهي هاي مرتبه
رابطه محور، ساختاري، خدمت  راهبردهاي براي تفاوت اين كه در حالي دنبو ردا معني مهندسيـ  فني
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 مقدمه

، ميان فرهنگي و جهاني به درون هدف، يالملل نيبفرايند تلفيق ابعاد  1ي سازيالملل نيب
ها را هاي فرهنگي و سنتي است كه احترام به تفاوتا وهيشعملكرد و اجراي آموزش عالي به 

و بين المللي شدن آموزش عالي به معناي  )1390واجارگاه، فر و فتحيخشنودي( ارتقاء بخشد
، )2004، 2كنيت( ش دانشگاهيها و ساختارهاي آموزي به دروس و رشتهالملل نيبدادن هويت 

هاي درسي به فراسوي مرزهاي جغرافياي و تلقي مردمان جهان از طريق آموزش و ترويج برنامه
  ).1389، يديبا واجار وفتحي واجارگاه ( تبه عنوان شهروندان جامعه جهاني اس

هاي آموزشي كشورهاي سراسر جهان به در چند دهه گذشته تغيرات وسيعي در نظام
 پيوسته، تغيراتي كه عمدتاً ناشي از گسترش نياز جوامع در ابعاد مختلف اجتماعي،وقوع 

بوده است؛ جوامع براي پاسخگويي به انبوه تقاضاي افراد به آموزش، ... ياسي و س قتصادي،ا
ي ها روشاين توسعه در ابعاد كمي و كيفي و همچنين  اند دادهي آموزشي خود را توسعه ها نظام

ي آموزش عالي از جمله اين ها نظامفته است برقراري ارتباط در ميان آموزش صورت گر
به  تر آساني و دسترسي الملل نيبگسترش مبادالت ). 2005، 3آتران( تبوده اس ها يدگرگون

مردمان جوامع مختلف در سايه پيشرفت علم و فناوري، مفهوم مرزهاي جغرافياي و محصور 
هاي آموزشي را با مفهوم شهروند جهاني و مقيد نظام بودن در يك مكان را به چالش كشيده و

فر و خشنودي( تبودن به توسعه و بهسازي اين شهروندان در جاي جاي دنيا آشنا ساخته اس
  ).1390اجارگاه، ، فتحي

ي و ا قارههاي بين توسعه روز افزون فناوري اطالعات و ارتباطات و برقراري تله كنفرانس
شناسد و در دهنده آنست كه علم و تخصص حد و مرز نمين نشاماهيت دانش به طور كلي 

، 4بوستروم( دشون يمي محسوب الملل نيبها به طور اجتناب ناپذيري مؤسسات نتيجه دانشگاه
موزش عالي ايران با اين تغيرات آبراي هماهنگ شدن مؤسسات ). 2003، 5؛ تاگارت2009

عنصرهاي  نيتر ياصلوزشي دنيا بايد به هاي آمگسترده و عقب نماندن از سير صعودي نظام
ي؛ محيط آموزشي، ساختارهاي برنامه درسبرنامه هاي آموزشي و (ها ي سازي دانشگاهالملل نيب

المللي سازي ها بينهدف دانشگاه نيتر مهمامروزه . پرداخت )مديريت و عوامل موثر بر آن
د مشاغل و همچنين پذيرش حضور در بازار كار جهاني و انواع جدي). 2002، 6ترمبل(تاس

                                                            
1. Internationalization 
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هاي جديد دانشجويان به عنوان اعضاي جوامع جهاني نيازمند كسب صالحيت است مسئوليت
ي شدن الملل نيبدر اين راستا  ).1389حكيم زاده، ( تكه در رويكرد سنتي قابل دسترسي نيس

ه از هاي برآمدآموزش عالي فرايندي است كه به عنوان راهكار و پاسخ منطقي براي چالش
هاي پيشرو در جهان جهاني شدن توسط صاحب نظران آموزش عالي و به دنبال آن دانشگاه

لذا بر طبق اهميت  .)1382مهرعليزاده،  و 1998، 1اسكات( مورد توجه قرار گرفته است
المللي پژوهش كنوني بررسي موانع بينر هاي آموزش عالي مسأله اساسي پژوهشگر د برنامه

در آموزش عالي و راهكارهاي دست يابي به اين فرايند و ادامه آن همگام با  هاشدن اين برنامه
ي هميشه در ها چرخدر اين راستا همكاري و همگامي با  .هاي استاندارد جهاني است برنامه

گردش توسعه برنامه آموزشي و محصور نكردن مؤسسات آموزش عالي ايران در داخل مرزهاي 
اساتيد و دانشجويان و به دنبال آن  هاي يبيشتر تواناي به شكوفا شدن هرچهر كشور منج

  ).1382مهرعليزاده، ( دشو يممؤسسات آموزش عالي 
   

بهتر و بيشتر از علوم و دستاوردهاي ديگر ملل و همچنين شناساندن فرهنگ و  گيري بهره
يداري هاي آموزشي توسعه پا ي شدن برنامهالملل نيبي  هيساها در تمدن ايراني به ساير ملت

ي شدن برنامه هاي آموزشي و درسي باعث الملل نيب .كندبراي مؤسسات آموزش عالي ايجاد مي
؛ ماندن در دنياي كه به واسطه ارتباطات به هم نزديك شده شود يمسازگاري با فرهنگ ناآشنا 

 هاي آموزشي و محيطي متنوع از لحاظ فرهنگي و اجتماعي را به وجود آورده نيز مستلزم برنامه
هاي جديدي دارند نياز به مهارت النيالتحص فارغ ).2004، 2لي اسك( ي استالملل نيبو درسي 

بايد بتوانند با فرهنگ ناآشنا سازگار شوند و در محيطي كه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي  ها آن
ند در شوند و نهايتاً قادر باش قائلي ميان افراد احترام ها تفاوتمتنوع است فعاليت نمايند و به 

  ).1387ضرغامي، ( دي به طور موثر و رضايت بخشي زندگي كننالملل نيبيك جامعه 
فرايندي در حال وقوع تلقي كنيم و اذعان كنيم كه آگاهي در / اگر جهاني شدن را طرح

هاي آموزشي در جهت رشد آگاهي فراگيران توان از نقش برنامهآن نقشي اساسي دارد، آنگاه مي
مهم چگونگي . فرايند و بازخواني آن سخن گفت چگونگي اين طرح در تبيين چيستي و

دهي به اين برنامه ها براي تغيير نگرش و افزايش آگاهي فراگيران درباره جهاني شدن و  شكل
هاي گوناگوني وجود دارد و شاهد درباره جهاني شدن نظريه. بر عهده دارند ها آننقشي است كه 

، 3مك گين( مو فرهنگ محور از آن هستي اجتماع محورهاي مختلف اقتصادمحور، تبيين
                                                            
1 . Scott 
2 . Leask 
3 . Mcginn 
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ط با نظام آموزشي و طراحي در اين زمينه نكات قابل تأملي در ارتبا). 2010، 1؛ چيلدرز1997
  :هاي آموزشي وجود دارد  برنامه

گذاران آموزشي، هاي جهاني شدن از سوي متخصصين و سياستيك از نظريهر ترجيح ه
) 1387آراسته و همكاران، ( آموزشي و نقش آن خواهد داشت نظامي داللت آشكار و ضمني برا

ي صحيح دارد، براي مواجهه محور از فرايند جهاني شدناينكه تحليلي اقتصاد  براي
تأكيد بر موضوعات «ن هاي درسي با اين فرايند، راهكارهاي چوهاي آموزشي و برنامه سياست

ي استاندارد در ارزشيابي ها آزمونگيري از بهره هاي دانشگاهي، علمي و فناورانه در برنامه
هاي پيش از دبستان و افزايش نظارت دولت مركزي بر پيشرفت تحصيلي، تأكيد به آموزش

، 2الينگ بوي( كندرا پيشنهاد مي» وريعملكرد مدارس بر طبق استانداردهاي جهاني بهره
فرآيندي اجتناب ناپذير و پيرو كند اگر جهاني شدن را نيز اشاره مي )2010، 3؛ رابي1998

عمل خواهد كرد و  منفعلمنطق انباشت سرمايه يا پويش تجدد تلقي كنيم، آنگاه نظام آموزشي 
در مقابل با تغيير نگرش در . شودبه ابزاري در خدمت گسترش و تسريع جهاني شدن تبديل مي

 هاني شدن ايفا كندتواند نقشي فعال در روياروي با جمورد جهاني شدن، نظام آموزشي مي
بر طبق اينكه با محور واقع شدن هر يك از ابعاد اقتصادي، اجتماعي يا ). 2005ترمبلي، (

حاشيه رفته و ناديده انگاشته  فرهنگي در نظريه پردازي درباره جهاني شدن، ساير ابعاد به
ابعاد جهاني اي كه يكي از رسد رسالت نظام آموزشي در جامعهرو به نظر مياز اين . شوند مي

ها و آشكار كردن زدايي از آن و تأكيد بر ساير ابعاد در برنامهز تر است، مركشدن برجسته
 ،5وپاپاستنف(در همين راستا  ).2001و 2007، 4آلتباج( پيچيدگي جهاني شدن و ابعاد آن است

 سترداخته اپ 6گرفتن چنين ديدگاهي به تبيين جايگاه و نقش تعليم و تربيتر با ب) 2005
به زعم او جهاني شدن همچون فرآيندي در حال وقوع به ابزاري  ).2014، 7ماتي و انويسكا(

هاي هاي خود را كه از شيوهها درآمده است تا برخي سياستايدئولوژيك در خدمت حكومت
يي كه نظريه پردازي درباره جهاني شدن گرا يجهاناما . رسند اعمال كنندديگر به اقبال نمي

تواند به بررسي مقاصد سلطه طلبانه گسترش جهاني شدن دارد و مي 8شخيصياست نقش ت
تواند اثرات منفي جهاني شدن را خنثي كند و بپردازد او مدعي است تعليم و تربيت مي

                                                            
1 . Childress 
2 . Ellingboe 
3 . Ruby 
4 . Altbach 
5 . Papastephanou 
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7 . Matei & Iwinska 
8. Diagnostic 
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آموزش جهان «به شيوه دمكراتيك گسترش دهد و براي اين منظور نظريه  را  آنهاي  قابليت
  .كندرا پيشنهاد مي» 1شهرنگر

 4رقابت و 3، مخالفت2اساسي اين نظريه، تغيير آگاهي فراگيران در جهت نفي تضاد عنصر
ها دقت كرد آگاهي به اين ترتيب بايد در طراحي برنامه ).1990، 5كر( در مناسبات جهاني است

ديگران و فرهنگشان را، رقيب و مخالف خود ندانند و مسائل  ها آنفراگيران طوري رشد يابد كه 
). 1389 يفتحي واجارگاه؛ ديبا واجار( ديار خود قلمداد كنندو چون مسائل شهر جهاني را هم

رسد ساخت شكني از جهاني شدن مستلزم اين است كه از سوي بر اين اساس به نظر مي
كاهش ندهيم و از سوي ديگر با مركز زدايي از آن توجه به  6جهاني شدن را به غربي شدن

» بومي سازي و جهاني شدن«هاي آموزشي و درسي ايده مهعناصر فرهنگ بومي و محلي در برنا
ابتدا الزم است متخصصين و برنامه ريزان نظام  ،گيري اين ايدهبراي پي. گيري كنيمرا پي

 آموزشي كشور، درباره عناصر فرهنگ ملي و مذهبي كشورمان آگاهي عميقي داشته باشند
كند از كمك مي ها آناين آگاهي به ). 2011، 7؛ هادزيك1389يفتحي واجارگاه ؛ ديبا واجار(

سازي عناصر فرهنگ جهاني و از سويي ديگر شرايط گسترش عناصر فرهنگ سويي شرايط بومي
زدايي از ز الزم به تأكيد است مرك. بومي به سطح جهاني را در سيستم آموزشي فراهم كنند

 عوت آن به حضور استجهاني شدن نه به معني رد آن بلكه به معني توجه به غيبت بودن و د

ها و آن است فهم هر نشانه نيازمند جداسازي آن نشانه از ساير نشانهر ب ).2006كينگ هت، (
نيز مستلزم تشخيص و احترام به » ديگري«از همين رو فهم . هاست آنبين » تفاوت«تشخيص 

كيد دارد بايد بدين ترتيب تعليم و تربيتي كه بر فهم تأ. چيز ديگر استر تفاوت او با هركس و ه
ناپذير اجتناب و شرايط بازشناسي و ، استانداردها و رويكردهاي ثابت و انعطاف8از هنجارها

). 1384آراسته، ( و حتي غير متعارف است را فراهم كند نامتجانساحترام به آنچه متفاوت، 
ه موقعيت نفي رويكردهاي واحد و ثابت جهاني و توجه ب،  استلزام اين موضوع در طراحي برنامه

در ). 2014، 9رمضان احمد( مخصوص تاريخي، اجتماعي، فيزيكي، جغرافيايي و فرهنگي است
ها بايد اهداف آموزشي و هم اهداف اخالقي و اجتماعي هر همين راستا براي تهيه عنوان برنامه

                                                            
1. Compolitanist education 
2. Conflict 
3. Antagonism 
4. Competition 
5 . Kerr 
6. Westernization 
7 . Hudzik 
8. Difference 
9 . Ramazan Ahmad 
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هاي يابي به اهداف آموزشي گروهموقعيت و گروه مخصوصي را مدنظر قرار دهند براي دست
فراگيران ساخته و  تك تكها طوري طراحي شوند كه دانش از سوي ف الزم است برنامهمختل

هاي براي دست يابي به اهداف اخالقي و اجتماعي گروه). 2014، 1خسرواني نژاد( فهميده شود
، 2زنگ يو: (هاي آموزشي مطرح كردتوان دو استلزام عمده در طراحي برنامهمختلف نيز مي

2010.(  
شناسي نظام يادگيري بوم. نظام يادگيري صورت پذيرد 3شناسيي بر طبق بومطراح ـ الف

يعني، طراح معيارهاي را در نظر گيرد كه در تحليل محيط يادگيري تأثير عميق و بسزاي 
توان به نژاد، طبقه و جنسيت اشاره كرد كه بر مبناي مطالب دارند، ازجمله اين معيارها مي

پس الزم است محتواي . ، كمك به فرايند سلطه و سركوب استاه آنعدم توجه به  گفته شيپ
ي درسي و ضميمه تخصصي محتواي هاي برنامهآموزش بر مبناي مطالعات فرهنگي، نظريه

اي از طيف گستردهل الزم به ذكر است مطالعات فرهنگي خود شام. ، تهيه شودمورد نظر
ي، نشانه شناسشناسي، شناسي تاريخ، زبانها شامل جامعه ها و ديدگاهها، نظريهوش، رها رشته

  ).2009، 4ديوايت( شودشناسي، روانكاوي و فلسفه ميفيمينيزم، مردم
گرايي كثرت. صورت پذيرد» 6يتنوع فرهنگ«و » 5گراييكثرت«طراحي بر طبق مفهوم  -ب

ي مختلف، با قبول تفاوت، تعدد مواضع و ناهمگني ها گروهموضوع داللت دارد كه  نيبه ا
پردازند و همين موضوع باعث نوعي رابطه انساني و همبستگي ها، به گفتگو با هم ميگفتمان

نيز » نوع فرهنگيت«در طراحي بر مبناي ). 2006، 7باين لو و مادلين(دشواجتماعي و تفاهم مي
ها در دهد و هيچ يك از فرهنگفرهنگ برتر و فراگير جهاني، معناي خود را از دست مي

 را معين كند ها آنها قضاوت كرده و تكليف هد بود كه بتواند درباره ديگر فرهنگموضعي نخوا
هاي آموزشي و كند در طراحي برنامهتوجه به تنوع فرهنگي ايجاب مي ).2010، 8چالدرز(

  .نيز توجه شود» 9ها خرده فرهنگ«درسي در سطح كشور، به عناصر فرهنگي 
آموزشي عالي ايران يك ضرورت است كه شناخت سازي در نظام  المللي آوردن به بين روي

ها و تبديل ايران به  ها، شناخت نياز جامعه جهاني و توان پاسخگويي به آنساير ملل و فرهنگ

                                                            
1 . Khosravi Nejad  
2 . Zhan Yu 
3. Ecology 
4 . DeWit 
5 . Pluralism 
6. Multi culturalism 
7 . Bain Luu   & Madeleine 
8 . Chalderss 
9. Subcultures 
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ساله كشور از  20قدرت علمي اول منطقه در راستاي عملياتي نمودن اهداف سند چشم انداز 
، در همين راستا نتايج ) 1390واجارگاه و خشنودي فر، (داليل اصلي اين ضرورت هستند 

المللي سازي را آماده سازي ترين دليل بين هاي كانادا منطقيها و كالجپيمايشي انجمن دانشگاه
المللي مطلع، دانا و فهميده و از نظر روابط ميان فرهنگي  داند كه از نظر بين التحصيالني مي فارغ

ع و راهكارهاي حركت به سمت بين هدف اين پژوهش پرداختن به موان. نيز شايسته باشند
  .المللي سازي آموزش عالي در حوزه فني و حرفه اي است

  
هاي داخل و خارج از اي با عنوان روابط علمي بين دانشگاهدر مقاله) 1384( استادزاده
المللي كند كه دستيابي به دانش و فناوري پيشرفته براي برقراري ارتباط بينكشور، بيان مي

ترين ابزار توسعه است و هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و فناوري از مهما در زمينهميان كشوره
. جهان قرن بيست و يكم از ان كسي خواهد بود كه به علم و فناوري پيشرفته دست يافته باشد

لذا بايسته است كه به مسائل اساسي توسعه و پيشرفت از جمله برنامه ريزي، تقويت و گسترش 
هاي اجرايي كارآمد و معقولي براي و فناوري توجه بيشتري نموده و از شيوه هاي علميهمكاري

-المللي در حوزه آموزش عالي، ايجاد شبكهاي و بينهاي منطقهها از جمله همكاريپيشبرد آن

هاي تخصصي با كشورهاي هاي پژوهش در سطوح ميان دولتي و غير دولتي، همكاري در رشته
هاي مطالعات و تحقيقاتي كه امكان درك و تحليل دگرگوني صاحب علم و فن، حمايت از

  .كندپرشتاب علمي و فناوري را فراهم مي
المللي شدن آموزش عالي و در مطالعه اي با عنوان جهاني شدن، بين) 1389(زاده حكيم

هاي به دست آمده از اين مطالعه نشان نتيجه . اي انجام شده استرشتههاي درسي ميانبرنامه
هاي درسي با تكيه بر موضوعات مجزا در معرض نقدي جدي قرار دهد كه كارآمدي برنامهيم

المللي شدن هاست، روند بينهايي كه باعث وجود اين چالشترين پديدهدارد؛ و يكي از مهم
كه با عنوان روند . باشدهاي درسي ميالمللي سازي برنامهتحقيق ديگر دربارة روند بين. باشدمي
هاي درسي با رويكرد آموزش از دور در آموزش عالي ايران ، توسط المللي سازي برنامهبين

اين مطالعه با هدف بررسي روند و ابعاد . صورت گرفته است) 1390( فتحي واجارگاه و ديگران
هاي درسي، در آموزش عالي ايران، ضمن بررسي داليل ضرورت اين امر، المللي سازي برنامهبين

ها و راهبردهاي مناسب براي آن عوامل، شرايط، منابع، امكانات، تنگناها، فرصت به شناسايي
  . پرداخته است

سازي و  ، با عنوان تحليلي بر بومي)1390( پور و ديگرانپژوهش ديگر توسط علي قاسم
نتايج اين . ها در عصر جهاني شدن صورت گرفته استالمللي شدن برنامه درسي دانشگاهبين
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دهد به منظور مقاومت در برابر اثرات پديده جهاني شدن در جغرافيايي علمي مي تحقيق نشان
اي جز جهاني عمل كردن نداريم و اگر اين مهم داراي الزاماتي باشد، و فرهنگي جهان، چاره

ها و نظام هاي درسي دانشگاهالمللي سازي برنامهترين اركان آن، بينترين و اصلييكي از مهم
  .فرهنگي است -و مراودات علمي فكري، معرفتي
نشاندهنده اين امر  2در دانشگاه بريتيش كلمبيا  1998در سال  1هاي مك كلين پژوهش

ها را تعيين المللي سازي، ميزان توسعه آننهادها در سرمايه گذاري براي بين است كه اولويت
هاي نيز بيانگر يافته 2003ها در سال المللي دانشگاهنتايج پيمايشي انجمن بين. خواهد كرد

ي آموزشي و پژوهشي در همين راستا، راهكارهاي چون افزايش بودجه. باشندمك كلين مي
هاي كشورهاي مختلف براي توليد و كشورها، افزايش جذب دانشجويان خارجي توسط دانشگاه
يد كنوني ها براي كاهش بار كاري اساتدرآمد بيشتر، افزايش تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه

  .منظور كاهش بار مالي موسسه، پيشنهاد شده استو تبادل دو سويه به
المللي شدن در آموزش عالي نشانگر آنست كه در مورد بين) 2007(و ديگران  3مطالعات رامي

شان هاي تحصيليالمللي بايد بخشي عمده از دانشجويان كه در سراسر سالي درسي بينبرنامه
المللي در درون ي ميان فرهنگي و بيناند را درگير سازد و دانش و تجربهفتهبه خارج از كشور نر

مند شوند و انديشه هاي درسي ساخت يابند تا تمام دانشجويان بتوانند از آن بهرهي برنامههسته
همچنين بر اساس مطالعه بوند اساتيدي كه به چند . المللي سازي در خانه محقق گرددبين

فرهنگ ديگر زندگي يا مطالعه هايي كه در يك كشور ديگر يا ند و آنكنزبان صحبت مي
  .كننداند، براي درگير نمودن دانش و تجربه پيشين دانشجويان در كالس بيشتر تالش مي كرده

دهد كه در راستاي رشد و توسعه نشان مي 2007در سال  4نتايج مطالعات اسكوئرهولز 
هاي هاي آموزشي مرتبط، فرصتد، برگزاري كارگاهاي و حساسيت ميان فرهنگي اساتيحرفه

ها ها و انجام امور تدريسي و پژوهشي مشترك با آنمطالعاتي، تعامل با اساتيدي از ساير فرهنگ
. المللي اساتيد مي تواند نقش بسزا داشته باشدي دانش، تجربه و نگرش بينتواند در توسعهمي

ترين  بين المللي كردن دانشگاهها در آسيا مهم طي پژوهشي با عنوان) 2007( 5كا هو موك
رشد و توسعه دانش ملي و بومي به كمك دانش : المللي شدن را چنين بيان مي كندعوامل بين

المللي، بهسازي و توسعه نظام آموزشي و كشورهاي ديگر، اعتبار بخشي به تحصيالت عالي بين

                                                            
1. Mckellin 
2. British columbia  
3 . Rami 
4. Chiang 
5 . Ka Ho Mok 
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هاي بت در جوامع دانش محور، كسب مهارتبهبود كيفيت منابع انساني، كسب توانايي براي رقا
هاي جديد براي حل مسائل، افزايش هاي اقتصادي جهان، كشف راهالزم براي رويارويي با چالش

المللي و خود آگاهي و كسب تجربيات جديد از جوامع مختلف، ايجاد همكاري و تعامل بين
  .ب شغلي در آيندههاي زباني در محيط واقعي و ايجاد چشم انداز مناسكسب مهارت

بتواند  المللي بايدبيانگر آنند كه آموزش عالي بين) 2008( 1نتايج تحقيقات چاينگ
در . المللي باشدآل براي پشتيباني بهتر نيازهاي گوناگون يادگيري دانشجويان بيناي ايده چاره

اي مرتبط هاين راستا، حركت به سوي رويكرد تبديل شونده كه آگاهي انتقادي نسبت به ارزش
هاي گوناگون دانستن و دهد، روشهاي درسي را ارتقا ميبا رويكردهاي آموزشي و برنامه

 2009در سال  2هاي پژوهشي فيلد و فيگن يافته. دهدا مورد ارج و احترام قرار ميموجوديت ر
را المللي هاي بيندهد كه ساختار اقتصادي كشورها نيز فعاليت آموزش عالي در عرصهنشان مي
المللي شدن تجارت و بازارها موجب ميل آموزش عالي به سوي سازد؛ اقتصاد آزاد، بينمتأثر مي

رسد كه ظهور و توسعه آموزش عالي خصوصي، به گونه بنظر ميگردد و اينالمللي شدن ميبين
  .ي آموزش عالي ميان مرزي در ارتباط استشدت با توسعه

  
:  منطق قبل از تعصب«اي با عنوان در مقاله) 2009(  3پاتريسيا ديوي و استفن داف

كه در مجله » هاي آموزش عاليالمللي شدن برنامهنگرش اعضاي هيأت علمي در مورد بين
پردازند و المللي شدن مؤسسات آموزش عالي ميآموزش عالي چاپ شده به بررسي موانع بين

يريتي، موانع انساني، موانع زير فرهنگي، ساختاري و مد: كننددر آن موانع زير را اشاره مي
المللي شدن مباني بين«اي با عنوان در مقاله) 2008( 4ساندرسون گوين،. ساختي و زيربنايي

المللي آموزش عالي چاپ شده به بررسي موانع ير كه در مجله مطالعات بين» مراكز آكادميك
ريزي موانع برنامه: شماردمي المللي شدن مراكز دانشگاهي پرداخته و موانع زير را برراه بين

او . درسي و آموزشي، موانع انساني و فردي، موانع امكاناتي و زيرساختي و موانع اقتصادي
سياستگذاري، رابطه محور، ساختاري، خدمت محور را به عنوان راهكارهاي همچنين عوامل 

  .اثربخش در بين المللي سازي در آموزش عالي بر شمرده اند

                                                            
1. Williams 
2. Field & Fegan 
3. Dewey  & Stephen 
4. Sanderson, Gavin 



  ي ـ مهندسيهاي آموزش عالي فنالمللي شدن برنامهبررسي موانع و راهكارهاي بين
64  

 

: ما دشمن را شناختيم و او خود ماست«اي با عنوان در مقاله)  2007( 1ميشايل استو،
-كه در مجله مطالعات بين» روالمللي كردن آموزش عالي در دهه پيشها در بيننقش دانشگاه

المللي شدن آموزش روي بينها و موانع پيشالمللي آموزش چاپ شده به بررسي نقش دانشگاه
موانع ساختاري، : سازداو در اين مقاله موانع زير را مطرح مي. زدپرداها ميعالي در دانشگاه
ليسا .  ريزي درسي و آموزشي، موانع فردي و گروهي، برنامه)سياسي و علمي(موانع مديريتي 

روند در حال توسعه مشاركت : 21هاي قرن دانشگاه«در كتابي با عنوان ) 2010(، 2چالدرز
-هاي بينهاي دانشگاهبه بررسي ويژگي» دن آموزش عاليالمللي شاعضاي هيأت علمي در بين

-پردازد و موانعي را كه سر راه اين امر است اينالمللي شده ميهاي درسي بينالمللي و برنامه

موانع ذهني، موانع فرهنگي، موانع سياسي، موانع ساختاري و اداري و موانع : شماردچنين برمي
مباني نظري پژوهش مبتني بر اين مجموعه تحقيقات است  با توجه به اين مطلب،. تكنولوژيكي
شود تا با استفاده از اين مباي نظري به سنجش ميزان تأثير و نقش هركدام از موانع و سعي مي

لذا موانع برشمرده . هاي درسي حوزه فني مهندسي بپردازيمالمللي شدن برنامهذكر شده در بين
  .يقات چهارگانه ذكر شده در باالستشده در اين پژوهش منتج از نتايج تحق

  
  روش شناسي 

جامعه آماري پژوهش شامل اعضاي . روش پژوهش در اين تحقيق از نوع توصيفي است
اعم از دانشگاه (هاي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه هاي شهر سنندج هيأت علمي گروه

مشغول به  92-91يهستند كه در سال تحصيل) كردستان، دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد
نفر بود و بنا بر محدود  85از آنجا كه تعداد اعضاي هيات علمي مذكور .تدريس و آموزش بودند

پرسشنامه رجعت  70بودن جامعه آماري از روش سرشماري استفاده شد كه در اين ميان تعداد 
و  كرتيل فيط يپرسشنامه محقق ساخته بر مبنا كيها شامل  داده يابزار جمع آور. داده شد

 ،يتيريو مد يساختار ،ييمحتوا( يموانع احتمال يعنيپژوهش،  ياصل هايبر اساس مؤلفه
براي  .بود ،آموزشي يها شدن برنامه يالملل نيب و راهكارهاي )يزاتيو تجه يانسان ،يفرهنگ

و بنا بر نظر اعضاي گروه علوم تربيتي ) صوري(سنجش روايي پرسشنامه از اعتبار محتوايي 
و براي ارزيابي پايايي، قبل از اجراي نهايي، از روش آلفاي . كردستان، استفاده شد دانشگاه

حاصل  spss  ،864/0كرونباخ استفاده كه ميزان پايايي بعد از محاسبه از طريق نرم افزار

                                                            
1. Stohl, Michael 
2. Lis Childress 
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و تحليل واريانس   مستقل tي، ا نمونهتك  t يها روشاز  ها دادهبراي تجزيه و تحليل  .گرديد
  .اده شداستف طرفه كي

  
  هاي پژوهشيافته

در اين قسمت ابتدا يافته هاي مربوط به موانع و به دنبال آن يافته هاي مربوط به 
موانع بين  -نتايج حاصل از تحليل يافته ها دربخش اول پژوهش. راهكارها ارائه شده است

محتوا، انساني،  تدريس وفرهنگي، روش: موانع(حول محورهاي پنجگانه  -المللي شدن
  .به شرح زير است )ساختاري، تجهيزاتي

  
  هاي آموزشي در آموزش عالي كدامند؟المللي كردن برنامهموانع فرهنگي بين: سؤال اول

  هاي آموزشيالمللي كردن برنامهمولفه هاي مربوط به موانع فرهنگي بين :1جدول 

انحراف   ميانگين  تعداد  مؤلفه
 t  معيار

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

هاي آموزشي ن اختيارات الزم به گروهنداد. 1
  در زمينه تبادالت دانشجويي با ساير كشورها

70  56/3  842/0  13/9  69  00/0  

هاي درسي در افزايش نامناسب بودن برنامه. 2
آگاهي دانشجويان نسبت به توسعه و نشر 

  المللياي و بينها در سطوح ملي، منطقهارزش
70  55/3  872/0  45/8  69  00/0  

المللي به هاي بينبرگزار نشدن سخنراني. 3
منظور رشد و توسعه دانشجويان به عنوان 

اندازهاي شهروندان جهاني و تأكيد بر چشم
  الملليبين

70  54/3  861/0  19/9  69  01/0  

عدم توجه گروه آموزشي در ايجاد زمينه . 4
  ها كردن برنامه الملليفرهنگي مناسب براي بين

70  57/3  907/0  83/8  69  00/0  

برگزار نشدن نمايشگاه در دانشكده براي . 5
  هامعرفي و بررسي ساير فرهنگ

70  32/5  912/0  09/9  69  03/0  

بسته بودن درهاي آموزش عالي به سوي . 6
  الملليها و افكار جديد بينايده

70  62/3  875/0  12/9  69  00/0  

آموزشي و تشخيص معنادار هاي المللي سازي برنامهبه منظور بررسي موانع فرهنگي بين
از مولفه  مطرح . اي استفاده شده استبودن آن براي مولفه هاي مرتبط آزمون تي تك نمونه

دارندو فرض  0/ 05ها سطح معناداري پايين تر از شده براي اين پرسش پژوهشي تمام مولفه 
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ها مطرح شده از ه توان گفت كه تمام مولفبنابراين، مي. شوداي پذيرفته نميصفر هيچ مولفه 
ها در آموزش عالي محسوب رنامهالمللي سازي بنظر اعضاي هيئت علمي جزء موانع بين

  .شوند مي
  

  ها كدامند؟المللي كردن برنامهدر بين) اجرا( موانع مربوط به بخش آموزش: سؤال دوم
  هاالمللي كردن برنامهدر بين) اجرا( هاي مربوط به بخش آموزش مولفه :2جدول 

انحراف   ميانگين  تعداد  مؤلفه
 t  معيار

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  01/0  69  01/9  870/0  11/3  70  نبود آموزش مشاركتي با ساير كشورها .1
  00/0  69  23/8  822/0  71/3  70  نبود آموزش به صورت آنالين .2
  00/0  69  12/9  941/0  55/3  70  نبودن آموزش از راه دور .3
  34/0  69  41/8  810/0  02/3  70  رونيكيبرگزار نشدن سمينارهاي الكت .4

ها و المللي كردن برنامهدر بين) اجرا(به منظور بررسي موانع مربوط به بخش آموزش
 4از . اي استفاده شدتشخيص معنادار بودن آن براي مولفه هاي مرتبط آزمون تي تك نمونه

برگزار نشدن ( 10ها جز مولفه  شماره مولفه  مطرح شده براي اين پرسش تمام مولفه 
بنابراين، مي . از نظر آماري معنادار نيست a=05/0در سطح معناداري) سمينارهاي الكترونيكي

المللي سازي در از نظر اعضاي هيئت علمي جزء موانع بين 7و  8، 9توان گفت كه مولفه هاي 
  .شوندآموزش عالي محسوب مي

  
  للي كردن آموزش كدامند؟المبين) برنامه هاي درسي(موانع محتوايي :سؤال سوم

  المللي كردن آموزشبين) هاي درسي برنامه( موانع محتوايي :3 جدول

انحراف   ميانگين  تعداد  مؤلفه
 t  معيار

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  00/0  69  09/9  859/0  06/3  70 عدم توجه به ارائه محتوا به صورت آنالين  .1
به روز نبودن محتواي دروس با تحوالت  .2

  جهاني
70  44/3  933/0  03/9  69  00/0  

محيط (عدم توجه به مسائل جهاني  .3
از طريق ) زيست، صلح، مبارزه با فقر و بيكاري

اي در استفاده از رويكرد تلفيقي بين رشته
  سازماندهي محتوا

70  17/3  941/0  14/9  69  03/0  

  44/0  69  61/8  878/0  76/2  70  عدم توجه به رشته جديد .4
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المللي كردن آموزش و تشخيص بين) برنامه هاي درسي(محتوايي به منظور بررسي موانع
از مجموع . اي استفاده شده استها مرتبط آزمون تي تك نمونهمعنادار بودن آن براي مولفه 

در  67/2با مقدار  14ها بجز مولفه  شماره مولفه هاي مطرح شده براي اين پرسش تمام مولفه 
توان گفت كه مولفه هاي ديگر بنابراين، مي. معنادار نيست از نظر آماري a=05/0سطح معنادار 

  .شوندالمللي سازي در آموزش عالي محسوب مياز نظر اعضاي هيئت علمي جزء موانع بين
  

  المللي كردن آموزش عالي كدامند؟موانع انساني بين :سؤال چهارم
  المللي كردن آموزش عاليموانع انساني بين :4جدول 

انحراف   انگينمي  تعداد  مؤلفه
 t  معيار

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

حضور نداشتن دانشجويان ايراني  .1
هاي خارج از كشور براي در دانشگاه

  هاي كوتاه كارآموزيگذراندن دوره
70  11/3  921/0  21/9  69  01/0  

شركت نداشتن دانشجويان در  .2
  الملليهاي تحقيقاتي بينپروژه

70  21/3  833/0  66/8  69  00/0  

بودن دانشجويان در مجامع عضو ن .3
  الملليهاي بينو انجمن

70  98/3  854/0  68/9  69  00/0  

هاي در دسترس نبودن فرصت .4
  الزم براي استادان

70  20/3  815/0  90/8  69  02/0  

تدريس دروس خارج از تخصص  .5
  اعضاي هيئت علمي

70  01/3  871/0  01/8  69  01/0  

هاي تسلط نداشتن به زبان .6
  خارجي

70  56/3  893/0  73/8  69  00/0  

هاي عدم استفاده از بررسي .7
- كارشناسي و پژوهشي در خصوص بين

  هاي درسيالمللي كردن برنامه
70  45/3  846/0  09/9  69  00/0  

بازنگشتن افراد بورسيه به داخل  .8
  كشور

70  17/3  910/0  41/9  69  02/0  

دعوت نكردن از استادان و  .9
متخصصان خارجي و حضور آنها در 

هاي كوتاه ي ارائه آموزشها برادانشگاه
  مدت و بلند مدت به دانشجويان داخلي

70  24/3  902/0  81/8  69  01/0  
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المللي كردن آموزش عالي و تشخيص معنادار بودن آن به منظور بررسي موانع انساني بين
مولفه  مطرح شده براي اين  9از . اي استفاده شدبراي مولفه هاي مرتبط آزمون تي تك نمونه

دارند و فرض صفر در مورد هيچ كدام از  00/3ها ميانگيني باالتر از وهشي تمام مولفه پرسش پژ
  . شودپذيرفته نمي) 23-15(مولفه ها 

  
  المللي كردن در آموزش عالي كدامند؟بين) زيرساخت و امكانات( موانع تجهيزاتي: سؤال پنجم

المللي كردن بين) كاناتزيرساخت و ام(هاي مربوط به موانع تجهيزاتي  مولفه  :5جدول 
  هاي آموزشيبرنامه

انحراف   ميانگين  تعداد  مؤلفه
 t  معيار

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

نبود امكانات سخت افزاري . 24
مناسب در عرصه اينترنت و 

  فناوري
70  77/3  888/0  01/8  69  03/0  

توجه نا مناسب به استفاده . 25
هاي الكترونيكي نظير از شبكه

با دانشجويان و  هاي چتگروه
  استادان ساير كشورها

70  07/3  809/0  65/8  69  00/0  

توجه نامناسب به استفاده . 26
هاي جديد نظير پست از فناوري

  الكترونيكي و وب سايت
70  16/3  907/0  11/9  69  00/0  

توجه نا مناسب به استفاده . 27
هاي مباحثه اينترنتي به از سالن

  صورت آنالين
70  02/3  910/0  57/8  69  02/0  

  
ها و تشخيص معنادار بودن آن المللي سازي برنامهسي موانع تجهيزاتي بينبه منظور برر

از مجموع مولفه  مطرح شده براي . اي استفاده شدبراي مولفه هاي مرتبط آزمون تي تك نمونه
دارند و فرض صفر هيچ يك از مولفه هاي  00/3ها ميانگيني باالتر از اين پرسشنامه تمام مولفه 

  . شودنميپذيرفته   5جدول 
  
  
  



  1394 بهار و تابستان/  7شماره / مچهاردوره /  ريزي آموزشي مطالعات برنامهفصلنامه دو
69   

 

 
 

  المللي كردن در آموزش عالي كدامند؟موانع ساختاري بين: سؤال ششم
  المللي كردن برنامه هاي آموزشيمولفه هاي مربوط به موانع ساختاري بين: 6جدول

انحراف   ميانگين  تعداد  مؤلفه
 t  معيار

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  00/0  69  03/9  832/0  56/3  70  هيئت امناي دانشگاهـ 1
  00/0  69  21/9  872/0  52/3  70  شوراي پژوهشي دانشگاهـ 2
  01/0  69  93/8  841/0  64/3  70  هيئت مميزه دانشگاهـ 3
  00/0  69  03/9  907/0  67/3  70  شوراي آموزشي دانشگاهـ 4
  03/0  69  63/9  861/0  35/5  70  رئيس دانشكدهـ 5
  00/0  69  13/9  875/0  62/3  70  شوراي گروه آموزشيـ 6

  
هاي درسي و تشخيص معنادار المللي كردن برنامهظور بررسي موانع ساختاري بينبه من

مولفه  مطرح شده  6از . اي استفاده شدبودن آن براي مولفه هاي مرتبط آزمون تي تك نمونه
با (،هيئت مميزه دانشگاه )832/0با مقدار (براي اين پرسش مولفه هاي هيئت امناي دانشگاه 

از نظر   a=05/0در سطح معناداري ) 861/0با مقدار (فه  رئيس دانشكده و مول) 841/0مقدار 
اگرچه ميانگين به دست آمده باالتر از ميانگين مقايسه است، ولي اين .آماري معنادار نيست

است و  00/3ها ميانگين به دست آمده باالتر از تفاوت ميانگين معنادار نيست و در ساير مولفه 
  . شودي پذيرفته نميافرض صفر هيچ مولفه 

  
  )به تفكيك جنسيت(المللي هاي مستقل در خصوص موانع بينآزمون تي گروه  :7جدول 

انحراف   ميانگين  تعدادمتغيير                            
  معيار

t درجه
  آزادي

سطح 
  معناداري

المللي كردن  موانع بين
  زن

                                  
  مرد

15  
55  

88/176  
42/162  

08/22  
22/25  

376/0    
68  

  
803/0  

  

  
لذا، . معنادار نيست 05/0داري در سطح معنا t =376/0، 7هاي جدول بر طبق داده

نع توان گفت كه بين نظرهاي اعضاي هيئت علمي به تفكيك جنسيت آنها در خصوص موا مي
  . المللي كردن برنامه هاي آموزشي تفاوت معناداري وجود نداردبين
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نتايج تحليل واريانس يك راهه در خصوص تفاوت بين نظرهاي اعضاي هيئت علمي  :8جدول
  به تفكيك گروه آموزشي

مجموع   شاخص
  مجذورات

درجات 
  آزادي

ميانگين 
  سطح معناداري f  مجذورات

  بين گروهي
  درون گروهي
  جمع كل

134/4465  
761/93311  
054/97321  

3  
68  
71  

1121/1445  
231/651  

54/2  042/0  

  
المللي كردن تفاوت معنادار بين نظرهاي اعضاي هيئت علمي در خصوص موانع بين

در  F=54/2، چون مقدار 8هاي جدول بر طبق داده: هاي درسي به تفكيك گروه آموزشيبرنامه
شود؛ به عبارت ديگر، بين ، فرض صفر رد ميمعنادار است، لذا  a=05/0سطح معناداري 

المللي كردن نظرهاي اعضاي هيئت علمي به تفكيك گروه آموزشي آنها در خصوص موانع بين
  .برنامه ها تفاوت وجود دارد

  
  هاي بخش دوم پژوهش يافته

در اين قسمت يافته هاي مربوط به راهكارهاي بين المللي شدن برنامه هاي آموزشي و 
سياستگذاري، رابطه محور، ( ظر اعضاي هيات علمي در چهار گروه راهكارهايدرسي از ن

  .ارائه مي گردد 1)ساختاري، خدمت محور
  

داراي چه ) سياستگذاري، رابطه محور، ساختاري، خدمت محور(راهكارهاي  :سوال هفتم
  دارند؟ هايي هستند و  به چه ميزان در پيشبرد برنامه ها به سمت بين المللي شدن نقش مولفه

در راهبرد سياستگذاري، نتايج تحليل داده ها در اين بخش از پژوهش، بيانگر آن است كه 
؛ در راهبرد رابطه )80/3( ها دانشگاه به استقالل اعطاي هاي سياست گسترشمولفه  مربوط به 

 شدن المللي بين درباره ديگر كشورهاي هاي دانشگاه با اطالعات تبادلمحور، مولفه مربوط به 
با  تحقيقاتي هاي فرصت سازي فراهم؛ در راهبرد ساختاري، مولفه مربوط به )79/3( ها دانشگاه

 كمك اعطايو در راهبرد خدمت محور، مولفه مربوط به ) 88/3( ها دانشگاه در المللي بين ابعاد

                                                            
 المللي كردن آموزش عالي به بخش سوم اين مقاله بندي راهكارهاي بين بردن به چگونگي دسته براي پي - ١
  .مراجعه فرماييد) چارچوب نظري پژوهش(
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) 72/3( المللي و اساتيد در انجام فعاليت هاي علمي بين  دانشجويان به تحصيلي هزينه
  ).9جدول ( رين نمره ها را از ديدگاه اعضاي هيات علمي به خود اختصاص دادندباالت

 هاي مرتبه با علمي هيات اعضاي همچنين بر اساس نتايج تحليل داده ها، تفاوت

 نبود دار معني ها دانشگاه شدن المللي بين بر سياسي راهبرد مورد تاثير در مختلف دانشگاهي

جدول ( بود دار دانشگاهي معني و خدماتي ارتباطي، بردهايراه براي تفاوت اين در حالي كه
10(.  
  

  مهندسيـ هاي آموزشي فني  سازي برنامه المللي هاي بين و مولفه هادراهبر: 9جدول 
 ميانگين  مولفه ها  راهبردها

)M(  SD 
  آزمون
t 

  سياستگذاري

 سياست و كشور سياسي و فرهنگي هاي ارزش بين هماهنگي

  ها شگاهدان شدن المللي بين
72/3  90/0  34/10  

  09/10  88/0  70/3  زياد كشورهاي با مطلوب ديپلماتيك و سياسي روابط داشتن
  21/10  87/0  80/3  ها دانشگاه شدن المللي بين از حمايت براي ايي  سياست تدوين
  30/10  81/0  88/3  ها دانشگاه در چندفرهنگي فضاي ايجاد جهت در تالش

  90/9  80/0  81/3  ديگر كشورهاي با علمي همكاري گسترش
  40/10  92/0  68/3  المللي بين تحقيقي هاي نامه توافق گسترش
  12/10  70/0  98/3  ها دانشگاه به استقالل اعطاي هاي سياست گسترش

  رابطه محور

 سايت وب مثال براي ارتباطي هاي زمينه در المللي بين نگرش

  غيره و بروشورها تبليغات، دانشگاه،
65/3  88/0  09/6  

 بين درباره ديگر كشورهاي هاي دانشگاه با اطالعات تبادل

  ها دانشگاه شدن المللي
79/3  88/0  09/9  

 علمي هيات اعضاي و متخصصان پيشنهادهاي از استقبال

  دانشگاه شدن المللي بين براي
33/3  87/0  88/10  

  20/11  91/0  97/2  كشور هاي دانشگاه درباره المللي بين مجالت در تبليغ
 علمي هيات اعضاي مباحثه و گفتگو براي شرايط سازي فراهم

  ها دانشگاه شدن المللي بين درباره
72/3  87/0  21/11  

 بين زمينه در عالي آموزش هاي انجمن با ارتباط برقراري

  ها دانشگاه شدن المللي
70/3  91/0  33/10  

  70/10  82/0  66/3  ها دانشگاه شدن المللي بين مورد در دولت با مستمر ارتباط
  31/10  88/0  69/3  عالي آموزش زمينه در بينالمللي جديد ايدههاي از استقبال
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  مهندسيـ هاي آموزشي فني  سازي برنامه المللي هاي بين و مولفه هادراهبر: 9جدول ي  ادامه
 ميانگين  مولفه ها  راهبردها

)M(  SD 
  آزمون
t 

  ساختاري

 پژوهش و تدريس رسي،د هاي برنامه كردن المللي بين

  دانشگاهي
77/3  87/0  21/9  

  11/10  90/0  76/3  دانشگاه در چندفرهنگي آموزش
  17/10  78/0  30/3  انگليسي زبان خصوص به دنيا علمي هاي زبان به آموزش
  08/10  79/0  72/3  مجازي و آنالين صورت به آموزش
  02/10  89/0  70/3  روزشده به آزمايشگاهي وسايل به دانشگاه تجهيز
 در المللي بين با ابعاد تحقيقاتي هاي فرصت سازي فراهم

  ها دانشگاه
88/3  75/0  31/10  

  22/10  86/0  60/3  ها دانشگاه در المللي بين هاي كارگاه و ها كنفرانس برگزاري
  15/10  72/0  78/3  اولويت يك عنوان به عالي آموزش شدن المللي بين به توجه

  17/10  88/0  71/3  خارجي و داخلي دانشجويان بين تبعيض از اجتناب
  34/9  79/0  65/3  ها دانشگاه شدن المللي بين زمينه در علمي آثار انتشار
  71/9  81/0  56/3  ها دانشگاه در المللي بين مجالت و نشريات وجود

  خدمت محور
  

  28/9  76/0  98/2  كشور فرهنگ با سازگاري براي خارجي دانشجويان به كمك
  99/9  88/0  15/3  آنها شدن المللي بين راستاي در دانشگاهها بودجه شافزاي

 مشاوره نظير المللي بين دانشجويان به حمايتي خدمات

  غيره و تحصيلي
10/3  84/0  31/9  

و اساتيد در انجام   دانشجويان به تحصيلي هزينه كمك اعطاي
  المللي فعاليت هاي علمي بين

72/3  89/0  13/10  

 و اساتيد مطالعاتي هاي فرصت از مالي تحماي افزايش

  دانشجويان
54/3  70/0  33/10  

 آموزش شدن المللي بين كارگزاران از پشتيباني و حمايت

  عالي
67/3  98/0  14/10  

  
 ها دانشگاه به استقالل اعطاي هاي سياست گسترش "گويه ، سياستگذاريي ر راهبردهاد

 فضاي ايجاد جهت در تالش "ين گويهها تاثيرگذارترين مورد بود و پس از آن مهمتر "

 هايي سياست ديگر، تدوين كشورهاي با علمي همكاري ها، گسترش دانشگاه در چندفرهنگي

 سياسي و فرهنگي هاي ارزش بين ها، هماهنگي دانشگاه شدن المللي بين از حمايت براي

 با مطلوب يكديپلمات و سياسي روابط ها، داشتن دانشگاه شدن المللي بين سياست و كشور

  . بودند "المللي بين تحقيقي هاي نامه توافق زياد، گسترش كشورهاي
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 بين درباره ديگر كشورهاي هاي دانشگاه با اطالعات تبادل "گويه  ارتباطاتر راهبرد د

 سازي فراهم "تاثيرگذارترين مورد بود و پس از آن مهمترين گويهها  " ها دانشگاه شدن المللي

 ها، برقراري دانشگاه شدن المللي بين درباره علمي هيات اعضاي مباحثه و گفتگو براي شرايط

 ايدههاي از ها، استقبال دانشگاه شدن المللي بين زمينه در عالي آموزش هاي انجمن با ارتباط

 شدن المللي بين مورد در دولت با مستمر عالي، ارتباط آموزش زمينه در بين المللي جديد

 تبليغات، دانشگاه، سايت وب مثال براي ارتباطي هاي زمينه در لملليا بين ها، نگرش دانشگاه

 المللي بين براي علمي هيات اعضاي و متخصصان پيشنهادهاي از غيره،  استقبال و بروشورها

  .بودند "كشور هاي دانشگاه درباره المللي بين مجالت در دانشگاه  و تبليغ شدن
 المللي بين با ابعاد تحقيقاتي هاي فرصت زيسا فراهم " ساختاري مولفه ي در راهبردها

 المللي بين به توجه "گويهها مهمترين آن از پس مورد بود و تاثيرگذارترين " ها دانشگاه در

 و تدريس درسي، هاي برنامه كردن المللي اولويت، بين يك عنوان به عالي آموزش شدن
مجازي،  و آنالين ورتص به دانشگاه، آموزش در چندفرهنگي دانشگاهي، آموزش پژوهش
 به آزمايشگاهي وسايل به دانشگاه خارجي،  تجهيز و داخلي دانشجويان بين تبعيض از اجتناب

 بين مجالت و نشريات ها، وجود دانشگاه شدن المللي بين زمينه در علمي آثار روزشده، انتشار

  .بودند "يسيانگل زبان خصوص به دنيا علمي هاي زبان به ها و آموزش دانشگاه در المللي
و   دانشجويان به تحصيلي هزينه كمك اعطاي "گويه ، خدمات محوري در راهبردها

 مهمترين آن از مورد بود و پس تاثيرگذارترين " المللي اساتيد در انجام فعاليت هاي علمي بين
 مالي حمايت عالي، افزايش آموزش شدن المللي بين كارگزاران از پشتيباني و حمايت "گويهها

 المللي بين راستاي در دانشگاهها بودجه دانشجويان، افزايش و اساتيد مطالعاتي هاي فرصت از

 به غيره و كمك و تحصيلي مشاوره نظير المللي بين دانشجويان به حمايتي آنها، خدمات شدن

  .بودند "كشور فرهنگ با سازگاري براي خارجي دانشجويان
  

تحليل واريانس ( ه تفكيك رتبه دانشگاهيميانگين نمرات اعضاي هيات علمي ب :10جدول 
  )يكطرفه مستقل

  رتبه علمي                            
 Fميزان   دانشيار  استاديار  مربي  راهبرد

  سياستگذاري
  رابطه محور
  ساختاري

  خدمات محور

59/3  
65/3  
77/3  
50/3  

71/3  
90/3  
66/3  
59/3  

32/3  
78/3  
87/3  
78/3  

11/1  
27/3  
50/4  
71/2  
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 دانشگاهي هاي مرتبه با علمي هيات نظرات اعضاي تفاوت) 10(نتايج جدول  بر طبق

 مهندسي-هادر حوزه فني دانشگاه شدن المللي بين بر سياسي راهبرد مورد تاثير در مختلف

 دانشگاهي معني و خدماتي ارتباطي، راهبردهاي براي تفاوت اين كه در حالي نبود دار معني

تعقيبي شفه، نتايج نشان داد كه اساتيد با درجه علمي دانشيار، پس از انجام آزمون . بود دار
راهبردهاي رابطه محور، خدمت محور و ساختاري را نسبت به ساير اعضاي هيات علمي در 

  .سطح باالتري ارزيابي كردند
  

  بحث و نتيجه گيري
ي در هاي درسالمللي شدن برنامهمطالعه كنوني به منظور بررسي موانع و راهكارهاي بين

در اين راستا يك سري از موانع و راهكارها از . آموزش عالي در حوزه فني مهندسي انجام شد
مرور ادبيات تحقيق به دست آمد و محقق به بررسي اثرات آنها بر امر بين المللي سازي آموزش 

ي المللي شدن آموزش عالموانع ساختاري و مديريتي بيناولين سوال اين بود كه . عالي پرداخت
هاي كوروش هاي اين سوال با نتايج حاصل از يافتهيافتههاي فني و مهندسي كدامند؟ در رشته 

كه ) 2010( 2و سينگ) 2009( 1و پژوهشي فيگن و فيلد ) 1388(فتحي واجارگاه و همكاران 
المللي شدن آموزش مي دانند، آنها نيز عامل ساختاري را از جمله عوامل تأثير گذار بر بين

  .بودهمسو 
موانع مربوط به امكانات و زيرساخت هاي الزم براي سوال ديگر پژوهش به بررسي 

هاي اين سوال با يافته .هاي فني مهندسي مربوط استالمللي شدن آموزش عالي در رشته بين
) 2009( 3و ربكا) 1390(، فتحي واجارگاه)1390(هاي عيسي ابراهيم زادهنتايج حاصل از يافته

هاي نوين در آموزش و پژوهشگران مواردي چون كاربرد محدود فناوري اين. همسو است
تدريس دانشگاهي، نبود زيرساختهاي ارتباطي فناورانه، ضعف سيستم هاي امكاناتي و مالي را به 

  .عنوان موانع زيرساختي بين المللي شدن آموزش عالي ذكر كرده اند
بر . شدن آموزش عالي پرداخته است المللي موانع انساني بينبخش ديگر تحقيق به بررسي 

هاي كارشناسي و پژوهشي در خصوص هاي مواردي چون عدم استفاده از بررسياساس يافته
المللي كردن برنامه هاي آموزشي؛ تدريس دروس خارج از تخصص اعضاي هيئت علمي كه بين

ش مانعي را داشته گردد، بيشترين نقروز نبودن اطالعات و دانش آنان ميباعث ايجاد پديده به

                                                            
1. Field & Fegan 
2 . Singh 
3 . Rebecca 
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 2سينگو ) 2012( 1هاي اين سوال با نتايج حاصل از تحقيق گوتنبرگ، آدلر و پوليافته. است
المللي شدن ها و راهكارهاي بينكه فرم) 2008(هاي  جكسون يافتهو همچنين ) 2010(

ر خارج؛ تبادل اساتيد و دانشجويان؛ تحصيل و اقامت د: داندآموزش عالي را شامل موارد ذيل مي
  .كارورزي يا يادگيري ضمن خدمت در يك كشور خارجيمي داند، همخواني دارد

كه ...) محتوا، شيوه آموزش و (موانع مربوط به برنامه درسيسوال ديگر پژوهش به بررسي 
در اين زمينه نتايج نشان داد كه . المللي شدن آموزش عالي است پرداخته است مانع بين

محيط زيست، صلح، مبارزه با فقر و بيكاريمهجور (مسائل جهاني  مسائلي چون عدم توجه به
. اي در سازماندهي محتوا؛ بيشترين اهميت را دارا بودرشتهبودن استفاده از رويكرد تلفيقي بين

و  آدلر و )  2011(4؛ اگرون پوالك)2008(3هاي اين سوال با نتايج حاصل از پژوهش هايگيافته
انجام ) 1996(  6هاي بنيك، نيوباي و ساموئل همچنين يافته. تهمسو بوده اس) 2012( 5پول
اند كه موانع مربوط به هاي خود به اين نتيجه رسيدهها طي پژوهشباشد آناند همسو ميداده

-هاي درسي ميالملي شدن برنامهمحتوا و چگونگي روش تدريس يكي از مهمترين موانع بين

-دارند كه نداشتن محتواي مناسب براي عرضه در ابعاد بينها در اين زمينه بيان ميباشد، آن

المللي شدن باشد كه خود آن ناشي از ضعف علمي و زباني تواند يكي از موانع بينالمللي مي
  . اساتيد و كمبود نيروي انساني متخصص و آگاه در اين زمينه باشد

رنامه هاي آموزش المللي شدن ب هدف ديگر پژوهش بررسي تاثير موانع فرهنگي بر بين
  . عالي بود

هاي مواردي چون عدم توجه گروه آموزشي در ايجاد زمينه فرهنگي مناسب بر اساس يافته
هاي اين سوال با نتايج يافته. المللي كردن برنامه درسي؛ بيشترين اهميت را داشتبراي بين

ستاي رشد و توسعه دهد در راكه نشان مي) 2007( 7هاي مطالعات اسكوئرهولز حاصل از يافته
هاي هاي آموزشي مرتبط، فرصتاي و حساسيت ميان فرهنگي اساتيد، برگزاري كارگاهحرفه

ها ها و انجام امور تدريسي و پژوهشي مشترك با آنمطالعاتي، تعامل با اساتيدي از ساير فرهنگ
همچنين . باشدالمللي اساتيد نقش بسزا داشته ي دانش، تجربه و نگرش بينتواند در توسعهمي

                                                            
1 . Göthenberg, Adler & Pohl, 
2 . Singh 
3 . Haigh 
4 . Egron-Polak 
5 . Göthenberg, Adler & Pohl, 
6. Benick, Newby & Samuel 
7. Schuerholz 
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همخواني ) 1390(پور و ديگرانهاي پژوهش انجام شده توسط قاسمنتايج اين بخش با يافته
  .نيز همسو مي باشد) 2009( 1پژوهشي فيگن و فيلد همچنين نتايج حاصله با يافته هاي . دارد

 همچنانكه. بخش دوم پژوهش به بررسي راهكارهاي بين المللي سازي آموزش عالي مي پردازد
 3؛ساندرسون گوين،) 2009(  2پاتريسيا ديوي و استفن دافدر بخ چارچب نظري اشاره شد، 

راهكارهاي مختلفي را براي حركت به سمت بين المللي )  2007( 4و ميشايل استو،) 2008(
سياستگذاري، رابطه محور،  سازي پيشنهاد داده اند كه خالصه آنها را مي توان در چهار راهبرد

پژوهشگر به بررسي اثرات هر كدام پرداخته است كه براي . خالصه كرد مت محورساختاري، خد
 .توصيه مي نماييم 9جلوگيري از طوالني شدن بحث خواننده را به مطالعه يافته هاي جدول 

و ) 1998(  5هاي مك كلين هاي پژوهشهاي اين بخش از مطالعه با نتايج حاصل از يافتهيافته
  . همسو مي باشد) 2011(و بال ) 2010(7؛ جارل)2009(6چايلدرسهمچنين 

                                                            
1. Field & Fegan 
2 .Dewey  & Stephen 
3 .Sanderson, Gavin 
4 . Stohl, Michael 
5. Mckellin 
6 . Childress 
7 . Jarle 
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 منابع 

همكاري هاي بين المللي آموزش عالي در ايران و چگونگي بهبود ). 1384( .آراسته، حميدرضا
  . رتال علوم انساني، پوآن

وضعيت دانشگاههاي شهر ). 1387( .همايي، رضا و آراسته، حميدرضا؛ سبحاني نژاد، مهدي
 50، 47،پژوهش و برنامه ريزي درآموزش عالي،ن از ديدگاه دانشجويانتهران در عصرجهاني شد

 ،66.  
، 35، رهيافت. هاي داخل و خارج از كشورروابط علمي بين دانشگاه). 1384( .استاد زاده، زهرا

82-74 . 

هاي درسي  المللي شدن آموزش عالي و برنامهجهاني شدن، بين). 1389( .حكيم زاده، رضوان
  .1-17، 4، 2، دوره اي در علوم انسانيرشتهفصلنامه مطالعات ميان .اي ميان رشته
هاي درسي با المللي سازي برنامهبين). 1390( .واجارگاه، كورشفر، مهرنوش و فتحيخشنودي

   .21 -30،  20. پژوهشي فناوري آموزش -نشريه علمي. رويكرد آموزش از دور
ي كردن برنامه درسي در آموزش عالي؛ الملل نيبمفهوم پردازي ). 1388( .ديبا واجاري، طلعت

  .18-7، 2دوره . جله راهبردي آموزشم .ابعاد و روندها
هاي ساخت شكني جهاني شدن در برنامه درسي با نظر به انديشه). 1387( .ضرغامي، سعيد

جهاني شدن و . ي ايرانبرنامه درسمجموعه مقاالت هشتمين همايش انجمن مطالعات . دريدا
  .20-39ها، ها و فرصتچالش: يبرنامه درسندن بومي ما

مباحثي در مهندسي برنامه هاي ). 1389.(طلعت  ي،كوروش ؛ ديبا واجار، فتحي واجارگاه 
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