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  چکيده

 و معرفت مختلف هاي حوزه با که عميقي و متقابل ارتباط علت به تربيت و تعليم ولي است تربيت و تعليم جز به اي عرصه شدن جهاني خاستگاه :هدافا

 هدف اين مطالعه بررسی نقش راهبردهاي ارتباطي، سياسي، خدماتي و دانشگاهي در. است شدن جهاني تاثيرات دريافت از ناگزير دارد بشر زندگي ارکان

  عالي از ديدگاه اعضاي هيات علمي بر حسب جنسيت و مرتبه دانشگاهی بود. آموزش موسسات و ها دانشگاه شدن المللي بين

نفر  ٢٠٥انجام شد.  ١٣٩٠-٩١عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در سال تحصيلي  ٥٧٠ كليه در پيمايشي -پژوهش توصيفياين  :ها روش

 طيف بر مبتني ساخته محقق نامه پرسش پژوهش، اي متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار گيري طبقه عنوان نمونه پژوهش از طريق روش نمونه به

هاي آماري  از آزمون. بود) گويه ١١( دانشگاهي و) گويه ٦( خدماتي ،)گويه ٧( سياسي ،)گويه ٨( ارتباطي راهبرد ٤ در گويه ٣٢ و شامل ليكرت ارزشي پنج

  استفاده شد. SPSS 16افزار  با کمک نرم ها برای تجزيه و تحليل داده راهه و تعقيبي شفه ، تحليل واريانس يکمستقل Tاي،  نمونه تك Tپارامتريک 

عالي  آموزش موسسات و ها دانشگاه شدن المللي بين در موثر مورد راهبردهاي در زن و مرد علمي هيات اعضاي نظرات بين داري تفاوت معنی :ها يافته

در  نبود دار معنی ها شدن دانشگاه المللی سياسي بر بين در مورد تاثير راهبرد دانشگاهي مختلف های مرتبه تفاوت اعضای هيات علمی بامشاهده نشد. 

 بود. دار خدماتي و دانشگاهي معنی راهبردهاي ارتباطي، که اين تفاوت براي حالی

ارتباطي، سياسي، خدماتي و دانشگاهي نقش موثري در  از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي استفاده از راهبردهاي گيري: نتيجه

   دارد. کشور عالي آموزش موسسات ها و شدن دانشگاه المللي بين

  شدن، آموزش عالي، دانشگاه شهيد بهشتي المللي بين شدن، راهبردهاي جهانی :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: The globalization origin is an area rather than education, however, education due to its mutual and deep 

relationship with different wisdom areas and human life elements is perforce to be affected by globalization. The 

main goal of the present study is to investigate the role of communicative, political, service and university 

strategies in the internationalization of universities and higher education institutions from the faculty members’ 

viewpoints based on gender and university degree. 

Methods: This descriptive-survey study was conducted in all 570 faculty members’ of Shahid Beheshti 

University in Iran academic years of 2011-12. 205 faculty members were selected as the participants of the study 
using stratified sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire based on the 

Likert five-option scale and included 32 items in four communicative (8 items), political (7 items), service (6 

items) and university (11 items) strategies. Parametric statistic tests including one-sample t-test, independent t-

test, one-way ANOVA and Scheffe’s test were used for data analysis using SPSS 16 softeware. 
Results: No significant difference was observed between the opinions of male and female faculty members 

regarding the strategies effective in internationalization of universities and higher education institutions. The 

difference of the faculty members with different academic degrees regarding the effect of political strategy on 

internationalization of universities was not significant, while, this difference was significant for communicative, 

political, service and university strategies. 

Conclusion: From the viewpoints of the Shahid Beheshti University's faculty members, the use of 

communicative, political, service and university strategies has an effective role in the Internationalization of 
Universities and higher education institutions in Iran.  
Keywords: Globalization, Internationalization Strategies, Higher Education, Shahid Beheshti University 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنش  حامد زمانيو  اباصلت خراساني  ۱۸۴

   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

 انساني سرمايه توسعه و پيشرفت بازتاب که ها دانشگاه امروزه

 قرار جهاني شرايط و رويدادها تاثير تحت شوند، مي محسوب

 تقويت و فناوري فاصله حذف براي نهادهايي عنوان به و اند گرفته

 جايگاه از ها فرهنگ و ملل ميان فرهنگي و آموزشي علمي، مبادالت

 ارتباطات فزاينده اند. از طرف ديگر، رشد شده برخوردار مطلوبي

هاي مختلف حيات اجتماعي از جمله  در هزاره جديد، حوزه اجتماعي

همسو ولي متمايز؛ يعني نظام آموزش عالي را با دو پديده 
شدن به معني همکاري  المللي شدن و بين شدن به معني يکي جهاني

 که کند مي بيان گينن مک]. ١رو کرده است [ شدن روبه و شريک

 هاي نظام هاي آموزشي، سازماندهي مديريت نظام چون قلمروهاي

 جمله از آموزش محتواي تدوين تدريس و چگونگي آموزشي،

 خاستگاه .]٢پذيرفته است [ تاثير شدن جهاني از که است مواردي

 تربيت و تعليم ولي است تربيت و تعليم جز به اي عرصه شدن جهاني

 و معرفت مختلف هاي حوزه با که عميقي و متقابل ارتباط علت به

است  شدن جهاني تاثيرات دريافت از ناگزير دارد بشر زندگي ارکان
]٣ .[  

شدن افزايش و تشديد روابط اجتماعي  طور کلي، جهاني به
شمول است که در آن جوامع محلي دورافتاده در وضعيتي قرار  جهان

دهد تحت تاثير حوادثي  گيرند که آنچه در اين مناطق رخ مي مي
شدن  جهاني]. ٤افتد و برعکس [ ها دورتر اتفاق مي است که فرسنگ

ها و عملکرد  ها، برنامه ر، روشاثرات گسترده و عميقي بر ساختا
هاي جهان بر جاي گذاشته است که  آموزش عالي و دانشگاه

ترين اين اثرات گسترش بازار آموزش عالي و امکان دستيابي  مهم
عنوان يک صنعت  بيشتر به آموزش عالي، پذيرش دانشگاه به

ها و افزايش دانشجويان  المللي دانشگاه المللي، اعتبار بخشي بين بين
  ]. ۵خارجي است [

کند  شدن در آموزش عالي پرداخته و بيان مي به بررسي جهاني نايت
شدن در آموزش عالي فرآيندي است که به موجب آن  که جهاني

المللي را در آموزش، پژوهش و  يک دانشکده يا دانشگاه بعد بين
منظور مقابله با  ها به کارکردهاي خدماتي خود تلفيق کند و دانشگاه

هاي  کردن پرديس المللي شدن مبادرت به بين ات جهانيتاثير
المللي و کسب منافع مالي از اين  دانشگاهي، جذب دانشجويان بين

شدن نوعي عامل موثر براي  ]. در واقع جهاني۶نمايند [ طريق مي
شدن در زُمره  المللي شود و بين شدن محسوب مي المللي اجراي بين

شدن قرار دارد و  ثير جهانيشدت تحت تا رفتارهايي است که به
العمل در برابر فشارهاي ايجادشده توسط پديده  نوعي عکس

  ]. ۷شدن است [ جهاني

شدن، تنها در دو دهه اخير جايگاه مهمي در فرهنگ  المللي بين

واژگان آموزش عالي پيدا کرده است. پيش از اين، توسعه 

نشجويان المللي و دا المللي، امور تحصيلي بين هاي بين همکاري
خارجي مفاهيم اصلي بودند که بخش آموزش عالي در اين حوزه 

شدن آموزش عالي را  المللي بين الينگبو]. ۸متعهد به انجام آنها بود [

المللي در سطح دانشکده  هاي بين عنوان فرآيند يکپارچگي در جنبه به
شدن آموزش عالي، فرآيند  المللي ]. بين۹داند [ يا دانشگاه مي

آميز در يک دنياي وابسته  سازي جوامع براي مشارکت موفقيت آماده

به هم است و اين پديده بايد عاملي در پرورش فهم جهاني و توسعه 
هاي بهبود کار و زندگي موثر در دنياي متنوع پيرامون باشد  روش

 ابعاد تلفيق را فرآيند عالي آموزش شدن المللي بين نايت]. ۱۰[

 ارايه نحوه و کارکردها اهداف، در جهاني و فرهنگي بين المللي، بين

   .]۱۱[ است کرده بيان عالي آموزش

 ابعاد تلفيق را فرآيند عالي آموزش شدن المللي بين بستروم

 و عملکردها اهداف، درون به جهاني و فرهنگي بين المللي، بين

 و فرهنگي هاي تفاوت به احترام که شکلي به عالي آموزش اجراي
 ترين مهم ويت  دي]. ۱۲داند [ بخشد مي ارتقا را هاي گوناگون سنت

 انگليسي زبان گسترش را عالي آموزش شدن المللي بين داليل

 مدارک بخشي اعتبار المللي، بين ارتباطات در مهم ابزاري عنوان به

 و تدريس فرآيندهاي و درسي هاي برنامه شدن المللي تحصيلي، بين

  ].۱۳داند [ مي يادگيري

؛ اند شدن را مفاهيمي يکسان دانسته المللي شدن و بين برخي جهاني

مفهومي را شدن  جهاني و پندارد اين دو را يکسان نمي نايتما ا
ارتباطي جديد،  يها که به تاثير تکنولوژي داند ميايدوئولوژيک 

هاي جهاني و تاثيرات آنها بر اقتصاد، فرهنگ و سياست در  سياست

يک را شدن آموزش عالي  المللي بين در حالي که ،جهان اشاره دارد
و  هها براي مواجه که دولت داند ميو سياست انتخابي  دراهبر

]. ۶[ گيرند کار مي هشدن ب يندهاي جهانيآبرداري مناسب از فر هبهر

شدن آموزش عالي را دو مفهوم  المللي شدن و بين جهاني، اسکات

حضور شدن وجود و  المللي بينکه  طوري داند به متفاوت مي
که  در حالي ،پندارد ها را مفروض و قطعي مي ملت/دولت

يندي در جهت کاهش حضور و اقتدار آشدن فر جهاني

ديپلماسي و  هحيط شدن بحثي در المللي بين و هاست ملت/دولت
شدن مفهومي مرتبط به نظام  که جهاني فرهنگ است، در حالي

، ساول]. ۱۴ت [گرايي اس رش فرهنگ مصرفتسرمايه و گس

را مبتني بر مبادالت اقتصادي،  عالي شدن آموزش المللي بين
داند، در حالي که  ها مي فرهنگي، سياسي و آموزشي بين ملت

شدن الزاماً فرآيندي دوسويه، متقابل و مبتني بر توافق و  جهاني

ها و ابزارهاي قدرتمندتري  تفاهم نيست و کشوري که داراي رسانه
نمايد  محصوالت خود اقدام مي ها يا باشد نسبت به صدور ارزش

]۱۵ .[  

پيامدهاي مثبت فراواني همچون  عالي شدن نظام آموزش المللي بين

]، آموزش براي ۱۶هاي ارتباطي بين فرهنگي [ گسترش مهارت
 هاي زمينه ]، افزايش۱۷تکنولوژي [ ]، انتقال۱۳شهروند جهاني [

 جذب براي ]، فرصت۱۷]، تقويت روابط ديپلماتيک [۱۸مطالعاتي [

 تحقيقات المللي، تقويت بين هاي همکاري خارجي، افزايش نخبگان
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] دارد. با اين ۱۹مالي [ وري اقتصادي و منافع علمي، بهره توليدات و

 نخبگان فرار براي حال در کنار اين مزايا، خطراتي همچون تهديدي

 دانشگاه نقش بين تعارض ]،۱۷مهاجرتي [ قوانين شدن ضعيف ]،۲۰[

 و دانشکده بين ]، رقابت۲۱[ ملي و سياسي سازمان عنوان به

 سازي ]، يکسان۲۲انساني [ و مالي منابع براي آموزشي هاي گروه

 عنوان به انگليسي زبان از استفاده در روي درسي، زياده هاي برنامه

با ] وجود دارد. ۱۹درسي [ هاي برنامه سازي آموزشي و تجاري زبان

 و آموزش که باشند گشا مشکل توانند مي ها دانشگاه اين حال، زماني
 هايي روش از يکي باشد. برخوردار مطلوبي کيفيت از آنها در پژوهش

 کيفيت بهبود براي توانند مي توسعه حال در کشورهاي که

. ]۲۳[است  المللي بين ارتباطات برقراري ببرند، کار به ها دانشگاه

تحت تاثير قرار داده  ها را شدن دانشگاه المللي مسايل زيادي روند بين
هاي سياسي و امنيت ملي (ترس از  ترين آنها واقعيت که مهم

هاي  ها تاثير منفي دارد)، سياست شدن دانشگاه المللي تروريسم بر بين

هاي  هايي که در مورد هزينه دولت و هزينه تحصيل (سياست
شدن  المللي شود بر روند بين تحصيل، ويزا و ديگر مدارک گرفته مي

يرگذار است)، افزايش ظرفيت آموزش عالي (با افزايش تاث

هاي داخلي کشورها براي آموزش عالي تقاضا براي تحصيل  ظرفيت

يابد)، زبان انگليسي (با توسعه استفاده از  خارج از کشور کاهش مي
عنوان زبان اصلي تحقيق و تدريس، عالقمندي به  انگليسي به

هاي  شدن برنامه المللي ) و بينالمللي بيشتر خواهد شد هاي بين برنامه

ها به سمت  هاي درسي دانشگاه شدن برنامه المللي درسي (با بين
 ].۲۴شدن حرکت خواهند کرد) هستند [ المللي بين

عمل آورد،  ها به المللي دانشگاه در برنامه نظرسنجي که انجمن بين
دن ش المللي عنوان اولويت اول بين جايي دانشجويان و استادان به جابه

در  خارجيجذب دانشجويان  ابرسلها بيان شد. همچنين  دانشگاه
داند  شدن آموزش عالي مي المللي ها را از مصاديق عمده بين دانشگاه

کشورهاي اروپايي درصدد افزايش تعداد در اين زمينه  ].۲۵[

اند که از  هايي اجرا کرده اند و طرح دانشجويان خارجي خود بوده
کشور است که  ۴۵(ابتکار عمل  بولونيابيانيه  توان به جمله آنها می

جايي  هاي آموزش عالي و افزايش جابه شان هماهنگي نظام هدف

دانشجويان، محققان و متخصصان در اروپا است. يکي از اهداف اين 
جايي دانشجويان  بيانه، تبديل اروپا به مقصدي جذاب براي جابه

هاي  ترين برنامه (از جمله موفق اراسموس]، طرح ۲۶خارجي است [

جايي دانشجويان خارجي است که از  اتحاديه اروپا در زمينه جابه
در نيوزلند  ۱۹۵۰(از سال  کلمبو]) و طرح ۲۷شروع شد [ ۱۹۸۷سال 

که در  طوري شروع شد و به جذب دانشجويان خارجي پرداخت به

هزار دانشجوي خارجي در اين کشور  ۱۱۷بيش از  ۲۰۰۳سال 

 ]) اشاره کرد. ۲۸ودند [مشغول به تحصيل ب

هدف اين مطالعه بررسی نقش راهبردهاي ارتباطي، سياسي، 

 موسسات و ها دانشگاه شدن المللي بين خدماتي و دانشگاهي در

عالي از ديدگاه اعضاي هيات علمي بر حسب جنسيت و  آموزش

  مرتبه دانشگاهی بود.

  

  ها روش

 آوري جمع چگونگي نظر از کاربردي و هدف لحاظ پژوهش حاضر از

 ٥٧٠ كليه حاضر، معه آماري پژوهشجا. است پيمايشي -توصيفي

-٩١عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در سال تحصيلي 

عنوان حجم  نفر به ٢٢٠ کوکران فرمول ند. با استفاده ازبود ١٣٩٠
اي متناسب  گيري طبقه نمونه پژوهش تعيين و از طريق روش نمونه

 %)٩٣( مورد ٢٠٥ ها، نامه پرسش پخش از شدند. بعدبا حجم انتخاب 

  . شد داده برگشت

 ارزشي پنج طيف بر مبتني ساخته محقق نامه پرسش پژوهش، ابزار

 ٧( سياسي ،)گويه ٨( ارتباطي راهبرد ٤ در گويه ٣٢ و شامل ليكرت

 راهبردهاي. بود) گويه ١١( دانشگاهي و) گويه ٦( خدماتي ،)گويه

 در و متفاوت تحقيقاتي و پژوهشي مباني مطالعه بر اساس شده ارايه

 محتوايي، و صوري روايي تامين منظور به. شدند انتخاب دسترس

 از نفر ٣ اختيار در نهايي اجراي از پيش نامه پرسش اوليه فرم

 افراد نظرات دريافت از پس و شد داده قرار دانشگاهي متخصصان

 استفاده با شده مطرح راهکارهاي پايايي. شد تهيه نهايي فرم مذكور

   .آمد دست به ٩٤/٠ با برابر کرانباخ آلفاي ضريب از

در دو سطح انجام شد. در سطح اول،  ها داده آماري تحليل و تجزيه

مورد استقاده قرار گرفت و  استاندارد انحراف و ميانگين توصيفي آمار
 در سطح دوم، از آمار استباطي استفاده شد. نتايج آزمون

ها را نرمال نشان داد. از  اسميرنف توزيع داده -کولموگروف

، تحليل مستقل Tاي،  نمونه تك Tهاي آماري پارامتريک  آزمون
با  ها برای تجزيه و تحليل داده راهه و تعقيبي شفه واريانس يک

  شد. استفاده SPSS 16افزار  نرمکمک 

  

  نتايج

 در المللي بين جديد هاي ايده از در راهبرد ارتباطي، گويه "استقبال

)، در راهبرد سياسي، گويه ٩٦/٣±٨٧/٠عالي" ( آموزش زمينه

)، در ٧٩/٣±٩٢/٠المللي" ( بين تحقيقي هاي نامه توافق "گسترش

 مطالعاتي هاي فرصت از مالي حمايت "افزايش راهبرد خدماتي، گويه

 و در راهبرد دانشگاهي، گويه )٩٨/٣±٨٩/٠( دانشجويان" و اساتيد

 اولويت" يک عنوان به عالي آموزش شدن المللي بين به "توجه

 به علمي هيات اعضاي ديدگاه از ها را نمره باالترين )٨٤/٣±٩٧/٠(

 ).١دادند (جدول  اختصاص خود

 در زن و مرد علمي هيات اعضاي نظرات بين داري تفاوت معنی

 موسسات و ها دانشگاه شدن المللي بين در موثر مورد راهبردهاي

  ).٢عالي مشاهده نشد (جدول  آموزش

در مورد  دانشگاهي مختلف های مرتبه تفاوت اعضای هيات علمی با

نبود در  دار معنی ها شدن دانشگاه المللی سياسي بر بين تاثير راهبرد
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنش  حامد زمانيو  اباصلت خراساني  ۱۸۶

   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

خدماتي و دانشگاهي  راهبردهاي ارتباطي، که اين تفاوت براي حالی

 که داد شانن شفه تعقيبي آزمون نتايج ).٣بود (جدول  دار معنی

 دانشگاهي و )٢٤٧/٠( خدماتي )،٢٣٦/٠( ارتباطي راهبردهاي استاديارها

 کردند. ارزيابي باالتري سطح در دانشيارها به نسبت را )١٨١/٠(

  

 )≥۰۱/۰p داري (سطح معني ها شدن دانشگاه المللي توزيع فراواني و ميانگين نظرات اعضاي هيات علمي در خصوص راهبردهاي بين) ١جدول 

 M SD t ها گويه نوع راهبرد

 ارتباطي

٧٣/٣ هاي ارتباطي براي مثال وب سايت دانشگاه، تبليغات، بروشورها و غيره المللي در زمينه نگرش بين  ٨٩/٠  ٠٤/٧ 

٨٩/٣ ها شدن دانشگاه المللي هاي کشورهاي ديگر درباره بين تبادل اطالعات با دانشگاه  ٨٧/٠  ٨١/١٠ 

٨٥/٣ شدن دانشگاه المللي هيات علمي براي بيناستقبال از پيشنهادهاي متخصصان و اعضاي   ٩٧/٠  ١٢/١٠ 

٨٦/٣ هاي کشور المللي درباره دانشگاه تبليغ در مجالت بين  ٩٢/٠  ٨٢/١٠ 

٧٥/٣ ها دانشگاه شدن المللي سازي شرايط براي گفتگو و مباحثه اعضاي هيات علمي درباره بين فراهم  ٩٨/٠  ٨٨/١٢ 

٦٦/٣ ها شدن دانشگاه المللي آموزش عالي در زمينه بينهاي  برقراري ارتباط با انجمن  ٩٧/٠  ٨٣/١١ 

٥٥/٣ ها شدن دانشگاه المللي ارتباط مستمر با دولت در مورد بين  ١٠/١  ٧٩/٨ 

٩٦/٣ المللي در زمينه آموزش عاليهاي جديد بيناستقبال از ايده  ٨٧/٠  ٣٤/٦ 

 ٩٤/٢٠ ٥٤/٠ ٧٨/٣ جمع کل

 سياسي

٦٩/٣ با کشورهاي ديگر گسترش همکاري علمي  ٠٠/١  ٢٣/١٣ 

٧٩/٣ المللي هاي تحقيقي بين نامه گسترش توافق  ٩٢/٠  ٣٣/٨ 

٣٧/٣ ها هاي اعطاي استقالل به دانشگاه گسترش سياست  ١٥/١  ١٣/٩ 

٧٠/٣ ها شدن دانشگاه المللي هاي فرهنگي و سياسي کشور و سياست بين هماهنگي بين ارزش  ٩٣/٠  ٠٢/٣ 

٤٧/٣ سياسي و ديپلماتيک مطلوب با کشورهاي زيادداشتن روابط   ٠٢/١  ٣٣/٨ 

٢٤/٣ ها شدن دانشگاه المللي هايي براي حمايت از بين تدوين سياست  ٠٧/١  ١٣/٩ 

٠٦/٣ ها گرايي در دانشگاه تالش در جهت ايجاد فضاي چندفرهنگ  ٩٩/٠  ٠٢/٣ 

٤٧/٣ جمع کل  ٦٢/٠  ٩٥/١٠ 

 خدماتي

٥٣/٣ المللي دانشجويان بين اعطاي کمک هزينه تحصيلي به  ٠٣/١  ٣٥/٨ 

٩٨/٣ هاي مطالعاتي اساتيد و دانشجويان افزايش حمايت مالي از فرصت  ٨٩/٠  ٢٧/٥ 

٧٦/٣ شدن آموزش عالي المللي حمايت و پشتيباني از کارگزاران بين  ٩٢/٠  ٣٥/٣ 

٦٤/٣ کمک به دانشجويان خارجي براي سازگاري با فرهنگ کشور  ٠٠/١  ٣٢/٩ 

٤٦/٣ شدن آنها الملليها در راستاي بينافزايش بودجه دانشگاه  ٠٨/١  ٣٢/٩ 

٥٦/٣ المللي نظير مشاوره تحصيلي و غيره خدمات حمايتي به دانشجويان بين  ١٤/١  ٣١/٤ 

٦٥/٣ جمع کل  ٦٢/٠  ١٣/١٥ 

 دانشگاهي

٤٥/٣ هاي درسي، تدريس و پژوهش دانشگاهي کردن برنامه المللي بين  ٩٦/٠  ٧٣/١١ 

٦٣/٣ گرايي در دانشگاه آموزش چندفرهنگ  ٨١/٠  ٦٦/١١ 

٧٣/٣ هاي علمي دنيا به خصوص زبان انگليسي آموزش به زبان  ٩٧/٠  ٤٠/٧ 

٢٤/٣ آموزش به صورت آنالين و مجازي  ٩٨/٠  ٧٧/٧ 

٥٦/٣ روزشده تجهيز دانشگاه به وسايل آزمايشگاهي به  ٠٣/١  ٦٢/٤ 

٦٥/٣ ها شدن دانشگاه المللي مورد بين هاي تحقيقاتي در سازي فرصت فراهم  ٠١/١  ٢٤/٥ 

٨٣/٣ ها المللي در دانشگاه هاي بين ها و کارگاه برگزاري کنفرانس  ٩٧/٠  ٠٥/١٣ 

٨٤/٣ عنوان يک اولويت شدن آموزش عالي به المللي توجه به بين  ٩٧/٠  ٤٥/٧ 

٦٢/٣ اجتناب از تبعيض بين دانشجويان داخلي و خارجي  ٠٠/١  ٨١/٧ 

٤٥/٣ ها دانشگاه شدن المللي انتشار آثار علمي در زمينه بين  ١٣/١  ٠٨/٣ 

٥٣/٣ ها دانشگاهالمللي در  وجود نشريات و مجالت بين  ١١/١  ٠٧/٤ 

 ٩٣/١٩ ٤٣/٠ ٥٩/٣ جمع کل

  

  بحث 

 در المللي بين جديد هاي ايده از در راهبرد ارتباطي گويه "استقبال

ترين  مهم آن از مورد بود و پس عالي" تاثيرگذارترين آموزش زمينه

 درباره ديگر کشورهاي هاي دانشگاه با اطالعات ها "تبادل گويه

 و متخصصان پيشنهادهاي از ها، استقبال دانشگاه شدن المللي بين
 مجالت در دانشگاه، تبليغ شدن المللي بين براي علمي هيات اعضاي

 براي شرايط سازي کشور، فراهم هاي دانشگاه درباره المللي بين
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 شدن المللي بين درباره علمي هيات اعضاي مباحثه و گفتگو

 مثال براي ارتباطي هاي زمينه در المللي بين ها، نگرش دانشگاه

 با ارتباط غيره، برقراري و بروشورها تبليغات، دانشگاه، سايت وب

ها و  دانشگاه شدن المللي بين زمينه در عالي آموزش هاي انجمن

در  ها" بودند. دانشگاه شدن المللي بين مورد در دولت با مستمر ارتباط
عدم ارتباط مستمر با  همکاران و واجارگاه يفتحاين زمينه 

هاي بزرگ جهان از طريق مبادله استاد و دانشجو از موانع  دانشگاه

به نقش  آراسته]. ۲۹دانند [ ها مي شدن دانشگاه المللي بين
گويد ارتباطات  المللي تاکيد کرده و مي هاي علمي بين همکاري

کند  هاي برتر جهان محدود بوده و پيشنهاد مي المللي با دانشگاه بين

 ]. در٢٣[ دشوالمللي تاسيس  دفتري با هدف ايجاد ارتباطات بين

 ارتباطات برقراري و المللي بين علمي هاي همکاري گسترش با واقع

 علمي پيشرفت براي بستري ديگر، هاي دانشگاه با علمي

 علمي کيفيت باالرفتن به که شود مي فراهم کشور هاي دانشگاه

  . کرد خواهد کمک ها دانشگاه

  

ميانگين نمرات اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي به تفکيک ) ٢جدول 

 هاي مستقل)  گروه Tجنسيت (

  ←جنسيت

 ↓راهبرد
 t زن مرد

 - ٤٠/١ ٨٥/٣±٥٨/٠ ٧٤/٣±٥٣/٠ ارتباطي

 - ٨٦/١ ٥٨/٣±٦٨/٠ ٤١/٣±٥٨/٠ سياسي

 ١٥٧/٠ ٦٤/٣±٧٠/٠ ٦٦/٣±٥٨/٠ خدماتي

 -٥١٢/٠ ٦١/٣±٤٢/٠ ٥٨/٣±٤٤/٠ دانشگاهي

  

نمرات اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي به تفکيک  ميانگين )٣جدول 

 راهه)  مرتبه دانشگاهي (تحليل واريانس يک

  ←مرتبه

 راهبرد↓
 F)۳, ۲۰۱( استاد دانشيار استاديار مربي

٦٦/٣±٥٧/٠ ارتباطي  ٧٢/٣±٥٦/٠ ٦٥/٣±٥٠/٠ ٨٩/٣±٥٤/٠ 
*

٢١/٣ 

 ٢٤/١ ٣٣/٣±٧٩/٠ ٣٧/٣±٧٠/٠ ٥٣/٣±٥٥/٠ ٥٩/٣±٧٠/٠ سياسي

 ٨٦/٣±٤٦/٠ ٥٠/٣±٦٣/٠ ٧٦/٣±٦٠/٠ ٥٣/٣±٦٣/٠ خدماتي
*

٩٩/٢ 

 ٨٩/٣±٣٢/٠ ٤٦/٣±٤٢/٠ ٦٤/٣±٤٣/٠ ٧٥/٣±٣٨/٠ دانشگاهي
*

٦١/٤ 

۰۵/۰p≤
* 

  

 تحقيقي هاي نامه توافق در راهبردهاي سياسي، گويه "گسترش

ها  گويه ترين مهم آن از مورد بود و پس المللي" تاثيرگذارترين بين
 سياست و کشور سياسي و فرهنگي هاي ارزش بين "هماهنگي

 کشورهاي با علمي همکاري ها، گسترش دانشگاه شدن المللي بين

 کشورهاي با مطلوب ديپلماتيک و سياسي روابط ديگر، داشتن

 ها، تدوين دانشگاه به استقالل اعطاي هاي سياست زيادي، گسترش

 در ها و تالش دانشگاه شدن المللي بين از حمايت براي هايي سياست

ها" بودند. در اين  دانشگاه در گرايي چندفرهنگ فضاي ايجاد جهت

تيک و نقش ديپلما و سياسي مالحضات ويت دي و نايتزمينه 

دانند  ها را بسيار حايز اهميت مي سازي دانشگاه المللي دولت در بين

 که رسيدند نتيجه اين به پژوهشي در همکاران و خراساني]. ٣٠[

 مردمان تا نمايند تالش بايد ديپلماتيک کشور و سياسي مسئوالن

 نمايند ترغيب کشور هاي دانشگاه در تحصيل براي را کشورها ساير

دهند تا به اين  گسترش جامعه در را چندفرهنگي هاي ديدگاه و
هاي کشور در زمينه جذب دانشجويان  وسيله به رونق دانشگاه

و  فر خشنودي]. ٣١ها کمک شود [ شدن دانشگاه المللي خارجي و بين

ها و به  شدن دانشگاه المللي اند که بين اظهار داشته واجارگاه فتحي
هاي درسي، نقش مهمي در اقتدار علمي  مهشدن برنا المللي ويژه بين

هاي  و فرهنگي کشور دارد و در اين زمينه بايد به گسترش همکاري

هاي  المللي در سياست هاي بين گيري ها، جهت المللي دانشگاه بين

 ]. در٣٢المللي در تدريس توجه داشت [ کالن، استفاده از زبان بين

 نمايند تالش بايد دانشگاهي متخصصان سياسي، راهبردهاي

 ها ترغيب  دانشگاه بيشتر چه شدن هر المللي بين براي را مردان دولت

 ملي منافع بر سياست اين که عوايدي به نسبت را آنها و نمايند

 مردان دولت که کارهايي از. سازند آگاه دارد، مرزها از خارج در کشور

 عالي آموزش درهاي بازکردن دهند، انجام راستا اين در توانند مي

 و ويزا صدور مشکالت کردن برطرف المللي، بين جديد هاي ايده روي

 به توجه است. باو غيره  ها دانشگاه به استقالل اعطاي و رواديد

 کرد استنباط چنين توان مي زياد احتمال به آمده دست به هاي يافته

ها و  دانشگاه شدن المللي بين در موثري نقش سياسي راهبردهاي که

 .دارند کشور زش عاليمراکز آمو

 هاي فرصت از مالي حمايت در راهبردهاي خدماتي، گويه "افزايش

 آن از مورد بود و پس دانشجويان" تاثيرگذارترين و اساتيد مطالعاتي

 شدن المللي بين کارگزاران از پشتيباني و "حمايت ها گويه ترين مهم

 با سازگاري براي خارجي دانشجويان به عالي، کمک آموزش

 نظير المللي بين دانشجويان به حمايتي کشور، خدمات فرهنگ

 به تحصيلي هزينه کمک غيره، اعطاي و تحصيلي مشاوره

 راستاي در ها دانشگاه بودجه المللي و افزايش بين دانشجويان

 همکاران، و واجارگاه فتحيآنها بودند. در اين زمينه  شدن المللي بين

 هاي چندفرهنگي را ديدگاهها و گسترش  افزايش بودجه دانشگاه

در جايي  ].٢٩دانند [ کردن آموزش عالي موثر مي المللي براي بين
سازي  المللي و همکاران، در پژوهشي درباره بين واجارگاه فتحيديگر 

توان با تجديد نظر در  هاي درسي به اين نتيجه رسيدند که مي برنامه

انساني و  سازي آنها، توسه منابع مالي، قوانين جاري و شفاف
سازي  المللي هاي تشابهات فرهنگي به بين برداري از فرصت بهره

 ها دانشگاه خدماتي راهبردهاي ]. در٣٣آموزش عالي کمک کرد [

 کردن مدرن همچنين شدن المللي بين براي اختصاصي بودجه بايد

 گذاري سرمايه به زمينه اين در و دهند اختصاص تجهيزات و وسايل

 در شايد ها گذاري سرمايه اين که داشت توجه بايد البته بپردازند.

 منشا بلندمدت در اما نکند، دانشگاه نصيب زيادي عوايد مدت کوتاه

 و شهرت آموزش، و تدريس کيفيت باالرفتن همچون زيادي اثرات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنش  حامد زمانيو  اباصلت خراساني  ۱۸۸

   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 دست به هاي يافته به توجه شود. با مي غيره و دانشگاه جهاني اعتبار

 راهبردهاي که کرد استنباط چنين توان مي زياد احتمال به آمده،

 کشور عالي آموزش مراکز و ها دانشگاه در موثري نقش خدماتي

 .دارند

 عالي آموزش شدن المللي بين به در راهبردهاي دانشگاهي "توجه

 ترين مهم آن از پس مورد بود و اولويت" تاثيرگذارترين يک عنوان به

ها،  دانشگاه در المللي بين هاي کارگاه و ها کنفرانس "برگزاري ها گويه

 انگليسي، آموزش زبان خصوص به دنيا علمي هاي زبان به آموزش

 در تحقيقاتي هاي فرصت سازي دانشگاه، فراهم در گرايي چندفرهنگ

 دانشجويان بين تبعيض از ها، اجتناب دانشگاه شدن المللي بين مورد

 روز به آزمايشگاهي وسايل به دانشگاه خارجي، تجهيز و داخلي

ها،  دانشگاه شدن المللي بين زمينه در علمي آثار شده، انتشار
دانشگاهي،  پژوهش و تدريس درسي، هاي برنامه کردن المللي بين

 به ها و آموزش دانشگاه در المللي بين مجالت و نشريات وجود

آراسته در پژوهشي مجازي" بودند. در اين زمينه  و الين آن صورت
از مشکالت آموزش عالي استفاده از به اين نتيجه رسيد که يکي 

هاي کشور است،  عنوان تنها زبان آموزشي در دانشگاه زبان فارسي به

هاي تحصيلي ايران اعتبار  ها و رشته در حالي که تعدادي از دانشگاه

به نقش  همکاران و خراساني ].۲۳المللي دارند [ خوبي در سطح بين
ها  شدن دانشگاه لملليا آن در بين اهميت افزايش و انگليسي زبان

به نقش و اهميت مدارک تحصيلي  بزرگمهري]. ٣١اند [ تاکيد کرده

ها، زبان آموزشي دانشگاه و جو فرهنگي دانشگاه تاکيد کرده  دانشگاه
و همکاران در پژوهشي، راهبردهايي همچون  بين ].۳۴است [

اي براي ايجاد  هاي انگليسي زبان و گسترش مراکز منطقه برنامه
ها پيشنهاد  دانشگاه شدن المللي هاي آموزشي را براي بين فرصت

  ]. ۲۶کردند [

  

  گيري نتيجه

از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي استفاده از 

ارتباطي، سياسي، خدماتي و دانشگاهي نقش موثري در  راهبردهاي
 دارد. کشور عالي آموزش موسسات ها و شدن دانشگاه المللي بين
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