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 چكيده
ي آن، اقبال از همگاني شدن آموزش عالي افزايش پيدا كرده، به منافع و آثار مثبت آموزش عالي بيش از هر زمان ديگري آشكار شده كه در نتيجهامروزه، 

در تامين نيازهاي  البته، همه اقشار و ذينفعان به نوعي. شودانجام مي ز كشورها در شرايطي بسيار رقابتياي كه پذيرش و ورود به دانشگاه در بسياري اگونه
. راهبري و همچنين در تامين مالي، كماكان نقش و سهم غالب را دارد ترين عامل، در مديريت،عنوان مهمآموزش عالي مشاركت دارند، هرچند كه دولت به 

-ورت توسعه آموزش عالي و هم امكان بين، هم ضر)به ويژه در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات(و تحوالت فني  هادر اين ميان، پديده جهاني شدن فعاليت
  .المللي شدن آن را فراهم كرده است

تر تبديل شده است كه جايي دانشجويان مرتبط بود به مفهومي گستردههاي اخير از مفهومي كه صرفا به جابهالمللي شدني در آموزش عالي در سالبين
-بين مقوله .باشدهاي جديد، مديريت راهبردي در سطح موسسه و رقابت ميتفاده از تكنولوژيمستلزم اصالح برنامه، بهبود كيفيت در آموزش و پژوهش، اس

 از ي و خدماتي نياز دارد وآموزش ي،پژوهش يهاتيفعال اقدامات مقتضي براي بهبود منظوربه يراهبرد يگذاراستيس به از يك سو هادانشگاه المللي شدن
  .رسدضروري به نظر مي دانشگاه كي مختلف يهابخش انيم يهماهنگايجاد  يبرا ايپو يبستر جاديا ،هااي دانشگاههالمللي نمودن فعاليتطرفي براي بين

مهم  يجنبهمورد بررسي قرار گرفته و لزوم پرداختن به اين  آموزش عاليشدن  الملليبيننكات ياد شده سعي شده است با توجه به اهميت حاضر در مقاله 
 اي جهتزمينه تا مورد تاكيد قرار گيرد ايها و نشانگرهاي ويژهبا افزودن مولفه هاان فرآيندهاي ارزيابي دروني و بيروني كيفيت دانشگاهآموزش عالي در جري

هت ارتقا ج شده نييتع اهداف به يابيدست يبرا هاي سازمانيي و طراحي فرآيند مناسبي متشكل از مجموعه فعاليتتيريمد و يراهبرد انداز چشم كي ميترس
 .هاي آموزش عالي فراهم شودفعاليت دانشگاه و موسسهكيفيت 

 
 
 
 

  
 ، ارتقا كيفيت، دانشگاهالمللي شدنبين آموزش عالي،: هاي كليديواژه
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  مقدمه

ياد شده در  نهاد عالوه بر آن،. آموزش عالي، به عنوان نيروي محركه توسعه پايدار و حركت به سوي جامعه معرفتي، داراي نقشي راهبردي است
- آغازين هزاره سوم، از دانشگاه يدر اين راستا، در دهه. كنداي ايفا ميالمللي نقش تعيين كنندهاي و بيندر سطح منطقهمزيت رقابتي كشورها 

اي اين منظور، بر. هاي ياد شده، مسئوليت اجتماعي خود را بيش از پيش مورد توجه قرار دهندرود كه ضمن توجه به جنبهها انتظار مي
ها و از اين رو، دانشگاه. باشندقراول هاي فراكنشي پيشحلهاي جامعه و عرضه راهآموزش عالي بايد در تحليل واقعيت هايموسسهها و دانشگاه
ر باشند به توليد دانش ها چنان بازنگري كنند كه قادها و فعاليتها و برنامهآموزش عالي بايد ماموريت خود را از طريق تدوين هدف هايموسسه

هاي پيچيده اجتماعي درك واقعيت هاي مناسب برايانساني با قابليتعلمي بپردازند و توانايي الزم را براي عرضه دانش فني و ترغيب نيروي 
  ).5: 1389به نقل از بازرگان، عامري،  GUNI(پيرامون محيط خود را فراهم آورند

-هاي شخصي، انرژي نوري، انرژيرايانهن محور و تحول بنيادي علوم و فنون همچو - جهاني دانش اقتصاد ايي سوم با آوبا توجه به اينكه هزاره
اهميت بيش از پيش دانش و فناوري است، نتايج آني اين تحوالت نشانگر هاي جايگزين، بيوتكنولوژي و نانو تكنولوژي همراه و همزاد بوده 

هاي ي جهاني شدن، ضرورت متحول شدن نهادهاي آموزش عالي و تاكيد بيشتر بر همكاريبا پديدهبنابراين همزمان . باشدمي سازمان يافته
بين دانش و فاصله   رود كه به حذفها انتظار ميعالوه بر آن، از اين نهاد. آموزش عالي به عمل آمده است هايموسسهها و المللي دانشگاهبين

تأثيرات جهاني شدن بر  ).16: 1386بازرگان، (ها را تقويت كنندشي و فرهنگي ميان ملل و فرهنگفناوري پرداخته و نيز مبادالت علمي، آموز
المللي مورد ارزيابي قرار گيرند تا به مرور بتوانند به د كه شايسته است كه با نگاهي بيننظام آموزش عالي موضوعات مختلفي را شامل مي شو

ها براي بقاء دانشگاه  در چنين شرايطي .) 49: 1387، آراسته و همكاران(آنها ايفاي نقش كنند متناسب با حد استانداردهاي جهاني برسند و 
جهاني خواهند  گزير به از دست دادن شرايط رقابتدر غير اين صورت نا. د را با ذهنيت جهاني سازگار كننددر قرن بيست و يكم مي بايست خو

 . بود

و افزايش نسبت ثبت نام  ها و افزايش قابل توجهي در زمينه تعداد دانشجور سه دهه گذشته پيشرفتهاي كشورمان ددر آموزش عالي و دانشگاه
، تحقيقات و فناوري در وزارت علوم .انشگاهي بوجود آمده استساله و نيز ارتباطات علمي و بين المللي د 24تا 18گروه سني  به جمعيت
ها و ها، اتحاديهگاه ويژه اي را براي مراودات بين المللي به ويژه در جهان اسالم و سازمانجاي  ،1389در سال  رنامه هاي جديد خودرويكرد و ب

با توجه به نقش كشور ايران در  ).تحقيقات و فناوري وب سايت وزارت علوم ،(زبان فارسي پيش بيني كرده است  مجامع اسالمي و گسترش
اما بررسي آسيب  .هاي مختلف اقدام كردتوان به عرضه آموزش عالي فراملي در رشتهمنطقه و موفقيت نظام آموزش عالي آن، در بلند مدت مي

شناختي وضعيت آموزش عالي ايران در فرايند جهاني شدن حكايت از فاصله زياد تا وضعيت مطلوب دارد كه نيازمند درك درست از مفاهيم و 
ي هاي آموزشراي دورهتواند ابتدا با طرحي و اجاين امر مي .)126 -127:  1388جاوداني ، ( شرايط موجود و برنامه ريزي اصولي است

هاي آموزش مداوم براي توانمند كردن نيروي صورت برنامهشوند شروع شده و بهت كشور محسوب ميهايي كه نقطه قورشته بخصوصي كه
بنابراين، ضرورت ارزيابي كيفيت . ترش يابدهاي مختلف گسانساني شاغل در برخي كشورهاي همسايه آغاز شود و سپس، در سطوح و رشته

 .)1388بازرگان، (تالش الزم صورت پذيردانكار ناپذير است و در اجراي آن بايد  عالي در ايرانآموزش المللي هاي بينفعاليت
دد طراحي و مديريت انواع بايست درصهاي كشور ميالملل، دانشگاهبا توجه به نكات ياد شده و ضرورت پرداختن به مسائل مطرح در بعد بين

المللي با استفاده از هاي علمي دانشگاه درصحنه بينها و مراكز آموزش عالي در سرتاسر جهان، ارائه پتانسيلالمللي با دانشگاههاي بينهمكاري
ضاي هيات علمي و دانشجويان هاي مدارك مشترك، مبادله دانشجو واستاد، ايجاد شعبات دانشگاه، مشاركت اعهاي گوناگون مانند برنامهروش

-گيري از تجارب بينالمللي، مبادله پرسنل اجرايي جهت بهرههاي مشترك تحقيقاتي در سطح بينهاي بين المللي، اجراي پروژهدر كنفرانس

والت علمي بروز در هاي آموزشي و پژوهشي واحدهاي تابعه و كمك در جهت دستيابي به محصالمللي ، تبادل مطالب آموزشي، حمايت از برنامه
  . المللي باشندهاي بينجهان از طريق همكاري

ها اطالعاتي مناسبي پيرامون اهداف، المللي شدن آموزش عالي و دانشگاهبا بررسي هرچه بيشتر بعد بيندر اين مقاله سعي خواهد شد كه 
منظور بهبود نقاط ضعف ارائه بهالمللي شدن دانشگاه، پيشنهاداتي ينو با شناسايي موانع ب شودالمللي شدن دانشگاه ارائه ها بينفرآيند و فعاليت

ها ريزان دانشگاه قرار داده شود تا هم از يك سو به منظور بهبود كيفيت فعاليتدهد تا از اين رهگذر اطالعات مناسبي در اختيار مديران و برنامه
ي مناسبي را براي بتواند با تربيت دانشجوياني با بصيرت ملي و فراملي زمينهو خدمات دانشگاه مورد استفاده قرار گيرد و هم از سويي ديگر 

 .المللي دانشجويان، متخصصين و دستاوردهاي علمي كشور پديد آوردهاي بينهاي جهاني و رقابتحضور در عرصه
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  المللي شدن آموزش عاليبين
-نكه ريشه ملي داشته باشند و تنها با عزم ملي بتوان آنها را حل كرد، منشا بينها با مسائلي مواجه هستند كه بيش از آدر جهان امروز، انسان

- بنابراين، ايجاد شناخت و نگرش. آورندالمللي خاص خود را به همراه مياند و تاثيرات بينها جهانيالمللي دارند؛ به عبارت ديگر، اين دشواري
 -اقتصادي ها و شرايطها، تمدناست و اين هم جز با شناخت و درك متقابل فرهنگ المللي براي رفع يا كاهش آنها ضروريهاي سازنده بين

هاي مربوط به آن، به علم و فناوري وفعاليت .)4:  1383سركارآراني به نقل از بزرگمهري، (ها امكان پذير نيستملتسياسي و اجتماعي ساير 
المللي پيدا كرده است، لذا ضرورت برقراري ارتباطي فعال و پويا در تمام بينويژه در عصر حاضر بيش از هر فعاليت ديگري، خصلتي جهاني و 

  ).187: 1383شرقي ،(شودالمللي، بيش از پيش احساس ميهاي علمي، با مجامع و محافل علمي بينعرصه
عوامل اصلي . تبديالت و تحوالت وجود دارد داليل زيادي براي اين. شودتر ميتر و مبهمتر، پيچيدهروز مهمالمللي، آموزش عالي روزبهبعد بين

المللي، تاكيد زياد بر بينافزون نيروي كار روز ، جابجاييي خدمات ارتباطي و اطالعاتي پيشرفتهتوان در توسعهي تغيير را ميوجود آورندهبه
هاي دولتي از بخش آموزش و يادگيري يتگذاري خصوصي و كاهش حمابنيان، افزايش سطوح سرمايهي دانشتجارت آزاد، تمركز بر جامعه

واجه با خود را م) ي اخيربخصوص در دو دهه(دهد كه بخش آموزش عاليمطالعات اخير نشان مي ).5 -7: 2004نايت، (العمر دانستمادام
 هاي دانشگاهي،سطح موسسه ي ملي و هم دردر جنبهافزون به اين معناست كه، هم اين تمايل روز. بيندالمللي ميبينهاي مسائل وفعاليت

المللي شدن از بين ).5: 2001نايت، (گيردهاي تحقق اين هدف صورت ميو زيرساخت هاي راهبردها، برنامهاقدامات تاثيرگذاري در زمينه
منشر شده در اين رابطه  حوزه و كارهاي تر مورد توجه قرار گرفت و روز به روز بر اهميت اين، بتدريج در چارچوبي گسترده1980ي اواسط دهه
 :توان مورد مشاهده قرار دادشواهد اين ادعا را در تغييرات زير مي. افزوده شد

 ؛نمايندمشاركت مي 1هاي جابجايي دانشگاهيافزايش تعداد دانشجويان، اساتيد و پژوهشگراني كه در طرح 
 المللي متمركز هستند؛طبيقي و بينون موضوعات تها و مدارك تحصيلي كه پيرامهاي مطالعاتي، برنامهافزايش تعداد دوره  
 هاي تحصيلي،ي برون مرزي برنامهافزايش ارائه  
 المللي،هاي بينها و كنسرسيومافزايش شبكه 

 المللي و چند فرهنگي،اي تحصيلي، با عناصر بينبرنامههاي فوقافزايش فعاليت 

 ،افزايش تمايل كشورها جهت پذيرش دانشجويان خارجي 

 2ركتهاي مشيش تعداد مدركافزا، 
 4هاي تابع برون مرزيو پرديس 3هاها، نمايندگيگسترش همكاري، 
 المللي،هاي ملي جديد جهت تمركز بر آموزش بينبنيان نهادن سازمان 

 المللي حمايتاقدامات بيناي و ملي كه از جابجايي دانشگاهي و ساير هاي دولتي جديد در سطح منطقهها و برنامهسياست               
 ).352: 2006نايت،(كنندمي

نقطه شروع  اصلي مالحظه شده وهمواره به عنوان يكي از عناصر  دانشجو يعني جابجايي عاليشدن آموزش المللي بين مهم هاياز جنبهيكي 
سال  25در طول ) 1997( و يونسكو) 1998( 7و بارتي 6بنابر گفته بروچ). 96: 2009، 5تيچلر(شدن است الملليبراي نشان دادن روند بين يخوب

 تعداد كل دانشجويان خارجي درو طبق آمار يونسكو ). 418: 2001دامه،(افزايش يافته است%  300بيش از  الملليگذشته تبادل دانشجوي بين
رود تا و انتظار مي) 96: 2009 ،تيچلر( ه استرسيد 2004سال نفر در  2،500،000به  1950 دهه در اواسط 200.000حدود  از سراسر جهان

از منطقه آسيا  اين تقاضاها ٪ 70عالوه بر اين پيش بيني مي شود كه . افزايش يابد  نفر 7200000به المللي بينان دانشجويتعداد  2025سال 
  .)2: 2007نايت، (باشداقيانوس آرام و 

و تربيت شهرونداني جهاني عالي  لمللي كردن هرچه بيشتر آموزشين اي بهااعزام دانشجو به خارج از كشور، به ويژه كشورهاي پيشرفته، زمينه
ميليون نفر درسال  2اند از  تعداد دانشجوياني كه كشور ديگري را براي تحصيالت دانشگاهي انتخاب كرده فراهم كرده است؛ به نحوي كهرا 

نفر  دانشجوي خارجي در  2500در همين سال  .)2و 1نمودار (افزايش يافته است(OECD, 2010)  2009در سال نفر  ميليون 3/3 به 2001

                                                 
1 Academic mobility 
2 Joint/double degree 
3 Franchises 
4 Offshore satellite 
5 Teichler 
6 Bruch 
7
Barty  
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از جمله كشورهايي است كه در  ايران). 1388گزارش ملي آموزش عالي ايران، ( اند هاي وابسته به وزارت علوم به تحصيل اشتغال داشته دانشگاه
  . المللي كردن آموزش عالي بيشتر از طريق اعزام دانشجو مشاركت داشته استبين

المللي گفته مي شود كه هدف آن ها و ارتباط علمي و دانشگاهي بينهاي مربوط به گسترش همكاريدن به مجموعه فعاليتبين المللي ش
هاي جهاني هاست كه به نحو واقعي در ارتباط و همبسته با چشم اندازها و پيشرفتفراهم ساختن محيط آموزش و پژوهشي در دانشگاه

پاسخ به در آموزش عالي  نمند با هدف ساختهر گونه تالش نظامالمللي شدن را بين)  1997( 1ر وندوان د ). 18 -19: 1383، فاضلي(است
 ).214  :2007 نايت، (تعريف كرده  استكار  هايهاي مربوط به جهاني شدن جوامع ، اقتصاد و بازارالزامات و چالش

 
.)2001 سال (تلفميليون نفر دانشجوي خارجي در كشورهاي مخ 2تحصيل  محل. 1نمودار   

 

 
).2009سال (ميليون نفر دانشجوي خارجي در كشورهاي مختلف  3/3ل تحصي محل. 2نمودار   

نايت به (هاالمللي، بين فرهنگي و جهاني به اهداف، كاركردها و خدمات دانشگاهعبارتست از فرآيند تلفيق بعد بين 2المللي شدن دانشگاهبين
 :باشندريف فوق نكات زير حائز اهميت ميدر تع). 214: 2007نقل از نايت، 

                                                 
1 . Van der Wende 
2 . Internationalization of University 
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مفهوم فرآيند به اين . باشدالمللي شدن، تالشي مستمر و پيوسته مياشاره به مفهوم فرآيند در تعريف، به اين نكته اشاره دارد كه بين :فرآيند
داد، فرآيند و مدل سه بعدي آموزش يعني درونفرآيند غالبا در قالب . المللي شدن يك ويژگي تكاملي و روبه رشد استامر اشاره دارد كه بين
 . شودبرون داد نگريسته مي

تا تضمين نمايد كه . نمايدهاي سازمان اشاره ميها و برنامهمشيالمللي و بين فرهنگي در خطمفهوم ادغام به فرآيند القا و تثبيت بعد بين :ادغام
  .شودنمي حاشيه راندهماند و به ها باقي ميمركز فعاليت المللي دربعد بين

رود كه در مي هايي بكارن المللي در موقعيتي بيواژه. اندها تعمدا در دسته سه تايي استفاده شدهاين واژه: المللي، بين فرهنگي و جهانيبين
هايي كه در داخل كشورها، المللي شدن به تنوع فرهنگبين از طرفي. شودكشورها استفاده ميها يا ها، فرهنگما بين ملتمورد روابط في

و در نهايت مفهوم جهاني به . دهدفرهنگي اين جنبه را پوشش مينمايد، بنابراين مفهوم بينجوامع و موسسه هاي وجود دارد نيز اشاره مي
تري عميق تر وتردهالمللي را به صورتي گسبين يكديگر هستند و همگي با هم مفهوماي در سطح جهان اشاره دارد، اين سه واژه مكمل حوزه

  .نمايندتوصيف مي
كاركرد به اصول و . هاي سازمان اشاره داردي آموزش عالي در يك كشور يا ماموريتهدف به نقش و اهداف همه جانبه: هدف، كاركرد وخدمات

ژوهش و عموال شامل تدريس، پكه م. شودمي خصوصي تعييني بهموسسهراي نظام آموزش عالي يك كشور يا اي اشاره دارد كه بوظايف اوليه
اين . درون سازماني و برون سازماني قرار داردتأثير عوامل ها تحت بين المللي شدن دانشگاه).2: 2007نايت، (عرضه خدمات به جامعه است
، درسي بين الملليخارجي، برنامه  از جمله پذيرش دانشجو از كشورهاي .ا و بروندادهاي آموزش عالي استهعوامل شامل دروندادها، فرايند

افزايش سرمايه گذاري، مبادله و مشاركت دادن هيأت علمي در تدريس و المللي، زبان خارجي، مطالعات بين، آموزش و ارشد تعهد مديريت
                  ).63: 1994نايت، ( است. ..تحقيق و 

هاالمللي شدن دانشگاههاي بينمولفه  
المللي تعدادي از عواملي كه در فرآيند بين تند كه با بررسي ادبيات اين حوزهها مهم هسي شدن دانشگاهالمللعناصر متعددي در فرايند بين

هاي هاي آموزشي و فعاليتدر بيشتر موارد عوامل شامل انواع فعاليت. ارائه شده است 1شكل اند، استخراج و در شدن مهم شناسايي شده
توان هاي تحصيلي و سازماني مياز طريق تمركز بر فعاليت. ناصر تحصيلي و سازماني ضروري استتفكيك قائل شدن بين ع. باشندسازماني مي

ي اين عناصر مختلف توان از اين طريق مشاهده كرد كه همهطوري كه ميشدن اشراف پيدا كرد، بهالملليبه مسائل مربوط به فرآيند بين
  ).257: 2003كيانگ،(اندمان متمركز شدههمديگر را تقويت نموده و همگي بر حول مأموريت ساز

 
  ها المللي شدن دانشگاهبين مرتبط باعوامل . 1شكل

  المللي شدن دانشگاهفرآيند بين
  : المللي شدن آموزش عالي از عناصر زير تشكيل شده استبين فرآيند) 260: ١،2003كيانگ( نايت به زعم 

                                                 
1  .  Qiang 
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المللي شدن دانشگاه    بينان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان پيرامون اهميت و منافع منظور از اين مرحله ايجاد آگاهي در كاركن: آگاهي
  . باشدمي

  . يادگيري، پژوهش وكاركردهاي خدماتي دانشگاه ادغام شود/ المللي به امور تدريسمرحله متعهد شدن به اين معناست كه يك بعد بين: تعهد
                 باشدالمللي شدن دانشگاه ميك نقشه يا راهبرد جامع براي بينريزي ايجاد يمنظور از برنامه :ريزيبرنامه

در المللي شدن و ايجاد فرهنگي حمايتي هاي متفاوت راهبردهاي بينمنظور از عملياتي نمودن برنامه به كار بستن جنبه: عملياتي نمودن برنامه
 .باشدالمللي شدن دانشگاه ميراستاي بين

   .باشدميالمللي شدن دانشگاه يند بينهاي مختلف فرآر از بازبيني ارزيابي و افزايش مستمر كيفيت جنبهمنظو: بازبيني
  . باشدمي الملليهاي بيناقدامات و فعاليتشناختن و پاداش دادن به مشاركت اعضاي هيات علمي و كاركنان در : تقويت

  
 المللي شدن آموزش عالي فرآيند بين. 2شكل 

المللي شدن آموزش عاليبين ايجونت آثار  

المللي نمودن فرهنگي ، در تالش براي بين - طور روز افزوني بنا به داليل اقتصادي، سياسي، تحصيلي و اجتماعيرهبران آموزش عالي به
المللي، بين    اي و نطقههاي مي تمايالت مربوط به آماده سازي دانشجويان براي شغلداليل اقتصادي در برگيرنده. باشندهاي خود ميموسسه

 11ي ويژه بعد از حادثهداليل سياسي به. باشدالمللي ميهاي بيني اقتصادي و رقابت در عرصهكسب درآمد براي موسسه و مشاركت در توسعه
رار دادن امنيت ملي و هاي ضروري جهت مورد مالحظه قهاي دنيا و كسب مهارتسپتامبر، برآماده كردن دانشجويان از طريق آگاهي از فرهنگ

داليل تحصيلي بر اين مسائل تاكيد دارد كه جهت تقويت آموزش آزاد، ضروري است كه . شودهاي خارجي تاكيد ميمسائل مربوط به سياست
ي خود طالعهي اصلي مورد مالمللي رشتهابعاد بين) بيني جامع و متنوع كسب نمايند؛ بجهان) هاي براي دانشجويان فراهم شود تا الففرصت

فرهنگي اين نياز را مورد تاكيد قرار مي دهد  -و سرانجام داليل اجتماعي. هاي تفكر جهاني و انتقادي را ايجاد نمايندمهارت) را درك كنند؛ ج
فزوني را كه در داخل اروز ها ضروري هستند تا تنوع فرهنگي و اخالقيفرهنگي دانشجويان را بهبود دهند، كه اينهاي ارتباطي بينكه مهارت

 ).289: 2009چيلدرس، (يك كشور و همچنين بين كشورهاي مختلف وجود دارند را مورد نظر قرار دهند
هاي فني، المللي، جابجايي بين مرزها و تواناييهاي بيننياز روز افزون به مهارت) 2005(1بر طبق گزارش شوراي آموزش وپرورش آمريكا

امروزه شرايط  محيط جهاني فشار زيادي به موسسات . اي جديدتري را براي مراكز آموزش عالي ايجاد كرده استهتر و چالشدنيايي پيچيده
نمايد؛ تا از اين طريق دانشجويان قادر به رقابت در محيط هاي يادگيري مناسب براي دانشجويان تحميل ميآموزش عالي، جهت تامين فرصت

توانند به المللي نمودن دانشگاه خود ميها با بينبسياري از دانشگاه. جامعه جهاني روبرو شوند هاي روز افزونجهاني باشند و با چالش
اعضايي سودمند  ها و تجارب مورد نياز را كسب كنند و جهت رقابت در اقتصاد جهاني آماده شوند و، مهارتدانشجويان كمك كنند تا دانش
  ).1: 2007، 2بندريس(براي جامعه جهاني خود باشند

                                                 
1 . The American Council on Education 
2 . Rachid  Bendriss  
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ي آن، اقبال از همگاني شدن آموزش امروزه، منافع و آثار مثبت آموزش عالي بيش از هر زمان ديگري آشكار شده كه در نتيجهاز سويي ديگر 
ه البته، هم. شودانجام مي ز كشورها در شرايطي بسيار رقابتياي كه پذيرش و ورود به دانشگاه در بسياري اعالي افزايش پيدا كرده، به گونه

ترين عامل، در مديريت و راهبري و اقشار و ذينفعان به نوعي در تامين نيازهاي آموزش عالي مشاركت دارند، هرچند كه دولت به عنوان مهم
  ).122: 1388نادري، (همچنين در تامين مالي، كماكان نقش و سهم غالب را دارد

شدن  الملليبين رايعنوان يك تغيير و چالش بني مالي براي آموزش عالي بهاگر تامين بودجه و پشتيبا: در اين باره معتقد است) 2007(نايت
هاي متعددي وجود دارند كه با هم همسو هستند و تاثير گرايش در اين ميان. شودقرار واقع مي غفلت موضوع مهمي مورد ،شناخته نشود

بوجود عمومي  پاسخ به اين نياز جهت  هاهاي مهمي براي دولتتالي محدوديهاي آموزش عفرصت روز افزون جهت تقاضاي .اي دارندعمده
هاي خصوصي بسيار گذاريسرمايهسوي آموزش از  بخش برايع مالي منابهاي جهاني حاكي از آن است كه نرخ تامين شاخص .آورده است

به چند گرايش مهم منتج شده است كه  همسئلهمين  ).2007به نقل از نايت، ١يالو( در حال رشد است عمومي تر از تامين بودجهسريع
 .گيردميرا در بر زي آموزش عاليبخشي، خصوصي سازي و تجاري ساتنوع

ي ي جديد و انواع جديدهاي عرضهروش. نمايند برخي ديگر از تامين كنندگان جديدي كه در حال حاضر نقش مهمي را در اين عرصه ايفا مي
اي هاي آموزشي در هر دو سطح منطقهدر نتيجه انواع جديد تامين كنندگان آموزش عالي فعال در عرضه برنامه .اندهوجود آوردهب را هابرنامه از

  ؛Thomson(Canada)و  Pearson(UK)همانند ٢ايي شركت رسانهكنندگان جديد دربرگيرندهتاميناين . المللي وجود دارندو بين
همانند  ٣ايهاي موسسهدانشگاه ؛Aptech(India)و  Apollo(US) ،Informatics(Singapore)  هاي چند مليتي همانندشركت

جديد  تامين كنندگاناي، عموما، اين هاي حرفهها و سازمانهاي انجمن؛ و شبكهToyota and Motorolaاند توسط هايي كه ايجاد شده آن
توانند مكمل، همكار ها ميآن. داننموده  في نفسه روي پژوهش تمركز  و پردازندبه فعاليت ميآموزش يا خدمات تاميني /تدريس هدف اساسا با

عرضه آموزش عالي برون مرزي  دركنندگان جديد كه بسياري از تاميناز آنجايي . باشند يا خصوصي هاي آموزش عالي عمومييا رقيب موسسه
 .گيرندتوجه قرار  موردالمللي بين آموزش عالي در سطح    يصحنه از بازيگران در عنوان بخشيبهبايست ها مياند، آنتمركز نموده
اين . باشده به دنبال منابع درآمدي جديدي ك )در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي هم(كامال ضروري و معمول است  هابراي دانشگاه

شهريه  هاي پژوهش و درآمدهاي حاصل ازهسازي يافتهاي اجتماعي، بخش خصوصي، درآمد حاصل از تجاريه از نهادمنابع شامل تامين بودج
باشد و  بسيار رقابتي ،هاي آموزشيصادرات برنامه/ توليد درآمد از واردات رودانتظار مي در حقيقت،. باشدميالمللي ان بومي و بينبراي دانشجوي

اين حوزه فعال هستند، تاثير ي كه در آموزش عالي غيرانتفاعي عمومي و خصوص موسسه هايجديد ممكن است بر روي  حضور تامين كنندگان
 ).211 - 209(گذارد

هاي جمعيتي، در آينده جاييها و تسهيل جابههاي مهم و رو به رشد، دانشجويان خارجي است كه با عنايت به جهاني شدن فعاليتيكي از حوزه
شود، در سال دول زير آمده است؛ همانگونه كه مالحظه ميشواهد آماري در رابطه با اين پديده ، در ج. اي خواهد داشتنيز روند اميدواركننده

نكته جالب . اندهاي اقتصادي و توسعه مشغول به تحصيل بودهميليون دانشجوي خارجي در كشورهاي عضو سازمان همكاري 4/1، حدود 1998
افزايش داشته كه بدون ) شد در سالدرصد  ر 3/8يعني ( درصد 50تعداد دانشجويان حدود  1998 -2003هاي توجه اين است كه طي سال

هزار دالر آمريكا در سال در نظر  25چنانچه منابع مالي به ازاي هر دانشجو حدود . شودشك، اين ميزان افزايش، يك تحول جدي محسوب مي
هاي مزبور، يك از سالگرفته شود، حجم منابع مالي تخصيص داده شده به آموزش عالي فقط از ناحيه اين بخش از دانشجويان خارجي در هر 

هاي خارجي با روش آموزش از راه دور يا با در نظر گرفتن دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه. ميليارد دالر خواهد بود 50تا  33بين 
 الملليالي بيني آموزش عودات مالي از ناحيهآموزش مجازي، و همچنين با در نظر گرفتن دانشجويان خارجي در ساير كشورها، بدون شك مرا

  ).126: 1388نادري،(گيري بيشتر از ارقام گزارش شده خواهد بودبه طور چشم
  
  متوسط رشد  2003  2002 2001 2000 1998 دانشجو

  29/8  1976  1781 1539 1523  1327  )هزار نفر(تعداد
  20/8  49/1  34/1 16/1 15/1  0/1 شاخص

  ي عضو سازمان همكاري اقتصاري و توسعهدانشجويان خارجي ثبت نام كرده در كشورها. 1جدول 
  )2005امزش در يك نگاه سال (آموزش در يك  نگاه و توسعه). 2006(سازمان همكاري و توسعه: ماخذ

                                                 
1  . Levy 
2  .  Media Companies 
3  .  Corporate University 
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هاي درسي آن از ديدگاه اعضاي هيات برنامه المللي آموزش عالي دربررسي ميزان تاثير ارتباطات بين«در پژوهشي تحت عنوان ) 1384(قاهري
المللي آموزش عالي در عناصر چهارگانه برنامه به بررسي تاثير ارتباطات بين» ريزيهاي دولتي شهر تهران و متخصصان برنامهشگاهعلمي دان
نتايج  .ر پرداخته استاز ديدگاه دو گروه مزبو) هاي دانشجويان و تجهيزاتهاي ارزشيابي از آموختهروشهاي تدريس، محتوا، روش(درسي 

هاي درسي آن در وضع موجود تفاوتي ميان نظرات دو المللي آموزش عالي در برنامهآن است كه درباره تاثير ارتباطات بينپژوهش حاكي از 
المللي آموزش عالي در گروه وجود نداشت و هر دو گروه در پاسخ به سواالت كلي و سواالت جزيي پژوهش معتقد بودند كه ارتباطات بين

موزش آالمللي افزايش ارتباطات بين هر دو گروه معتقد بودند دهد كهنتايج حاصله نشان مياما . استمي داشته هاي درسي آن تاثير كبرنامه
هاي خارجه، پرورش عالي در عناصر چهارگانه برنامه درسي تاثير بسيار خواهد داشت و تغييرات محتوا از لحاظ توجه بيشتر به آموزش زبان

دانشجويان، توجه  هاي مختلف بههاي پژوهشي، شناساندن فرهنگتكنولوژي، پرورش مهارتت و استفاده از طي، آموزش اينترنهاي ارتبامهارت
هاي هاي تدريس، توجه بيشتر به روشاي؛ در عنصر روشاي و چند رشتهرشتهاز طريق استفاده از رويكرد تلفيقي بين به مسائل جهاني
ها دانشجويان، توجه بيشتر به استفاده از ادگيري اكتشافي؛ در روش ارزشيابي از آموختههاي يهاي تدريس انفرادي و روشكارگروهي، روش

ها، روش تكويني، استفاده از پرسش و پاسخ شفاهي خصوصا در رابطه با دانشجويان خارجي و توجه بيشتر نسبت به در نظر گرفتن گزارش
هاي شبكه، توجه بيشتر نسبت به استفاده ازابي از آنها و نهايتا در عنصر تجهيزاتها و محصوالت توليد شده توسط دانشجويان در امر ارزشيمقاله

آوري جديد نظير هاي مباحثه الكترونيكي و به صورت آنالين و توجه بيشتر نسبت به استفاده از فنالكترونيكي، توجه بيشتر به استفاده از سالن
  .پست الكترونيك و وب سايت، بسيار زياد خواهد بود

با بررسي ، »مطالعه موردي نظر گروهي از اعضاي هيات علمي: المللي شدن آموزش عالي در ايرانبين« در پژوهشي با عنوان ) 2009(1اهسي
تواند تاثيرات مي المللي شدن آموزش عالي نه تنهانكه بي يافته استهاي ايران به اين نتيجه دستنظر جمعي از اعضاي هيات علمي دانشگاه

المللي آثار و نتايج بين.المللي خود افزايش دهدتواند فهم متقابل ايران را از شريكان بينشي، اقتصادي و صنعتي داشته باشد بلكه ميمثبت آموز
ارائه شده  نتايج مثبت و منفيدر دو بعد  )150 -151: 2010( 2بوسترمتوسط  2در جدولآموزش عالي از ديدگاه متخصصين و محققين،  شدن
  .است

 المللي شدنبالقوه مثبت بينتايج ن

 هاي بين فرهنگيمهارتافزايش)Grunzweig & Rinehart, 2002( 
 آموزش ديدن به عنوان شهروندسازي)de Wit,2002(  
 هاي آموزشي مليمنبع تامين مالي سيستم )Tremblay, 2005( 
 هاجبران نمودن كمبود مهارت )Tremblay,2005( 
 بهبود كيفيت تحصيلي) Knight, 2006( 
 رقابت  )Tremblay,2005( 
 هاي مختلفآگاهي و توانايي براي هماهنگ شدن با فرهنگ )Leask, 2004( 
 وري، كسب درآمد و عوايد مالياتيبهره )Knight,2006( 
 مشاركت در آموزش عالي   )Tremblay,2005( 
 انتقال فناوري ) Tremblay,2005( 
 انداز وسيع داشتنچشم)  Leask, 2004( 
 تر در مورد حوزه مورد مطالعهشناخت بيش ) Leask, 2004( 
 فهم بين فرهنگي روابط ) Knight, 2006( 
 هاها و فرهنگتنوع زبان )de Wit,2002( 

 الملليظرفيت براي بكار بردن استاندارهاي بين)  Knight, 2006(  
 مني تصميمات و اعمالآگاهي از معناي ض () Leask, 2004  
 هايي براي جذب مغزهافرصت (Green, Eckle,& Barblan.2002) 

 الملليافزايش همبستگي بين) Knight, 2006( 
 ايجاد ابتكاراتي در تدوين برنامه، تدريس و پژوهش ) Knight, 2006( 
 الملليپرورش شهرونداني ملي و بين ) Knight, 2006( 
 هاي آموزشي و مدارك تحصيليتنوع برنامه  )Knight, 2006( 
 لمتقويت پژوهش و توليد ع ) Knight, 2006( 
 هاي جديددسترسي به نظريات و پژوهش (Green, Eckle,& Barblan.2002) 

 ايي حرفهتوسعه )Green et al.,2002( 
 هاي مطالعاتي ويژهها و يا دورهي برنامههاي جديد جهت ارائهنامهپيمان  

 )Green et al.,2002( 
 گسترش پژوهش مبتني بر بازار )Green et al.,2002( 
 هاي جذب شده به منطقهشركت )Green et al.,2002(  
 هاي جمعي و روابط متقابلحمايت )Green et al.,2002( 
المللي شدننتايج بالقوه منفي بين

                                                 
1  . Farah Siah 
2. Bostrom   
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 ي فرار مغزهامطرح شدن مسئله )Altboch & Teichler, 2001 
 راحتر شدن قوانين مهاجرت )(Knight, 2006  
 نسازمابين دانشگاه به عنوان يك  تعارض)kerr,1990( 
 ها براي بدست آوردن منابعرقابت بين اعضاي هيات علمي و گروه )Otten,2003( 
 همگن سازي برنامه درسي) (Knight, 2006 

 از  دست دادن هويت ملي و فرهنگي )(Knight, 2006 

 استفاده بيش از حد از زبان انگليسي به عنوان ابزار آموزش)(Knight, 2006 

 هاي آموزشيمهتجاري سازي برنا) (Knight, 2006 

 ارزش خارجي يا كاهش كيفيت تامين كنندگانهاي بيافزايش مدرك)(Knight, 2006 

  المللي شدن آموزش عالينتايج بين. 2جدول 
در  ين پديدهالمللي شدن آموزش عالي و كاهش آثار منفي حاصل از امند شدن هرچه بيشتر از آثار و نتايج مثبت بينبا توجه به اهميت بهره

، المللي و جهانيبين اي و تحوالت هاي دانشگاهي با نيازهاي توسعههاغلب كشورهاي جهان براي هماهنگ كردن نظام هاي آموزش عالي و برنام
هايي چالش و يكم تحوالت و در آستانه قرن بيست. ) 58:  1387بازرگان و اسحاقي ، ( ارتقاي كيفيت آموزش عالي در اولويت قرار گرفته است 

نظير روند جهاني شدن، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، اقتصاد مبتني بر دانايي، تغييرات جمعيتي و همچنين افزايش كمي دانشجويان و 
يي المللي ، نياز فزاينده براي تحرك و جابجاهاي آموزش عالي در سطح بينها و همچنين افزايش رقابت بين موسسهكاهش بودجه سرانه آن

اي و متخصص بين كشورها و تقاضا براي پاسخ گويي بيشتر در جوامع بشري، موجب تاكيد بيشتر بر ضرورت ساختارسازي و نيروهاي حرفه
- ويژه ارزيابي فعاليتاز اين رو اهتمام به ارزيابي مستمر آموزش عالي در كل و به. است هاي آموزش عالي جهان شدهكاركرد ارزشيابي در نظام

  ).1389نادري، (المللي دانشگاه با توجه به اهميت اين مسئله در ارتقا كيفيت آموزش عالي، امري اجتناب ناپذير استينهاي ب
 ها دانشگاهدر  كيفيتوالمللي شدن آموزش عالي بين

ند ، چرا كه كيفيت با توجه هست خود و حفظ رقابت در دنياي متغير امروزي ناگزير از بهبود كيفيت هاي اجتماعي جهت حفظ و بقاتمام نظام
ها به و اين نيازها و تقاضاها همواره در حال تغييرند لذا الزم است جهت تطابق با آنها تمامي نظام. زهاي جامعه و مخاطب تعريف مي شودبه نيا

را كه مخاطبان متعدد و متنوعي از ها ، نظام آموزش عالي از موقعيت ويژه اي برخوردار است ، چدر ميان اين نظام. بهبود كيفيت خود بپردازند
 محصوالت و توليدات اين نظام بهره مند مي شوند و اين بيانگر اين است كه اين نظام با حجم وسيعي از نيازها و تقاضا روبروست و بهبود و

  ).87:  1384زين آبادي و ديگران ، (ز اهميت به سزايي برخوردار است تضمين كيفيت در اين نظام ا
شدن آموزش  يتجار يحركت به سو زيآن و ن يها نهيهز نيبودجه جهت تأم ياز يك طرف و كاهش نسب يآموزش عال يتقاضا برا شيافزا
- امر در دانشگاه نيكه ا يآن را ضروري ساخته است به طور يو اعتبار سنج يآموزش عال تيفيك يابياز طرف ديگر، ارز يجهان اسيدر مق يعال

-هايي نظام آموزش عالي نميبا وجود چنين چالش) . 381 :2003 ،1هودسن و تامسون(تبديل شده است  ياصلسراسر جهان به چالشي  يها

هاي خود بپردازد مگر اينكه بطور دائم كيفيت خود را مورد ارزيابي قرار داده و شرايط ارتقاي آن را فراهم تواند بطور مطلوب به ايفاي مأموريت
راز موفقيت دانشگاههاي برتر را در باور و اقدامات پيگيرانه براي دستيابي به تغيير و تحول ) 1995( 3رككال .) 203 :1995، 2منهي(آورد 
  ).3:  1387، آراسته( ن كرده است عنوا

آن است كه ي اين امر الزمه. ي مبتني بر دانايي را ايفا كنندرود نقش راهبردي توسعهها عقل منفصل جامعه هستند و از آنها انتظار ميدانشگاه
فراستخواه به نقل از طهماسبي؛ واحدي؛ توكلي (ها بتوانند كيفيت عملكرد خود را رصد كنند و اعتبار خويش را به قضاوت عمومي برسانندآن

جهان ريزان آموزش عالي در اغلب كشورهاي ي اخير ارتقاي كيفيت آموزش عالي به كانون توجه مديران و برنامهدر دو دهه).206: 1389مقدم، 
-گيري در راستاي برنامهعنوان مولفه اصلي نظارت، نقش بسزايي در شناخت وضعيت موجود و تصميم به) ارزشيابي(ارزيابي. تبديل شده است

هي، عبدالل ،نادري(ارزيابي در نهايت به دنبال بهبود عملكرد در ابعاد كمي و كيفي است. هاي دانشگاهي بر عهده داردريزي و اجراي موثر فعاليت
1389 :18 .( 

اين عامل چه از بعد علمي و چه از بعد عملي قابل . باشدترين عوامل در ارتقاي سطح علمي جوامع ميامروزه كيفيت آموزش يكي از مهم
يكي  از بعد علمي بايد گفت كيفيت آموزش. باشدآينده يادگيرنده، آينده شغلي او و آينده كل كشور، در گرو آموزش صحيح مي. مالحظه است

                                                 
1  . Hodson &Thomas  
2  .  Heiman  
3 . Clark 
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ها و موسسه هاي ها است و در كنار دو عامل هزينه و زمان، به عنوان سه عامل اساسي مورد توجه دانشگاهبندي دانشگاهاز موارد مهم در رتبه
ي به ورآموزش عالي قرار دارد، اما كيفيت بيش از دو عامل ديگر مورد توجه جدي قرار گرفته است، چون اعتقاد بر اين است كه هزينه و بهره

تضمين كيفيت آموزش . يابدوري افزايش مياگر كيفيت بهبود يابد، هزينه كاهش يافته و بهروه. گيرندنوعي تحت تاثير عامل كيفيت قرار مي
ش باشد، زيرا منجر به افزايارزيابي كيفيت آموزش نه تنها يك موضوع علمي بلكه يك ضرورت مي. پذير نيستعالي نيز بدون ارزيابي آن امكان

  ).205: 1389طهماسبي؛ واحدي؛ توكلي مقدم، (شودها ميوري دانشگاهها و افزايش بهرهسطح علمي، كاهش هزينه
ها، روندها و موضوعات جديدي تحت تاثير قرار گرفته است، ه شد بخش آموزش عالي همچنين با چالشطور كه گفتاز سويي ديگر همان

-بنيان، رقابت روزدانشياددهي، جهاني شدن، اقتصاد / گيريياد/لتي، فنون جديد پژوهشسازي، كاهش بودجه دومسائلي همچون خصوصي

پاسخ موثر به اين تاثيرات ارزيابي و تضمين كيفيت شناسايي شده است كه به عنوان ابزاري كارآمد به بهبود . هاي جديد همكاريافزون، و شكل
 - دليل ديگري تاكيد روز افزون بر رويكرد بازده. نمايدهاي آموزش عالي كمك ميسههاي موسها و برنامهارتباط، كارايي و اثربخشي موسسه

كنندگان مصرف در ارتباط با اين روند ،در چنين وضعيتي. هاي عملكرد شده استبه شاخصروزافزون  ش است، كه موجب عالقهبنيان به آموز
هاي  در اين ميان شاخص. گردندهاي آموزشي ميكسب بهترين فرصته دنبال مشتري ب/ به عنوان مراجع) دانشجويان(محصول آموزش عالي

   ).232:  2001نايت، (كنندها نيز در اين سناريو نقش مهمي را ايفا ميمربوط به كيفيت دانشگاه
جايي دانشجويان جابهاز مفهومي كه صرفا به  تبديل شده است تريبه مفهوم گسترده هاي اخيردر سالآموزش عالي كه المللي شدن بين

هاي برگيرنده اصالح برنامه، بهبود كيفيت در آموزش و پژوهش، استفاده از تكنولوژيتر تبديل شده است كه درمرتبط بود به مفهومي گسترده
  ).52: 2003، ٢داويسبه نقل از  ١در وند، بيركنز و تيچلرون(باشدجديد، مديريت راهبردي در سطح موسسه و رقابت مي

رسد كه مديران ارشد دانشگاهي بنا به داليل زير تمايل به نظر ميالمللي شدن هاي دانشگاه از پديده بينتوجه به تاثيرپذيري كيفيت فعاليتبا 
  :مورد نظر قرار دهندفعاليت  دانشگاه  كيفيت در جريان ارزيابي المللي را هاي بينها و برنامهدارند كه فعاليت

 هاي مناسبي را براي پاسخ به بحران تامين بودجه موسسات آموزش عالي فراهم عالي فرصتالمللي شدن آموزش بين 
هاي پژوهشي، كسب منابع اي را از محل درآمدهاي حاصل از هزينه دانشجويان خارجي، گرنتنمايد تا درآمد اضافهمي

  .ي تخصصي بدست آوردمشاورهالمللي برخاسته از يادگيري الكترونيكي و يا ارائه خدمات جديد درآمدهاي بين
  هاي دانشگاهي برنامهو  هاي آموزش عاليجامع موسسهتوجه به شهرت و اعتبار ضرورت  
 المللي آموزش عالي، كه هاي بينيا سياست ٣پاسخ راهبردي به الزامات بيروني نظير آنچه كه در اروپا يا فرآيند بلوگنا

 .هاي موسسه منجر شودورهممكن است به تفكر مجدد بنيادي پيرامون تمام د

 ي صورت انتقادي دربارهدارد كه در همه سطوح مديريتي و اجرايي بهها و موسسات آموزش عالي را بر آن ميدانشگاه
المللي بازبيني انجام دهد و درباره چگونگي اصالح  و بهبود امورتصميم ي بينعملكردهاي راهبردي خودش در حوزه

 گيري نمايد،

 هاي حمايتي،هاي آموزشي و سيستمطرفانه و صادقانه از سالمت و كيفيت برنامهادهاي بهبود خارجي بيدريافت پيشنه 

 56- 54: 2003داويس، (هاي همتايان و تعيين مقاصد راهبردي بازشناسي موفقيت.( 

دهد كه تاثير تدريس نشان مي »ي مورديمطالعه: المللي شدن پرديسرشد اعضاي هيات علمي و بين« در پژوهشي با عنوان ) 2009( 4باو
نتايج پژوهش وجود . المللي نمودن پرديس مبدا به لحاظ تدريس، پژوهش و خدمات را مورد بررسي قرار دهدكوتاه مدت برون مرزي را بر بين

المللي بين اند، در كردهشركت  (CCEP)ها ي فرهنگي چينيي مبادلهدهد كه اساتيدي كه در برنامهچنين ارتباطي را تاييد نموده و نشان مي
المللي و بين هاي يادگيري، كار با دانشجويانها براي پژوهش، تنظيم سبكآوري دادههاي جديد، جمعنمودن پرديس از طريق ايجاد دوره

  .المللي تاثير دارندها بينها و فعاليتهدايت نمودن برنامه

                                                 
1  .  Van der Wende, Beerkens and Teichler 
2. Davies  
3  .  Bologna Process  
4 Liangmei Bao 
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نشان » پژوهشي آمريكا-مورد يك دانشگاه خصوصي: المللي شدن آموزش عاليبين«ا عنوان در پژوهشي ب) 2005(1باسياهاي تاماز جمله يافته
ها افزايش وجهه و المللي كردن و حضور جهاني دانشگاه در عرصه جهاني به طور نزديكي با فرآيند كنوني فعاليتبراي بين دهد كه تالشمي
المللي دهد كه گروهي از ذينفعان داليل آموزشي را براي بيندست آمده نشان مينتايج ب. المللي موسسه گره خورده استي ملي و بينرتبه

گروهي نيز مدعي هستند كه داليل . شودطور كلي ميي شدن باعث بهبود كيفيت موسسه بهالمللكنند و معتقد هستند كه بينشدن مطرح مي
  .اشدباقتصادي از جمله ايجاد منابع درآمدي جديد براي دانشگاه موثر مي

هاي دهد كه ارتباطات و همكاريشان مياند نانجام داده 2003در سال ٢اي كه دو تن از پژوهشگران مؤسسه تكنولوژي جورجيا مطالعات تجربي
گاهي و هاي دانشبين المللي شدن باعث تشديد رقابت. گذارديان تأثير ميها و ابداعات علمي دانشگاهالمللي بر ميزان، نوع و كيفيت نوآوريبين

، آشنايي دانشجويان ب افزايش درك و شناخت بين فرهنگيهمچنين موج. )19:  1383فاضلي ، ( شوداستانداردهاي كيفيت آموزش ميارتقاي 
و نيز در جهت تغيير روند فرار مغزها از كشورهاي در حال ) 8: 2003نايت، (بومي با مسائل بين المللي و ايجاد منابع درآمدي جديد است 

باعث و . براي دانشگاه رسميت و آوازه و توجه ملي و بين المللي به دنبال خواهد داشت ) .  124: 1377فراستخواه ، ( بكار گرفته شود  توسعه
شود للي ميشود و همچنين مشاركت بين المللي اعضاي يك دانشگاه را كه شامل دانشجويان و استادان بين المتشويق دانشجويان زيادتري مي

  ). 18-20: 3،1999هاوسمستن(دهدش ميرا افزاي
با     يدر پژوهش)2009(4جانگ و. كيفيت آموزش عالي وجود داردو المللي شدن ي مثبتي بين بينرابطه دهد كهها هم نشان مينتايج پژوهش

ن خارجي تاثير مثبتي بر همه دهد كه حضور دانشجويامي نشان »المللي شدن و كيفيت آموزش عالي بطه بين بينتجزيه و تحليل را« عنوان 
المللي تاثير مهمي بر رقابت پيشرفته آموزش و پژوهشگران و اعضاي هيات علمي بين. هاي پژوهشي داردمتغيرهاي كيفيت به غير از رقابت

اما برنامه درسي . دنمايميي براي ارتقا كيفيت موسسه فراهم المللي شدن نقش مهمبينهمچنين حمايت سازماني براي . ارندپايداري مالي د
المللي نشان داده شده بين هايهاي كيفيت و مولفهمولفهروابط بين  3شكل در . المللي بر روي هيچ يك از متغيرهاي كيفيت تاثير نداردبين

  .چين نشاندهنده رابطه منفي استاست در اين شكل نمادهاي خط
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 ثبات مالي

 حمايت سازماني

هاي اعضايرقابت

 شهرت موسسه

هاي پژوهشيرقابت  

هاي دانشجوييرقابت  

 رضايت سازماني

الملليدانشجويان بين  

اعضاي هيت علمي هايرقابت هاي مطالعاتي خارج از كشور مشاركت 

الملليهاي درسي بينبرنامه  

الملليهاي بينپژوهش  

المللي شدهاعضاي هيات علمي بين  

هاي پيشرفتهآموزشهاي رقابت  

  المللي شدنهاي بينمولفه مولفه هاي كيفيت
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  المللي شدن آموزش عاليهاي كيفيت و بينروابط مولفه. 3شكل 

   : دهد كه براي استقرار نظام كيفيت آموزش عالي در يك كشور بايد شش مرحله را دنبال كرد كه عبارتند ازتجربه ارزيابي مستمر نشان مي
  . انديشيدن درباره كيفيت .1
  . كسب تجربه اوليه .2
  . ه كيفيت و بومي كردن فرايندآنالگوپردازي دربار .3
  . اشاعه فرهنگ ارزيابي و ايجاد دلبستگي .4
   . ساختارسازي .5
  ). 209 – 208 : 2007 بازرگان،( استقرار نظام تضمين كيفيت .6

اوليه ، الگوپردازي در فرايند استقرار نظام تضمين كيفيت در آموزش عالي ايران از شش مرحله مورد نظر، چهار مرحله انديشيدن ، كسب تجربه 
و سرانجام ساختارسازي ) ايجاد دلبستگي(درباره ارزيابي كيفيت ، بومي كردن فرايند ارزيابي دنبال شده است اما هنوز اشاعه فرهنگ كيفيت 

ها دانشگاههايي در راستاي ساختارسازي براي ارزيابي كيفيت در بديهي است كه جهت برداشتن قدم. )14: 1386بازرگان، (محقق نشده است
  .المللي آموزش عالي نيز مورد نظر قرار گيردنياز است كه بعد بين

بررسي آموزش فراملي در «  پژوهشي تحت عنوان) 1386(بازرگانهاي چندي صورت گرفته است؛ در همين راستا در داخل كشور هم پژوهش
هاي اين نوع آموزش، كه بيشتر به صورت وندادها و فرآينددهد كه درنشان مي» ايران و پيشنهاد ساختار مناسب براي تضمين كيفيت آن

-ي وضعيت نسبتا مطلوب اين نوع برنامهشود نشان دهندههاي داخلي، برگزار ميهاي خارج از ايران با دانشگاههاي مشترك ميان دانشگاهبرنامه

درباره بروندادهاي آموزش عالي فراملي در ايران، با . ه شوداما براي رسيدن به وضعيت مطلوب راه نسبتا طوالني بايد پيمود. هاي آموزشي است
توان به عمل ها اظهار نظر قطعي نميها در كشور مبداء، درباره كيفيت آنتوجه به در دسترس نبودن اطالعات مربوط به اعتبارسنجي اين دوره

  ).1: 1386بازرگان، ( آورد

هاي و وب سنجي به بررسي وضعيت رتبه بندي راساس سه رتبه بندي تايمز ، شانگاي تطبيقي بدر مطالعه) 1387(از سويي ديگر منتظر 
هاي ايراني داراي جايگاه مناسبي در رتبه كه مقايسه نشان مي دهد هيچ يك از دانشگاه. هاي برگزيده جهان و ايران پرداخته است دانشگاه
مجموع دو (عالوه بر اين به جز دو دانشگاه تهران . بندي شانگهاي حضور ندارند ها در رتبه و هيچ يك از دانشگاه. المللي نيستندبين هايبندي

امتياز اين دو دانشگاه در رتبه . و صنعتي شريف ،هيچ دانشگاهي در رتبه بندي تايمز نيز حضور ندارند ) دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران 
هاي همچنين ارزيابي نسبي دانشگاه) .  122:  1387منتظر ، ( است )  100ز از امتيا(  3/22و  8/19به ترتيب برابر با  2007بندي سال 

ها نيز بروندادهاي علمي دانشگاهبين المللي ، منابع اطالعاتي و  مراودات علمي هاي دانشجويي ، ساختار ، بودجه ،منتخب ايران در ويژگي
المللي شدن آموزش عالي و با توجه ها و لزوم توجه جدي به پديده بينهشبا در نظر گرفتن نتايج اين پژو. وضعيت مناسبي را نشان نمي دهد 

هاي انجام شده حاكي از اين است كه بهبود كيفيت تنها از طريق ايجاد يك فرهنگ رشد مداوم و خود ارزيابي نهادينه خواهد پژوهشبه اينكه 
لزوم پرداختن به اين بعد مهم آموزش عالي در جريان فرآيندهاي با توجه به اهميت نكات ياد شده  نياز است كه). 7: 1388احمدي ، (شد

اي جهت ترسيم يك چشم انداز راهبردي و مديريتي و طراحي فرآيند تا زمينه نظر قرار گيردها مورد ارزيابي دروني و بيروني كيفيت دانشگاه
هاي آموزش عالي موسسه ده جهت ارتقا فعاليت دانشگاه و هاي سازماني براي دستيابي به اهداف تعيين شمناسبي متشكل از مجموعه فعاليت

 .فراهم شود

  
  گيرينتيجهپيشنهادات و 

عوامل اصلي . داليل زيادي براي اين تبديالت و تحوالت وجود دارد. شودتر ميتر و مبهمتر، پيچيدهروز مهمالمللي، آموزش عالي روزبهبعد بين
المللي، تاكيد زياد بر افزون نيروي كار بينروز ي خدمات ارتباطي و اطالعاتي پيشرفته، جابجاييتوسعه توان دري تغيير را ميوجود آورندهبه

هاي دولتي از بخش آموزش و يادگيري گذاري خصوصي و كاهش حمايتبنيان، افزايش سطوح سرمايهي دانشتجارت آزاد، تمركز بر جامعه
 خود را مواجه با) ي اخيردو دههبخصوص در (دهد كه بخش آموزش عاليالعات اخير نشان ميمط ).5 -7:  2004نايت، (العمر دانستمادام
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 ي ملي و هم در سطح موسسات دانشگاهي،افزون به اين معناست كه، هم در جنبهاين تمايل روز. بيندالمللي ميهاي بينمسائل وفعاليت
  ).5: 2001نايت، (گيردميهاي تحقق اين هدف صورت رساختزيو  هاي راهبردها، برنامهاقدامات تاثيرگذاري در زمينه

هاي پژوهشي، منظور اقدامات مقتضي براي بهبود فعاليتگذاري راهبردي و درازمدت بهها از يك سو به سياستالمللي شدن دانشگاهمقوله بين
هاي ها و ايجاد بستري پويا براي هماهنگي ميان بخشههاي دانشگاالمللي نمودن فعاليتآموزشي و خدماتي نياز دارد و از طرفي براي بين

ب جايگاهي هاي پژوهشي و آموزشي تنها براي كسبه تعبير ديگر، افزايش كمي و كيفي فعاليت. رسدمختلف يك دانشگاه ضروري به نظر مي
راحي فرآيند مناسبي متشكل از مجموعه المللي كافي نيست، بلكه ترسيم يك چشم انداز راهبردي و مديريتي و طبين هايممتاز در عرصه

  .هاي سازماني براي دستيابي به اهداف تعيين شده نيز بسيار حياتي استفعاليت
الملل، برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد در قالبي از تعامل سازنده و موثر در روابط بين 1404در سند چشم انداز كشور، ايران در سال 

سرشت به نقل از آراسته، سبحاني نژاد، رحمان(متكي بر سهم منابع انساني و سرمايه اجتماعي به تصوير كشيده شده است علم و فناوري و 
هاي برابر  برنامه چهارم توسعه به منظور دسترسي به فرصت 50ماده » ب«انداز در بند در راستاي تحقق اين چشم). 48: 1387همايي، 

- تا پايان برنامه چهارم، به دانشگاه% 30به ) سال 24تا  18نسبت جمعيت دانشجويي به جمعيت (نشجويي آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت دا
هاي مشترك با  هاي ارائه آموزش عالي از جمله برگزاري دوره بخشي به شيوه شود از طريق تنوع ها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي

برنامه چهارم توسعه،  50ماده » ز«از طرفي در بند . اين تقاضاي اجتماعي پاسخ داده شودهاي خاص به  هاي معتبر خارجي و دورهدانشگاه
هاي مادر و شوند كه به منظور ارتقاء توانمندي دانشگاهآوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مكلف مي هاي علوم، تحقيقات و فن وزارتخانه

اي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول  ي ويژهالمللي برنامه هاي معتبر بينايسه با دانشگاههاي آموزشي و پژوهشي درمق مهم دولتي كشور در زمينه
  ).1383قانون برنامه چهارم توسعه، ( برنامه به تصويب هيأت وزيران برسانند

دامات مقتضي براي بهبود منظور اق گذاري راهبردي و درازمدت بهها از يك سو به سياستالمللي شدن دانشگاهبا در نظر گرفتن موضوع بين
ها، ايجاد بستري پويا براي هماهنگي هاي دانشگاهالمللي نمودن فعاليتهاي پژوهشي، آموزشي و خدماتي نياز دارد و از طرفي براي بينفعاليت

و آموزشي تنها براي هاي پژوهشي به تعبير ديگر، افزايش كمي و كيفي فعاليت. رسدهاي مختلف يك دانشگاه ضروري به نظر ميميان بخش
المللي كافي نيست، بلكه ترسيم يك چشم انداز راهبردي و مديريتي و طراحي فرآيند مناسبي متشكل هاي بينكسب جايگاهي ممتاز در عرصه

د شدن هرچه مندر راستاي همين مسئله براي بهره. هاي سازماني براي دستيابي به اهداف تعيين شده نيز بسيار حياتي استاز مجموعه فعاليت
  :شودالمللي شدن پيشنهادات زير ارائه  مي بيشتر از آثار و نتايج بين

 ها، مشاركت  المللي كردن دانشگاههاي كشور، برنامه ريزي راهبردي براي بين ها بر اساس اولويتالمللي شدن دانشگاهتوجه به بين
 ؛هاي دانشگاهالت و دستورالعململلي در بيان رسالفعاالنه هيئت علمي، به رسميت شناختن بعد بين

 به (هاي كشورهاي شرق آسيا شود جايگاه دانشگاههاي ايراني به رشد مطلوب و مورد نظر پيشنهاد ميبراي دست يافتن دانشگاه
 مورد توجه قرار گيرد؛) حالت مطلوب(هاي برتر دنيا عنوان حالت ميانجي و در درجه بعد جايگاه دانشگاه

 رسمي و غير (هاي سيستم ايجادو ساختارهاي سازماني مناسب،  ، ايجادها، تخصيص بودجه مللي در سياستگذاريالتوجه به بعد بين
  ؛الملليهاي بينبراي برقراري ارتباط و همكاري) رسمي

 در تقويت دهي و ارتقا هاي پاداشالمللي را به رسميت بشناسد، بكارگيري سياستهاي بينهايي كه تخصصبكارگيري و انتخاب رويه
هيئت علمي، حمايت از اي  اعضاي ي حرفههاي توسعه هاي بين المللي، فعاليت اعضاي هيئت علمي و كاركنان در فعاليت مشاركت
 هاي مطالعاتي؛المللي و فرصتبين هايمأموريت

 اي و موضوعي، كار يا منطقه مطالعاتالمللي شده ،هاي تبادل دانشجو، مطالعه زبان خارجي، برنامه درسي بينحمايت از برنامه
كاركنان، /هاي جابجايي اعضاي هيات علميمطالعه در خارج از كشور، فرآيند تدريس و يادگيري ،آموزش بين فرهنگي، برنامه

 هاي تحصيلي و راهبردهاي ديگر؛امهديدارهاي اساتيد و پژوهشگران، مدارك مشترك، ارتباط بين برن

 ها و سمينارهاي  برگزاري كنفرانسهاي داخلي، هاي پژوهشي مشترك با دانشگاهاجراي پروژهاي و تخصصي، ايجاد مراكز منطقه
  ؛الملليپژوهشي بين هايهاي بين المللي، همكاري زبان ها بهها و نوشتهالمللي، افزايش مقالهبين

 دن كيفيت در مباحث      هاي دانشگاهي ايران در سطح منطقه و جهان به عنوان الزمه مطرح شعرضه و تقاضاي رشته          
 .هاي ايران مورد توجه قرار گيردالمللي شدن دانشگاهبين

 ي فرهنگي و نژادي در فرهنگي دانشگاهها، ارتباط با گروههاالمللي و بينهاي بين هاي علمي بين المللي، رصد فعاليتايجاد انجمن
 ساير كشورها؛
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  آموختگان و فناوري اطالعات، كتابخانه، هاي دانشجويي و دانشبت نام، وامانشجو، ثحمايت از خدمات دانشگاهي نظير پذيرش د
و ) به كشور(هاي درسي، آموزش هيئت علمي و كاركنان، ارائه خدمات حمايتي از دانشجويان وروديتدريس و يادگيري، بهبود برنامه

    برخي از كالس ها به زبان انگليسي؛برگزاري  هاي آشناسازي، مشاوره، آموزش بين فرهنگي و، برنامه)از كشور(خروجي

 ثباتي براي ايجاد چنين فرهنگي نياز است كه در مرحله آغاز تغييرات بي المللي؛نهادينه نمودن فرهنگ سازماني با رويكرد بين
هاي  هيات اجرايي رنامههاي درسي و ساير بدانشگاه به دليل ترس از تغيير سازماني و مقاومت اعضاي هيات علمي در مورد برنامه

 حو مقتضي توسط مسئولين كنترل شود؛مورد نظارت مستمر قرار گرفته و به ن

 المللي شدن در كشور؛ موانعي همچون نبود تمايل سياسي واقعي، موانع قانوني، نظام شناسايي و اقدام جهت رفع موانع احتمالي بين
هاي تدريس سنتي، منابع مالي ناكافي، نعطف دانشگاهي، تاكيد زياد بر روشآموزشي بسيار متمركز، ساختارهاي بوروكراتيك وغير م

، مديريت )مانند انگليسي(الملليي بينهاي شناخته شدهتسهيالت و امكانات فرسوده و نامناسب، قابليت نداشتن در استفاده از زبان
 ؛ايضعيف، فقدان كاركنان متخصص و حرفه

  و گروه ؛دانشكده در سطح دانشگاه،  المللي شدنهاي مربوط به بينعاليتف هاي بازبيني كيفيتسيستمايجاد 

 امون دانشجوياناي پيرهاي ويژهنگرو نشا هااز طريق افزودن مولفهالمللي شدن آموزش عالي بين شود بعدو در نهايت پيشنهاد مي ،
مورد  هادانشگاهابي دروني و بيروني رآيندهاي ارزيجريان فدر  ...المللي وبين هاي مشتركو برگزاري دورهپژوهشي  هايهمكاري
 كي ميترس اي جهتزمينه ها و فرآيندهاي دانشگاهي،از فعاليت و كامل ارزيابي جامعيك واسطه انجام به قرار گيرد تامالحظه 

 و  هادانشگاه هايليتجهت ارتقا كيفيت فعاهاي موثري فراهم شود تا از اين طريق گام يتيريمد و يراهبردجامع  اندازچشم
  .برداشته شود هاي آموزش عاليموسسه
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