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چکیده
همزمان با پدیدهی جهانی شدن ،ضرورت متحول شدن نهادهای آموزشعالی و تأکید بیشتر بر همکاریهای بینالمللی دانشگاهها و
مؤسسات آموزشعالی بیش از پیش به چشم میآید .در راستایی بررسی پیامدهای این پدیده در دانشگاههای ایران مطالعهای با روش
کیفی و با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد صورت گرفته است .جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران 18
دانشگاه دولتی منتخب کشور مشتمل بر :دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،تربیت مدرس ،خوارزمی ،امیرکبیر ،صنعتی شریف ،علم
و صنعت ،عالمه طباطبایی ،خواجه نصیر ،الزهرا ،فردوسی مشهد ،شیراز ،اصفهان ،تبریز ،صنعتی اصفهان و علوم پایه زنجان ،امام
خمینی قزوین و جامعه المصطفی قم" تشکیل دادند .که با استفاده از روش نمونهگزینی هدفمند در مجموع  82نفر به عنوان
مشارکتکنندگان در پژوهش انتخاب شدند .دادهها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری
و به منظور تحلیل آن ها از نرم افزار  MAXQDAاستفاده شد .برای به دست آوردن اعتبار و روایی دادهها از دو روش بازبینی
مشارکتکنندگان و مرور خبرگان در پژوهش استفاده شد .پدیده محوری مطالعه حاضر بینالمللیشدن در راستای مأموریت گرایی
دانشگاههای دولتی کشور بود .بینالمللی شدن آموزش عالی ،دارای پیامدهایی است که در دو حیطه داخل و خارج دانشگاه ،قابل
مطالعه و بررسی است .لذا پیامدهای آن در دو بعد درون دانشگاهی و برون دانشگاهی با توجه به شرایط علًی ،زمینهای ،شرایط
مداخلگر و راهبردها؛ تدوین شده است .نتایج نشان داد که از تحلیل مصاحبهها  51کد باز استخراج و با توجه به وجوه تشابه بین آنها
 2مقوله اصلی و  6مؤلفه فرعی شناسایی شدند در نهایت الگوی پارادایمی ارائه شد.
واژههای کلیدی :دانشگاه ،بینالمللیشدن ،پیامد ،درون و برون دانشگاهی
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه و بیان مساله
دانشگگگگگگاههگگا یکی از مهمترین اجزای نظگگام آموزش و از
کلیدیترین نهادهای شکلدهی جهان گذشته و آینده تلقی
می شوند .به دلیل دگرگونیهای شدیدی که امروزه دنیای
آموزش عالی را ت حت تأثیر قرار داده ،ا هداف ،بر نا مه ها و
جهتگیریهای دانشگاهها بیش از پیش در کانون توجه واقع

شدهاند (مو سوی امیری و همکاران .)1398 ،مگگگگگروری بر
تح گوالت آم گوزش ع گالی از ظ گهور اولین دانشگاه در قرن
سیزدهم تا به امروز ،ن شان میدهد که آموزش عالی همواره
نهادی پویا و متغیر بوده و همگام با تحوالت و سگاختارهای
اجتماعی ،فرهنگی و معرفتی تغییر کرده اسگگت .برخی از

 .1مقاله مستخرج از رساله دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران است
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عوا مل ای جاد تحول در ن ظام های آموزش عالی ع بارت ند
از"جهانی شدن" ،"2بومی شدن "3و "بینالمللی شدن("4قا سم
پور دهگگاقگگانی و ه مکگگاران .)1390 ،بگگه ت ع ب یری دی گر،
دگرگونیهای فراوان و شتابان ناشی از پدیده جهانی شدن در
عصر حاضر و به ویژه در عرصههای علوم و فناوری از یک سو،
و تکیه بنیادین بر اقتصگگاد توسگگعه دانشمحور از دیگر سگگو،
موجب شده ا ست تا آموزشعالی ،بی شترین تأثیرات را از این
تحوالت پذیرا باشگگد و در عین حال ،عمی ترین تأثیرات را بر
این روند داشگگگته باشگگگد(خراسگگگانی و زمانی منش.)1391 ،
بینالمللی شدن ابزار تو سعه ا ست ،بنابراین وقتی در ف ضای
رقابتی بینالمللی گام برداشگگته میشگگود ،ارتقای سگگط
آموزش دانشگگگ گاه ها و به دن بال آن اسگگگ تانداردسگگگازی
سیستمهای آموزشعالی ،را در پی دارد .در سند چشمانداز
ک شور ،ایران در سال  1404در قالبی از تعامل سازنده و
مؤثر در روابط بینالملل ،برخوردار از دانش پیشگگرفته ،توانا
در تولید علم و فناوری و متکی بر سگگهم منابع انسگگانی و
سرمایه اجتماعی به ت صویر ک شیده شده ا ست( آرا سته و
همکاران.)1387 ،
یکی از مهمترین دغدغهها و چالشهایی که دانشگاههای
کشور با آن روبرو هستند نیاز به توسعه همکاریهای علمی
بینالمللی و حرکت در مسیر رقابت جهانی است (نعمتی و
موسوی )1394 ،در واقع بینالمللیشدن ،پاسخی برنامهریزی
شده به پدیده جهانی شدن است ،اما بین این دو مفهوم نیز از
منظر حیطه کنترل ،میتوان تفاوتهائی قائل شد؛ چراکه
جهانی شدن و اثرات آن ،خارج از کنترل هر بازیگر یا
مجموعهای از بازیگران است ،اما در بینالمللیشدن،
راهبردهایی برای جوامع و مؤسسات مطرح میشود که از
پاسخ به تقاضاهای نشأت گرفته از تالش برای جهانی شدن
حاصل میگردند .به بیانی دیگر ،بینالمللیشدن آموزشعالی،
به معنای آماده کردن افراد برای کار در یک جهان یکپارچه
است(ویلکینز و هیومان .)2012 5،باید عنوان کرد که حضور
در عرصههای آموزشی منطقهای و جهانی ،مستلزم توسعه

دانشهای نوین ،ارتقای منابع انسانی و توجه گسترده به
ارتقای کیفی دانشگاهها است(احمدی و همکاران.)1396 ،
صاحبنظران مختلف ،بینالمللیشدن را از دیدگاه های متفاوت
تعریف کردهاند (لی )2016 6،که از آن میان ،نایت
بینالمللیشدن در سطوح ملی ،بخشی و نهادی را به عنوان
فرایند یکپارچهسازی ابعاد بینالمللی ،بینفرهنگی و یا جهانی
برای دستیابی به اهداف ،کارکردها و ارائه آموزشعالی تعریف
کرده است (یو .)20107،از سویی ،بینالمللیشدن توسط
پیگیری اهداف دانشگاهی ،سیاسی ،اجتماعی /فرهنگی و
آرمانهایی مثل افزایش درک بینالمللی ،بهبود آموزش آزاد،
پرهیز از کوته نظری در بورس تحصیلی و تحقی  ،تحریک
تفکر انتقادی و تقویت کیفیت تدریس و تحقی هدایت
میشود (دویت.)20158،
از طرفی نهاد دانشگاه در صورتی میتواند رسالت محیطی
خود ،تحت عنوان پاسخگویی بیرونی و مسئولیت اجتماعی ،و
همچنین نقش هدایتگری و جهتدهی خود در میان سایر
نهادهای جامعه را به شکل مطلوب ایفا نماید که مبرا از کاستی
و ضعف در ارتباط با کارکردها و فرایندهای درونی خود باشد
و عالوه بر آن ،قادر باشد طی مکانیزمی اثربخش ،به
آسیبشناسی ،اصالح و بهبود مستمر کارکردها و فرایندهای
دروندانشگاهی ،در راستای ارتقای پاسخگویی بیرونی ،اقدام
نماید (نعمتی و موسوی )1398 ،که این امر ،را میتوان در
دانشگاه بصورت همکاریهای علمی بینالمللی ترویج و رون
بخشید .در این راستا ،چون طی سالهای اخیر بینالمللیشدن
یکی از مباحث مهم محافل دانشگاهی است گرایش به
بینالمللیشدن در دانشگاههای ایران نیز مورد توجه خاص
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دانشگاههای کشور قرار
گرفته است .بر این اساس پژوهش حاضر ،این مهم را در
18دانشگاه دولتی منتخب وزرات علوم برای بینالمللیشدن،
مورد بررسی و مداقه قرار خواهد داد.
امروزه بینالمللیشدن به عنوان یک پدیده در حال رشد،
همهجنبههای آموزشعالی را تحت تاثیر قرار داده و به
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اصطالحی گسترده و شایع تبدیل شده است (اگرون و
 )2011و در اغلب موسسات جهانی در بیانیه مأموریت و
راهبردهای موسسهای متجلی شده است (نایت.)201110،
احمدی و همکارانش ( )1396و نکوزاد و قورچیان ( )1395به این
نتیجه دست یافتند که این امر ،بدون شک ،مستلزم تاکید بر
رویکرد بینالمللیشدن و گسترش همکاریهای علمی
بینالمللی دانشگاهها خواهد بود(نکوزاد و وقورچیان.)1395 ،
لذا این مأموریت ،سیاستی است که طی سالهای اخیر ،وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری برای دانشگاههای کشور ،مورد تأکید
قرار داده (سایت وزارت علوم )1396 ،که در این راستا18 ،
دانشگاه منتخب وزارت علوم هم در پی آن هستند تا یکی از
مأموریت های اساسی خود را بینالمللی شدن و حرکت
منسجم و هدفمند در این مسیر ،تعریف نماید.
با عنایت به ضرورت ،جایگاه و گسترش روند بینالمللیشدن
در نظام آموزش عالی کشورها (آلتباخ ،)2009 ، 201811،و
با توجه به جهتگیری کالن کشور به ویژه در حوزه
آموزشعالی در راستای توسعه همکاریهای بینالمللی با
دانشگاهها و موسسات پژوهشی معتبر جهانی ،نیاز است تا
عمده دانشگاههای کشور مشتمل بر  18دانشگاه منتخب
دولتی که واجد کارکردهای ملی و کالن هستند ،مأموریتهای
خود را در راستای توسعه همکاریهای علمی بینالمللی با
مراکز آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری معتبر جهانی تعریف
کنند و از این طری  ،کیفیت عملکرد و خروجیهای خود را
بر اساس استانداردهای جهانی ارتقا بخشیده و موجبات بهبود
رتبه علمی خویش و سپس نظام آموزش عالی کشور را در
سطوح منطقهای و جهانی فراهم نمایند .این 16دانشگاه که
در حقیقت دانشگاههای تراز اول و دوم کشور هستند (که تا
کنون با این انسجام مورد مطالعه قرار نگرفته بودند) عبارتند
از :دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،تربیت مدرس،
خوارزمی ،امیرکبیر ،صنعتی شریف ،علم و صنعت ،عالمه
طباطبایی ،خواجه نصیر ،الزهرا ،فردوسی مشهد ،شیراز،
اصفهان ،تبریز ،صنعتی اصفهان و علوم پایه زنجان که به عنوان
دانشگاههای کاندید برای بینالمللیشدن در ایران به اضافه 2
دانشگاه جامعهالمصطفی و دانشگاه بینالمللی امام خمینی

در حقیقت ،واژههایی نظیر جهانیشدن و بینالمللیسازی
غالباً برای تشری و توضی چگونگی تغییر ماهیت برخی از
پدیدهها به کار برده میشود که در برخی از موارد ابهاماتی را
ایجاد میکند .در رابطه با بینالمللیسازی آموزشعالی نیز
چنین ابهاماتی به وجود آمده است که نیازمند توضی است
چرا که همانند هر اقدام علمی دیگر تبیین موضوع میتواند
ضمن برطرف کردن ابهامات ،برنامهریزی اثربخش را تسهیل
کند .در رابطه با آموزشعالی از دو اصطالح جهانیشدن
آموزشعالی و بینالمللی شدن آموزشعالی استفاده میشود
که هر یک بار معنایی خاص خود را دارد که قطعاً بر هدفهای
مورد نظر اثر میگذارد .هنگامی که از جهانیشدن آموزش یاد
میشود غالباً فرآیندی مورد نظر است که از طری آن جهان
ما به هم پیوسته و وابستهتر میشود چرا که جریان دانش،
انسانها ،فرهنگها ،ایدهها و تجارت ،به واسطه جهانیشدن
افزایش مییابد .از سوی دیگر در مواردی که بر
بینالمللیسازی آموزشعالی تأکید میشود برنامهها و
سیاستهای خاص اتخاذ شده توسط دولتها ،سیستمهای
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قزوین ،مد نظر قرار گرفتهاند (سایت وزارت علوم.)1396 ،
همچنین تأکید سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در
اف  ،1404برنامههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،نقشه
جامع علمی کشور و برنامه راهبردی هر کدام از این
دانشگاههای  18گانه بر اهمیت بینالمللیشدن دانشگاهها و
توسعه روابط علمی بینالمللی سندی بر اهمیت بررسی این
موضوع است .با عنایت به نکات مطروحه فوق و تبین خالء
موجود برای انجام این پژوهش ،هدف از مطالعه حاضر تدوین
الگوی پیامدهای بینالمللیشدن دانشگاههای منتخب دولتی
ایران از دو منظر عوامل (مؤلفههای) درون و بروندانشگاهی
است که در این پژوهش ،با بهرهگیری از روش تحقی کیفی
پیگیری و اجرا شده است .لذا در این پژوهش تالش شده به
سؤالهای زیر پاسخ داده شود )1 :پیامدهای درون دانشگاهی
بینالمللیشدن دانشگاههای دولتی منتخب کشور ،کدام
است؟  )2پیامدهای برون دانشگاهی بینالمللیشدن
دانشگاههای دولتی منتخب کشور ،کدام است؟
 -2مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق

1

. Altbach, P.
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دانشگاهی ،مؤسسات و حتی گروهها به صورت انفرادی برای
هماهنگ شدن با پدیده جهانیشدن مورد توجه قرار میگیرد
 .12طب نظر نایت( )1999جهانیشدن و
(دونا و مانتری)2010 ،
بینالمللی شدن مفاهیم فوق العاده به هم مرتبطی هستند و
بینالمللی شدن آموزشعالی میتواند به عنوان پاسخ فعالنه به
تسهیل جهانیشدن تعریف شود .به زعم موری( )2000این دو
مفهوم وجه مشترکی دارند که عبارت از توسعه مهارتهای میان
فرهنگی است و برای توصیف اهداف و فرآیندهای آموزشی که
دانشجویان را جهت روبرو شدن با واقعیت های دنیای به هم
پیوسته آماده میکند؛ درک آنها را از فرهنگ ،نظامهای مذهبی
و سیاسی خودی و سایرین افزایش میدهد ،به آنها دیدگاهی
کل نگر از دنیا و نقش کشورشان در آن میدهد و مهارتهای
الزم تصمیمگیری و حل مسایل دنیای معاصر را در آنها پرورش
میدهد ،از اینرو این دو مفهوم به طور جایگزین به کار برده
میشوند.
علیرغم این که بینالمللی کردن به روابط میان ملتها و دولتها،
در حالی که برای سنتها و تفاوتهایشان احترام قائل است
برمیگردد ،جهانی سازی تمایلی به احترام گذاشتن به تفاوتها
و مرزها ندارد ،در این معنی بینالمللی کردنمیتواند به عنوان
مکمل یا جبران کننده تمایالت جهانیسازی باشد ،چرا که
موجب مقاومت در مقابل عدم ملی گرایی و همگنسازی میشود.
بینالمللی کردن نباید به وسیله استانداردها و ارزشهای حاکم
بر اقتصادها و سیاستهای قدرتمند هدایت شود ،بلکه باید در
صدد برداشتن این محوریت و شناسایی سایر فرهنگ ها و تعامل
آن ها با یکدیگر شود .واژه جهانی سازی داللت بر استاندارد سازی
در میان فرهنگها دارد و عموماً به فرآیند و نتایج فوری و آنی
ارتباطات در سراسر دنیا که احتماال به واسطه فناوری جدید ایجاد
میشود برمیگردد .فناوری میتواند بزرگترین نیروی منفرد برای
تغییر در آموزشعالی باشد و بزرگترین تأثیراتش را در اشاعه
یادگیری میگذارد .فناوری در حال تغییر شکل تدریس ،تعلیم و
تربیت ،دگرگونسازی یادگیری تجارب و ایجاد تغییرات سازمانی
است .در نتیجه میزان دانش و دسترسی به دانش ،رشد انفجاری
و افزایش به هم وابستگی دنیای مالی و نظامهای اقتصادی را
تجربه کرده است .از منظری میتوان گفت که بینالمللی شدن

2

. Donn & Al Manthri

1

به تبادل افراد و عقاید برمیگردد در حالی که جهانیسازی اصوالً
به ساختارها ،تولید و اشاعه خدمات برمیگردد.
در ادامه ،حرکت در مسیر بینالمللی شدن آموزشعالی ،مستلزم
درک و پذیرش مجموعهای از پیش نیازهای فکری و ذهنی است.
به عنوان مثال ،پذیرش این واقعیت که میبایست میان فرهنگ-
های مختلف یک گفتمان مشترک ایجاد گردد و این گفتمان جز
با احترام متقابل بین فرهنگها شکل نخواهد گرفت(فتحی
واجارگاه و همکاران .)1391 ،شکلگیری چنین گفتمانی
همچنین نیازمند در پیش گرفتن رویکردی انعطافپذیر برای
مواجهه با چالشها و مسائل پیشرو خواهد بود .از دیگر پیش
نیازها ،میتوان به زیرساختهای مورد نیاز برای بینالمللیشدن
آموزشعالی اشاره نمود .برای مثال ،ارتقای سط زبان انگلیسی
میان اعضای هیأت علمی و دانشجویان یکی از این موارد است.
چرا که مهارتِ تعامالتِ نوشتاری و گفتاری به زبان انگلیسی نقش
کلیدی در برگزاری و موفقیت دورههای بینالمللی و برنامههای
تبادل دانشجو ایفا میکند .یکی دیگر از الزامات موفقیت و افزایش
برنامههای بینالمللیشدن دانشگاهها ،ایجاد و توسعه اف های
آکادمیک مشترک میان کشورها است (قورچیان و نکوزاد،
 ،1394بازرگان .)1386 ،شرایط کنونی جهانی در حوزه
آموزشعالی توجه به شاخصهای کیفی جامعتری را برای بهبود
اجتناب ناپذیر ساخته است؛ به عبارت دیگر ،چنانچه دانشگاه
بخواهد در عصر جهانیشدن به خوبی عمل کند ،توجه بیشتر به
محورهای چون محتوای درسی ،توانمندی استادان ،روشهای
تدریس ،ارشیابی پیشرفت تحصیلی ،منابع علمی و فضای فیزیکی
دانشگاهها با نگاهی بینالمللی ضروری است(آراسته و همکاران،
 .)1387مدلهای زیادی در ارتباط با بینالمللیشدن در دنیا
مطرح شدهاند اعم از مدل نایت( ،)1994مدل واندی (،)1996
مدل دوویت( ،)2002مدل کیانگ( ،)2003ساندرسون (،)2008
وندی( ،)2015مارکز و همکاران( ،)2011ژوو ( )2016و ...که در
ادامه به یکی از مطرح ترین آنها پرداخته شده است.
 مدل چرخه بینالمللیسازی نایت ()1994
این مدل به عنوان چرخه مداوم دانشگاهها که در این مطالعه
بررسی میشود ،در شکل زیر ارائه شده است.
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 2003میالدی توسط جین نایت انجام داد مجموع شاخصهای
بینالمللی شدن را بر حسب میزان اهمیت به شرح زیر شناسایی
و اولویتگذاری کرده است (نایت.)200313،
جدول .1شاخصهای بینالمللی شدن به زعم نایت2003 ،
مجموع شاخصهای بینالمللی شدن به زعم نایت،
2003
1

جابجایی و تبادل استاد و دانشجو

2

همکاریهای آموزشی و پژوهشی

3

توجه به استانداردها و کیفیت خدمات دانشگاهی

4

انجام طرحهای پژوهشی

شکل  .1فرایند و چرخه بینالمللیشدن آموزشعالی

5

همکاری و مساعدت به سایر موسسات آموزشعالی

( نایت)1994،

6

توسعه سرفصل ها و مفاد آموزشی

7

توسعه فهم بین فرهنگی و بینالمللی

8

ارتقای مرتبه و جایگاه موسسه

9

تنوع منابع تأمین استاد و دانشجو

10

مسائل و یکپارچگی منطقهای

نایت ( )1994فرایند بینالمللی شدن دانشگاهها را در قالب یک
چرخه بینالمللی شدن ،به صورت زیر بیان میکند:
 :1آگاهی ارکان اصلی دانشگاه (ایجاد آگاهی در استادان،
دانشجویان ،کارکنان و مدیران درباره اهمیت و منافع
بینالمللی شدن دانشگاه) و همچنین ،جامعه ،از اهداف و مزایا و
ضرورت آن
 :2ایجاد تعهد در استادان ،دانشجویان ،کارکنان و مدیران
دانشگاهی
 :3برنامهریزی و اتخاذ استراتژی جامع در مرود بینالمللی شدن
بر اساس نیازها ،اهداف و انتظارات
 :4عملیاتی کردن فعالیتها از طری اجرای استراتژیهای بین-
المللی شدن از ابعاد مختلف
 :5ارزیابی مسگگگتمر به منظور ارت قای کیف یت فرای ند بینالمللی
شدن
 :6تقویت انگیزه ذی نفعان و مشارکتکنندگان (کارکنان ،استادان
و دانشجویان) در اقدامات و فعالیتهای بینالمللی شدن دانشگاه.
نکته قابل توجه در این چرخه استمرار و تأثیر متقابل فعالیتها
به صورت دو سویه است.
 -3شاخصهای بینالمللی شدن:
اتحادیه بینالمللی دانشگاهها ( )IAUیکی از مهمترین مراکز رصد
بینالمللی شدن آموزشعالی است که از سال  1950فعالیت خود
را آغاز کرده است .این مراکز طی نخستین رصدی که در سال
3
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 11جذب دانشجوی بینالمللی
 12تنوع بخشیدن به منابع درآمدزا

اتحادیه بینالمللی دانشگاهها شاخصهای بینالمللی شدن را
در سه بخش به شرح زیر دستهبندی کرده است.
جدول .2اولویتبندی شاخصهای بینالمللی شدن
نایت2003 ،
اهمیت
درجه اول

جابجایی دانشجویان
تقویت همکاریهای پژوهشی بینالمللی
جابجایی اعضای هیأت علمی

اهمیت
درجه دوم

تدوین سر فصلهای آموزشی بینالمللی
انجام پروژههای بینالمللی
برگزاری دورههای مشترک دانشگاهی
توسعهی برنامههای مشترک
تأسیس شعب در خارج از کشور

اهمیت
داشتن رویکرد تجاری به صادرات و واردات
درجه سوم خدمات آموزشی
تعریف فعالیتهای فوق برنامه برای دانشجویان
بینالمللی
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با مرور مختصری از مبانی نظری میتوان به این نتیجه رسید
که تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است .ولی آیا
این تحقیقات توانستهاند مدلی جامع برای بستر و کانتکس
ایران اسالمی ارئه دهند؟ از جمله تحقیقاتی مشابهای که در
داخل کشور صورت پذیرفته است :موسوی و همکاران
( ،)1399در پژوهشی تحت عنوان راهبردهای سهگانه
بینالمللیشدن دانشگاههای منتخب دولتی ایران این مطالعه
از نوع پژوهشهای کیفی بوده که با استفاده از رویکرد
نظریهپردازی دادهبنیاد انجام شد ،در این پژوهش به
راهبردهای سه گانه آموزش ،پژوهش و خدمات دانشگاهی به
عنوان سه راهبرد اصلی برای دانشگاه در مسیر بین المللی
شدن توجه عمیقی شده است .فشالنج و بازرگان( )1392در
پژوهشی تحت عنوان چگونگی بینالمللیشدن یک دانشگاه
درکارکردهای آموزش ،پژوهش و خدمات :به بررسی وضعیت

بینالمللیشدن یک دانشگاه در کارکردهای مزبور پرداختند.
همچنین میتوان به پژوهش زمانی منش و همکارانش
( )1391استناد کرد که به روش پژوهش کیفی بوده و ده
خبره دانشگاهی به صورت هدفمند و شبکهای انتخاب و از
طری مصاحبههای عمی  ،کدها ،مفاهیم و مقولههای دانشگاه
بینالمللی اسالمی با روش تحلیل تم شناسایی شدند .نتایج
مستخرج از پژوهش نشاندهندة آن بود که بر اساس میزان
تشابه مفهومی کدها 66 ،کد استخراج و با توجه به وجه
اشتراک آنها در قالب  12مفهوم و دو مقولة اصلی دسته بندی
شدند ،همچنین میتوان به پژوهش احمدی و همکارانش
( )1396اشاره داشت .وی در پژوهشی با عنوان نقش متقابل
رتبهبندی دانشگاهها و بینالمللیسازی آموزش با روش مروری
و بهینه کاوی گسترده در سط رتبهبندی جهانی بوده است
و به پایگاههای معتبر رتبهبندی جهانی از جمله :دانشگاه
شانگهای جیائوتانگ ،نشریه آموزشعالی تایمز ،وبومتریک یا
وبسنجی ،کیواس و پایگاه اطالعاتی جهان اسالم استناد
داشته است .یافتههای پژوهش فوق حاکی از این است که
رتبهبندی دانشگاهها بر اساس ترکیبی از معیارها و
شاخصهای عملکرد انجام میشود .در ادامه پژوهش
اسماعیلنیا و آراسته ( )1395قابل ذکر است که در این
4
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مطالعه با هدف بررسی وضعیت موجود و مطلوب بینالمللی
شدن دانشگاه تهران از دیدگاه صاحب نظران این حوزه به
تحلیل وضعیت فوق پرداختند .این پژوهش با توجه به هدف
از نوع کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی
و از نوع پیمایشی بود که در بین  48نفر از صاحبنظران
دانشگاه تهران قرار داده شد .نتایج پژوهش فوق نشان داد که
وضعیت موجود بینالمللی شدن دانشگاه تهران از دیدگاه
صاحبنظران پیرامون هدفهای ششگانه بینالمللیشدن یعنی
ایجاد صالحیتهای بینالمللی و بینفرهنگی در دانشجویان
(به عنوان شهروند جهانی) ،بهبود کیفیت آموزش ،بقای
دانشگاه در عرصه رقابت جهانی ،ارائه خدمات به جامعه ،تامین
منابع مالی جدید و افزایش شهرت دانشگاه در سط نسبتا
مطلوب قرار دارد .پیرامون وضعیت موجود فعالیتهای بین
المللی شدن دانشگاه تهران ،نتایج حاکی از آن است که مولفه
های مربوط به آگاهی ،تعهد ،برنامهریزی ،عملیاتی کردن
برنامهها ،تقویت و بازبینی از دیدگاه صاحب نظران در سط
نسبتا مطلوب ارزیابی شده است .در نهایت نتایج پژوهش
حاکی از آن است که بین وضعیت موجود و مطلوب
بینالمللیشدن دانشگاه تهران فاصله معناداری وجود دارد .از
جمله پژوهشهای که در خارج از کشور صورت گرفته
میتوان به مطالعه ای بیرام( )201814اشاره کرد .ایشان در
مقاله خود با عنوان "بینالمللیشدن در آموزشعالی –اف
بینالمللی پیش رو" ،به اهمیت بینالمللی کردن آموزشعالی
استدالل میکند .این مقاله یک اکتشاف مفهومی و فرارشته
ای است .در این پژوهش قبل از توضی مفهوم بینالمللی
بودن ،برخی از مفهوم سازیها و تعاریف بینالمللیسازی را
تحلیل میکند .همچنین دارای ابعاد متنوعی است که از جمله
این ابعاد بعد اخالقی است که نویسنده استدالل میکند
بینالمللیشدن دارای بعد اخالقی هم باید باشد و باید پایه
ارزشهای هنجاری برای فرایندهای بینالمللی را فراهم شود.
 )202015مطالعه تحت عنوان سه بعد از
همچنین.هانتین وو (
بین المللی آموزش عالی "برون گرا" را انجام داده است .این
مقاله رویکرد فعلی چین در استفاده از آموزش عالی
بینالمللی از ابعاد بیرونی جهت ارتقاء وضعیت فعلی و تصویر
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و چالشهای موجود در پاسخ به این رویکرد را بررسی میکند.
این سه بعد اصلی رویکرد کنونی چین از جمله دیپلماسی
فرهنگی این کشور بر اساس همکاری آموزش عالی چین و
خارج (یعنی برنامه مؤسسه کنفوسیوس) ،کمکهای
بینالمللی در توسعه آموزشعالی و استخدام دانشجویان
بینالمللی در سط آموزش عالی بررسی میشود .چارچوب
نظری براساس تئوریهای نومارکسیستی مدل پیرامونی مرکز
و سیستم جهانی توسعه یافته است .از مفاهیم "قدرت نرم" و
دیپلماسی عمومی ،استدالل نایت "دیپلماسی دانش" و
استداللهای هو در مورد گفتگوی تمدنی مبتنی بر HE
استفاده شده است .در این مقاله برنامههای استراتژیک چین
مربوط به بینالمللی آموزشعالی آن و همچنین ادبیات
دانشگاهی و غیر آکادمیک مربوط به سه بعد اصلی رویکرد
فعلی آن بررسی و تحلیل شده است .یافته ها نشان می دهد
که تنشها هنوز بین اهداف چین و واقعیت وجود دارد .در
نهایت پیشنهاد میکند که رویکرد فعلی چین باید ارزیابی و
 )201716در پژوهشی تحت
جدی انجام شود .وون و هیوو (
عنوان بررسی سیاست بینالمللیشدن در آموزشعالی چین ؛
"طرح ملی برای اصالحات و توسعه متوسط و بلند مدت
آموزشی ( ")2010 20-20را روشن می سازد که بینالمللیشدن
یک استراتژی توسعه بلند مدت آموزشعالی است و سیاست کالن یک
شرط ضروری برای حمایت از بینالمللی شدن آموزشعالی است.
همچنین در ادامه مطرح کرده اند که سیاست بینالمللی سازی شامل
چهار جنبه است :تحصیل در خارج از کشور ،دانشجویان خارجی،
آموزش تعاونیهای چینی و خارجی ،تبادل و همکاری بینالمللی .بر
اساس سیاست مبارزه ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی ،پیدا کردن آن سیاست
نقش تعیینکنندهای در بینالمللیشدن آموزشعالی و بعضی از
سیاستها حتی قالب را نیز از بین میبرد .سیاستهای چندگانه
بینالمللیشدن آموزشعالی را تسهیل میکنند .در نهایت اولویت اصلی
را این میدانند که با بررسی سیاست بینالمللی آموزشعالی و بهبود
سیستم پشتیبانی آن ،نقش اصلی را سیاست هر کشور و سیاستهای
حاکم بر نظام آموزشعالی بازی کند .در مطالعه ای که به وسیله
رودینوف و رودسکایا( )201417با استفاده از روش تحلیل کمی در
دانشگاههای روسیه به انجام رسیده است این نتیجه به دست آمد

با تو جه به این که هدف این پژوهش ارا ئه الگوی مفهومی
برای پیامدهای بینالمللیشگگگدن در دانشگگگگاههای منتخب

1

1

6
7

. Byram, M
. Rodinov & Rudskaia

1

که برای ارتقاء دانشگاهها در سط بینالمللی و ایجاد رقابت در
دانشگاههای روسیه میبایست دستاوردهای علمی ،نوآوریها و
فعالیتهای بینالمللی دانشگاه تقویت شود .دانشگاههای روسیه به
منظور ارتقا سط خود در رتبهبندیهای بینالمللی الزم است به
عواملی از جمله بهبود سرمایه فکری دانشگاه ،جذب دانشمندان و
اساتید برجسته ،حمایت از دانشجویان جوان ،ارتقاء سط تحقیقات
و نوآوری در سط بینالمللی و در نهایت ایجاد مشوقهای الزم
برای بهبود عملکرد اساتید و پژوهشگران توجه نماید (رودینوف و
رودسکایا .)2014 ،خورسندی طاسکوه ،)2014(18در پژوهشی با
عنوان تحلیل انتقادی سیاست بینالمللیشدن در دانشگاه ی اونتاریو
غربی ،با بررسی دو گفتمان پیشران بینالمللی شدن (لیبرال دانشگاهی
و نئولیبرال ابزاری) نشان داد بین برداشتها و نگرشهای درباره معانی،
اصول و دستورالعملهای بینالمللیشدن تفاوتهای معناداری وجود
دارد و طرحهای آکادمیک نیازمند هارمونی و توازن پویا میان دو گفتمان
ارزشی معرفی شده هستند .مرتفع نمودن این نیاز برای ابقای توازن در
بازار جهانی ،بینالمللی شدن و تقویت آکادمیک و ارزشهای بشردوستانه
و ارکان آموزشعالی ضروری است (خورسندی طاسکوه.)2014 ،

شکل  .2مدل مفهومی اولیه پژوهش

 -4روش پژوهش

8

. Khorsandi Taskoh,
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دولتی کشگگوراسگگت ،برای انجام عملیات پژوهش و تجزیه و تحلیل
دادهها از رویکرد پژوهش کیفی و روش نظریه پردازی داده بنیاد از
نوع ا شتروس و کوربین ا ستفاده شد .نظریه پردازی داده بنیاد یک
روش پژوهش اسگگتقرایی اسگگت که به پژوهشگگگران در حوزه های
موضگگگوعی گوناگون امکان میدهد تا به جای اتکا به نظریه های
موجود ،خود به تدوین نظریه از طری تجزیه و تحلیل مقایسگگه ای
مشگگگاهده ها اقدام کنند .نظریه حاصگگگل از اجرای چنین روشگگگی
پژوهشی ،نظریه ای فرایندی است که با استفاده از شیوه های منظم
گردآوری داده ها ،به تشخیص مقوله ها ،مضمون ها و برقراری رابطه
میان این مقولهها پرداخته و نظریهای برای تبیین یک فرایند عرضه
میشگگگود (اسگگگتراوس و کوربین  .)200819،جامعه آماری پژوهش
حاضگگر را "خبرهگان ،رؤسگگا و مدیران 18دانشگگگاه منتخب دولتی
کشور" تشکیل دادند .منظور از خبرهگان در این مطالعه ،آن دسته
از اسگگگاتید یا اعضگگگای هیأت علمی و مدیران دفاتر همکاریهای
علمی-بینالمللی و معاونت های دانشگگگگاه می باشگگگند که دارای
مطالعات و سگگگوابقی از قبیل انجام پایاننامه ،طرح پژوهشگگگی ،ارائه
مقاله ،تألیف و ترجمه کتاب در زمینه بینالمللیشگگگدن دانشگگگگاه
ه ستند .به طور کلی م شخ صه ا صلی و متمایز افراد در گروه خبره،
دارا بودن سگگگابقه فعالیت علمی و یا عملی و در ارتباط با موضگگگوع
پژوهش حاضر بگوده اسگگت .بگگرای انتگخگاب گگروه نمگونه از

راهبرد روش نمونهگزینی هدفمند اسگگتفاده شگگد .با اسگگتفاده از
روش نمونه گزینی هدفمند20آن دسگگگته از خبره گان که بنا به
شگگناخت و قضگگاوت محق  ،دارای مطالعات و سگگواب مرتبط در
زمینه موضوع مورد مطالعه هستند برای مصاحبه انتخاب شدند.
در این رابطه با  82نفر از خبرهگان ،رؤ سا و مدیران 18دان شگاه
منتخب دولتی مصگگاحبه صگگورت گرفته اسگگت .ابزار گردآوری
اطالعات در این پژوهش مصگگگاحبه بود .برای این منظور با افراد
گروه ن مونگگه بگگا اسگگگ تفگگاده از روش مصگگگگا حبگگه ن یمگگه-
سگگگاختاریافته21
مصگگگاحبه شگگگد .در ابتدای هر مصگگگاحبه با ارائه
توضگگگی حات مفصگگگگلتر اب ها مات احت مالی موجود در ذهن
شرکتکنندگان برطرف و سپس م صاحبه آغاز می شد .مدت
زمان هر مصگگگاحبه در حدود  45تا  1سگگگاعت و  30دقیقه بود.
برای به دسگگگت آوردن اعتبار و روایی داده ها از روش بازبینی
م شارکتکنندگان و مرور خبرگان(انعکاس پذیری پژوه شگر) و
ده معیار مقبولیت اشگگتراس و کوربن در پژوهش اسگگتفاده شگگد.
در این راسگگتا برخی از مشگگارکتکنندگان ،مقولههای به دسگگت
آمده را بازبینی کرده و نظر خود را درباره آنها مجدد بیان کردند.
به موازات در این مراحل هم از برخی مشگگگارکتکنندگان در
تحلیل و تف سیر دادهها با کمک ده معیار مقبولیت کمک گرفته
شد که در ادامه جدول آن ارائه شده است.

جدول .3ده معیار مقبولیت اشتراس و کوربن
ردیف
1
2
3
4

ده معیار مقبولیت
تناسب :آیا یافتههای پژوهش حاضر با تجارب متخصصان حوزة مورد مطالعه و مشارکت کننگدگان سازگاری و همخوانی دارد؟

[Grab your reader’s attention
with a great quote from the
کاربردی بودن یا مفید بودن یافته ها:یافته های تحقی میبایست بینش جدیدی را فراهم ساخته و کاربردی باشد
document or use this space to
مفاهیم :یافتههای پژوهش باید مفهوم پردازی مناسبی داشته باشد
emphasize a key point. To place
زمینه مفاهیم :یافتههایی که بستر و زمینهای ندارن گد ،ن گاقصان گد .ب گدون زمین گة مش گخص ،خواننده نمیتواند علت رخدادن وقایع را
this text box anywhere on the page,
درک کند.
]just drag it.

5

منطق  :خطوط داستان جریان منطقی را ترسیم کنند

6

عمق :تشری مفصل و مبسوط جزئیات به یافتههای پژوهش غنا می بخشد

7

انحراف :آیا نتایج و یافته های پژوهش حاضر ،ممکن است دچار انحراف از واقعیت شده باشند

8

بداعت  :آیا پژوهش حرف جدیدی برای گفتن دارد یا همان ایده های کهنه را در پوششی نو مطرح کرده است

9

حساسیت  :که آیا پژوهشگر نسبت به موضوع تحقی  ،مشارکت کنندگان و یافته های آن حساس بوده و آنها را جدی گرفته است؟

10

استناد به یاد نوشتها :آیا پژوهشگر توانسته است در فرایند پژوهش ،به شکل مطلوبی به یادنوشتها استناد نماید.
9
0

. Strauss & Corbin
. Purposive Sampling

1
2

1

. semi structure interview

2

واکاوی پیامدهای درون و بروندانشگاهی بینالمللی شدن دانشگاههای دولتی منتخب

 -5یافتههای پژوهش
 )1پیامدهای درون دانشگاهی بینالمللیشدن دانشگاههای
دولتی منتخب کشور ،کدام است؟
برای پاسخگویی به این سؤال دادههای کیفی جمعآوری شده
از طری مصاحبه بر اساس روند نظریهپردازی داده بنیاد تجزیه
و تحلیل شدند .به منظور تحلیل دادهها ،بر طب طرح نظامدار
نظریه زمینهای ،سه نوع کدگذاری شامل کدگذاری باز،
کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی انجام شد .درکدگذاری
باز ،پس از خواندن متن هرمصاحبه ،جملهها استخراج و به
.)2008 22
صورت کدهایی ثبت گردید(استراوس و کوربین ،
سپس کدهای ایجاد شده بر اساس وجوه اشتراک و
شباهتهایی که با هم داشتند در یک دسته یا مقوله قرار
گرفتند .دستهبندیها به گونهای بود که اجزای تشکیلدهنده
هگر مقوله با یکدیگگر حتگیالمگقدور همگاهنگ ،امگا با عگناصر
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تشکیلدهنده مقولههای دیگر متفاوت باشند .در جدولهای
 4و 5کدهای باز ،مقولههای فرعی و مقولههای مربوط به
پیامدهای درون و برون دانشگاهی مربوط ارائه شده است.
پ یا مد ها نتی جه کنش (اع مال) و واکنش (عکسالع مل ها)
شگگگرایطی اسگگگت که در خصگگگوص پدیده وجود دارد .اگر
راهبردهای بینالمللی شدن دان شگاه در ست به کار برده شود
باعث بهبود و ضعیت بینالمللی شدن در دان شگاههای دولتی
خواهد شگگگد ،و در نهایت ارتقای اعتبار و رتبه علمی و برند
دان شگاه در سطوح بینالمللی ،افزایش درآمدزایی دان شگاه و
کاهش وابسگگگتگی مالی به دولت ،ارتقای شگگگایسگگگتگیهای
بینالمللی اساتید و دانشجویان دانشگاه را در پی خواهد شد.
در این بخش از پژوهش پیامدهای درون دانشگاهی به دست
آمده در جدول  4ن شان داده شده ا ست .این پیامدها در سه
مؤلفه فرعی و  18کد باز در جدول ذیل شناسایی شد.

جدول . 4کدهای باز و مقوله های مربوط به پیامدها (درون دانشگاهی)
متغیر

مقوله های اصلی

پیامدها

درون
دانشگاهی

کد های باز

مقوله های فرعی

فراوانی

از توانمندی های خود در دنیا پرزنت خوب داشته باشیم
توانمندی های خود را به گوش دنیا برسانیم
برندسازی برخی از رشته ها و جذب استاد و دانشجوی خارجی برای حفظ و ارتقای
برند
با انجام پژوهش های یونیک و کمک به برندینگ دانشگاه
ارتقای اعتبار و رتبه علمی و
برند دانشگاه در سطوح بین
المللی

دعوت از اساتید به نام دنیا برای ورکشاپ ها کوتاه مدت و کمک به برندینگ دانشگاه
برگزاری ایونت های بین الملل با افراد سرشناس و کمک به برندینگ کردن دانشگاه
داخل

11کدباز

اطالع رسانی برون سازمانی به منظور معرفی توانمندی های آموزشی وپژوهشی
دانشگاه برای جذب دانشجویان خارجی از طری شرکت در نمایشگاه های بین المللی
تبلیغ مفید و جذاب از طری سایت ها
تاسیس دبیرخانة ارتباط با امور ایرانیان خارج از کشور
به روز رسانی سایت واحد و دفاتر بین الملل دانشگاه ها،
چاپ بورشور ،کاتالوگ و فیلم های تبلیغاتی

افزایش درآمدزایی دانشگاه و
کاهش وابستگی مالی به دولت
ارتقای شایستگی های
بین المللی اساتید و دانشجویان
دانشگاه

2

جذب منابع مالی خارجی از طری توسعه همکاری های بین المللی
جذب گرنت های بین المللی

3کدباز

بستن قراداهای با گردش مالی باالی دانشگاه در سطوح بین المللی
تقویت ویژگی های بین المللی در اساتید داخلی
اساتید با توانمندی های بین المللی داشته باشیم
باال بردن بینش تمامی اساتید دانشگاه در حوزه امور بین الملل
تأکید بر شایسته گزینی ،شایسته پروری و شایسته ساالری در دانشگاه

. Strauss & Corbin

2

4کدباز
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محیط باثگبات و سگاده طگراحگی مگیشگود و چنگین
سگاخگتاری پاسخگوی محیط پیچیده نخواهد بود .ساختار
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ایران همواره در حال
تغییر و تحول بوده است .در شرایط فعلی که سرعت در نشان
دادن واکنش به تغییرات محیطی و اخذ تصمیم در زمره
عناصر مهم اداره سازمانها به شمار میآید ،ساختار
آموزشعالی کشور به دلیل تمرکز آن ،توانایی همگامی با
شرایط و تغییرات موجود را ندارد .درآموزشعالی سوال اساسی
این است که چه کسی باید هزینههای آموزشعالی را تامین
کند؟ آیا منابع مورد نیاز بخش آموزشعالی باید از کل جامعه
مالیاتدهنده گرفته شود یا از دانشجویان یا از کسانی که
فارغالتحصیالن را استخدام میکنند؟ گرچه موسسات
آموزشعالی ظرفیت بالقوه تامین بخشی از مخارج خود را از
طری فروش خدمات دارا هستند .اگر شرایط مناسب باشد،
طرحهای مربوط به تامین مالی دانشگاهها میتواند به اجرا

درآید ،خصوصا اگر ظرفیت سازمانی برای اجرا وجود داشته
باشد ،حمایت سیاسی گستردهای از تامین مالی آموزشعالی
حاکم باشد ،مردم و رسانههای گروهی ضرورت اجرای برنامهها
را درک کنند و پشتیبانی خود را از سیاستهای اعالم شده،
به عمل آورند ،طرحهای حمایت مالی میتواند اجرا شود.
راهکارهای برای درآمدزایی دانشگاه میتواند مثل خصوصی-
سازی ،تجاریسازی ،حرکت به سمت بینالمللیشدن و ..باشد.
بینالمللیشدن میتواند برای دانشگاه و دولت درآمد زایی و
به اصالح ارزآوری زیادی داشته باشد .در این زمینه نظر یکی
از اعضای مشارکت کننده ذکر شده است.

"دانشگاهها باید بروند سراغ جذب منابع مالی خارجی از طری
توسعه همکاریهای بینالمللی .با جذب گرنتهای بینالمللی
در دانشگاهها و همچنین بستن قراداهای با گردش مالی باالی
دانشگاه در سطوح بینالمللی درآمد زایی باالی برای دانشگاه
به ارمغان میآورد”.

شکل  .3مدل خروجی پبامدهای درون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاههای منتخب کشور

اصگگلی این پژوهش بینالمللی شگگدن در دانشگگگاههای
 ) 2پ یا مد های برون دانشگگگ گاهی بینالمللیشگگگگدن

دولتی منتخب ک شور ا ست .اگر تمام این شرایط و لوازم

دانشگاههای دولتی منتخب کشور ،کدام است؟

به خوبی به کار گرفته شوند پیامدهای برون دان شگاهی

همانطور که در سوال قبل به خوبی اشاره شد برای

توسگگگعه بینالمللیشگگگدن در سگگگط کالن میتواند به

پاسخگویی به این سؤال دادههای کیفی جمع آوری شده

مؤلفههای نظیر :حرکت در مسگگیر تحق اهداف اسگگناد

از طری مصاحبه بر اساس روند نظریهپردازی داده بنیاد

باالدسگگتی نظیر چشگگم انداز  ،1404حرکت در مسگگیر

تجزیه و تحلیل شدند .به منظور تحلیل دادهها ،بر طب

کمک به حل مشگگگکالت جامعه و صگگگنعت در کشگگگور،

طرح نظامدار نظریه زمینهای ،سه نوع کدگذاری شامل

نقشآفرینی ف عال در تول ید علم و ف ناوری در ایران و

کدگذاری باز ،کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی

جهان ختم بشگگگود .همانطور که قابل مالحظه اسگگگت

انجام شد .همچنین پیامدها نتیجه کنش واکنش

مؤلفههای پیامدهای برون دانشگگگگاهی در جدول  5ذکر

شرایطی است که در خصوص پدیده وجود دارد .پدیده

شده است.

اصلی این پژوهش بینالمللی شدن در دانشگاههای دولتی
منتخب کشور است .اگر تمام این شرایط و لوازم به خوبی
به کار گرفته شوند پیامدهای برون دانشگاهی توسعه
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جدول . 5کدهای باز و مقوله های مربوط به پیامدها (برون دانشگاهی)
متغیر

مقوله های
اصلی

مقوله های فرعی
حرکت در مسیر
تحق اهداف اسناد
باالدستی نظیر چشم انداز
1404

کد های باز

فراوانی

دانشگاه ها از این طری  ،نقش خود را در تحق اهداف و برنامه های باالدستی
کشور ایفا کنند
نقشآفرینی دانشگاه ها در زمینه دستیابی به جایگاه نخست علم و فناوری
منطقه مبتنی بر سند چشم انداز 1404

3کدباز

حرکت دانشگاه ها در جهت اهداف ملی کشور
ارتباط دانشگاه با جامعه
ارتباط با جامعه بیرونی و بین الملل
متناسب با نیاز جامعه بین الملل برنامه های دانشگاهی را تعریف کنند تا
دانشگاه در بطن دنیا باشد
ارتباط با جامعه و حل مسائل اجتماعی
انجام پروژه های مشکل محور برای حل مسایل جامعه و صنعت
گرایش به پژوهش های مساله محور در کشور نه صرفا کمی گرایی
انجام تحقبقات بر اساس آینده پژوهی و نیازسنجی
طرح های تحقیقاتی مساله محور برای حل مشکالت جامعه و صنعت در کشور
پژوهش ها برنامه محور باشند و مبتنی بر مسایل جامعه و صنعت
مساله محور شدن رساله ها(انطباق پژوهش با نیاز روز جامعه)
تحقیقات مسئله محور داشتن .اروپای ها ایرانی ها را برای حل مسایل خود می
خواهند در حالی که بودجه باید به خود کشور برگردد
تحقیقات کاربردی مثل کمک به چرخه صنعت و بحران اب در سط بین
المللی انجام بشود

پیامدها

برون
دانشگاهی

حرکت در مسیر
کمک به حل مشکالت
جامعه و صنعت در کشور

پرهیز از پژوهش های کمی نگر برای جلوگیری از هدر رفت منابع مالی کشور
انتقال دانش فنی به کشورهای حاشیه در امورات صنعت

27کدباز

تحقیقات کاربردی مثل کمک به چرخه صنعت و بحران اب در سط بینالمللی
انجام بشود
همکاری بین المللی با صنعت کشورهای پیشرو
حرکت به سمت نوآوری باز
جایگزینی اقتصاد دانشی به جای اقتصاد نفتی
ارائه مشاوره های علمی به جامعه و صنعت در حوزه بین الملل
همراهی همه جانبه دانشگاه و دولت و مجلس
نسل جدید دانشگاه ها در کره :دانشگاه از ابتدا با صنعت باشد پروژه ها را
بگیریم بعد تخصص های آنها پروژه ها را بسنجیم :نهایتا به وسیله آن تخصص ها
استاد و دانشجو جذب شود
باید این ارتباط نزدیکتر باشد استاد و دانشجو همزمان کارمند سامسونگ
هستندگ در کره
ارتباط با صنعت در حوزه بین الملل و داخل
فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت داخلی
معرفی توانمندی های اساتید به جامعه بین المللی در بخش صنعت
ایجاد مکانیزم های تشویقی برای صنعت برای اعتماد سازی و گسترش رابطه
قراداهای مشترک صنعتی بین المللی

نقشآفرینی فعال
در تولید علم و فناوری در
ایران و جهان

ایفای نقش فعال تر در فرایند تولید علم و فناوری در سطوح بین المللی
حرکت دانشگاه ها در مسیر کمک به گسترش مرزهای دانش بشری
کمک به تولید علم و فناوری در کشور

3کدباز
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اولین مؤلفه از پیامدهای برون دانشگاهی ،حرکت در مسیر

انتقال دانش شامل"فرآیند کسب ،جمعآوری و به اشتراک-

تحق اهداف اسناد باالدستی نظیر چشم انداز  1404است.

گذاری دانش صری

و ضمنی"است .توانایی دانشگاههای

نتایج حاصل از بررسی مصاحبهها ،بررسی اسناد و مدارک و

دولتی منتخب کشور برای فعالیت بیشتر در عرصه بینالملل

پیشینه و مبانی نظری حاکی از آن است که سند چشمانداز

و به عنوان نقش حیاتی که در رشد اقتصادی منطقه و هم

بیست ساله ایران ،سندی جهت تبیین افقی برای توسعه ایران

چنین در عرصه بینالملل دارند ،به طور قابل مالحظهای به

در زمینههای مختلف فرهنگی ،علمی ،اقتصادی ،سیاسی و

نحوه ارتباط آنها با شرکتها در راستای انتقال دانش بستگی

اجتماعی است که به پیشنهاد مقام معظم رهبری ،توسط

دارد .جریان دانش بین مؤسسات دانشگاهی(ملی و

مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شدهاست .اجرای این

بینالمللی) ،صنایع و شرکتها وجود دارد که این امر انتقال

چشمانداز از سال  1384و در قالب چهار برنامه توسعه  5ساله

تکنولوژی و تجاریسازی آن را را تسهیل میکند .این جریان

انجام میگیرد .سال  1404خورشیدی ( 2025میالدی) اف

انتقال و تولید دانش باید بینالمللی باشد .امروزه بسیاری از

چشمانداز است .دومین مؤلفه از پیامدهای برون دانشگاهی؛

شرکتهای فناورانه مراکز علمی و تحقیقاتی و پارکهای علم

حرکت در مسیر کمک به حل مشکالت جامعه و صنعت در

و فناوری جزء رقبای استراتژیک دانشگاهها در تولید علم و

کشوراست .این مؤلفه از مهم ترین پیامد های بینالمللیشدن

فناوری محسوب میشوند .لذا با توجه به اهمیت مؤلفه علم

دانشگاههای دولتی منتخب کشور با  27کد باز است و از بین

وفناوری و تولید آن توسط دانشگاهیان با دید بینالمللی،

همه پیامدها بیشترین فراوانی را دارد .نتایج حاصل از بررسی

میتوان آن را جز یکی از مهمترین پیامدهای بینالمللیشدن

مصاحبهها ،بررسی اسناد و مدارک و پیشینه و مبانی نظری

دانست .در ادامه نقل قول مستقیم یکی از اعضای مشارکت

حاکی از آن است بینالمللیشدن دانشگاهها میتواند

کننده و مدل خروجی این بعد از پیامدها و تلفی هر دو بعد

پیامدهای چون ارتباط بهتر با صنعت بینالملل برای

ارائه شده است.

پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه و ارتباط بدان داشت .آنچه

"در برنامه ششم توسعه اجتماعی اقتصادی ایران دانشگاهها و

بدیهی است اشتراک و تسهیم دانش در عرضه بینالملل

مسائل مربوط بدان مثل بینالمللیشدن دانشگاهها بسیار

موجب همکاری بیشتر و بهتر بین دانشگاه و صنعت در حوزه

مورد توجه قرار گرفته است .در سند چشم انداز 1404و

بینالملل میشود .در ادوار مختلف جامعه ،نقش دانشگاهها

سیاستهای علمی کشور ،نقشه جامع علمی کشور نیز این

پیوسته در حال تغییر بوده است .دانشگاهها با قرار گرفتن در

مسائل مورد تأکید قرار گرفته است .به عقیده ما اساتید با

بطن جامعه میتوانند به حل مشکالت جامعه دولت و صنعت

توجه به اهمیت دانشگاهها در هر جامعهای ،دانشگاهیان باید

بپردازند .دانشگاهیان با نگاه بینالمللی میتوانند در پی

نقش پررنگتری در جامعه ،حل مسائل آن ،و همچنین در

پاسخگویی به نیازها و مسائل موجود در جامعه و صنعت

تولید علم وفناوری داشته باشند که باید تؤام آزادی عمل و با

باشند .نهایتا پیامد آخر بینالمللیشدن دانشگاههای دولتی

تفویض استقالل نسبی باشد تا بتوانند در این حوزه فعالتر

منتخب کشور نقشآفرینی فعال در تولید علم و فناوری در

عمل کنند بخصوص در حوزه بینالملل"

ایران و جهان است .نتایج حاصل از بررسی مصاحبهها ،بررسی
اسناد و مدارک و پیشینه و مبانی نظری حاکی از آن است که

واکاوی پیامدهای درون و بروندانشگاهی بینالمللی شدن دانشگاههای دولتی منتخب

شکل  .4مدل خروجی پیامدهای برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاههای منتخب کشور
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 -6بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر ،بنا به شکل  6شرایط علی در دو سط
جهانی و ملی شناسایی شد ،شرایط زمینه ای در سه حوزه
فرهنگی -ساختاری ،حوزره مدیریتی -ساختاری ،حوزه مالی-
تجهیزاتی،حوزه علمی-حرفه ای؛ شرایط واسطه ای در سه بعد
مفهومی ،بعد ساختاری و بعد کارکردی؛ راهبردهای در سه
حوزه آموزش ،پژوهش و خدمات و در نهایت پیامدها در دو
بعد درون و برون دانشگاهی شناسایی شد .به دلیل گستردگی
جامعه درون دانشگاه و بیرون از دانشگاه ،شرایط متنوع مترتب
بر آن پیامدهای بین المللی شدن در دانشگاه به دو دسته
درون و برون دانشگاهی تقسیم شد که هرکدام از این پیامدها
در قالب یک سؤال پژوهش مورد بررسی قرار گرفته شد.
مطاب جدول  4و جدول 5مؤلفهها و زیرمؤلفههای منتخب
دولتی کشور از طری مطالعه عمی مبانی نظری ،پیشینه
پژوهش(ملی و بین المللی) و مستندات موجود در سطوح
نهادی و ملی (سند چشم انداز ایران ،1404 ،قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه ،نقشه جامع علمی کشور ،شاخصهای
وزارت علوم برای بین المللی شدن) در این حوزه و هم چنین
بررسی سایر الگوها و مدلهای مطرح در حوزه بین المللی
شدن دانشگاههای منتخب دولتی کشور ،شناسایی اولیه شد.
در این بخش گردآوری دادهها از طری مطالعه کتابخانهای،
میدانی ،مشاهده ،یادداشت برداری و طبقه بندی دادهها
صورت گرفت و سپس از طری انجام مصاحبههای نیمه
ساختمند از مشارکتکنندگان جامعه پژوهش شامل مدیران،
خبرگان ،صاحبنظران و اعضای هیأت علمی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری 18 ،دانشگاه منتخب دولتی کشور به تائید
مولفههای شناسایی شده فوق و دادههای جدید به دست آمده
از مصاحبهها و همچنین تدوین ،تبیین و اعتباریابی الگوی
مستخرج از کار پرداخته شد .نوآوری این پژوهش را میتوان
در جامعیت و مانعیت آن نسبت به کارهای قبلی که با فرهنگ
ما سازگارتر است ،دانست .همچنین در این پژوهش مدل
پارادایمی ارائه شده است که در کارهای قبلی به این روش کار
صورت نگرفته است .یکی از وجوه تمایز این پژوهش با سایر
پژوهش ها در این بود که در این مطالعه که مستخرج از بخشی
از یافته های رساله دکتری بوده است 18 ،دانشگاه منتخب
وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری برای ارتقا به تراز بین المللی

بصورت عمی مورد مصاحبه قرار گرفته است و اینکه در هیچ
یک از پژوهش های داخلی همه ای این دانشگاه ها بصورت
تجمیع مورد مطالعه قرار نگرفته بود .بنابه گسترگی کار
پژوهشی رساله دکتری که به روش استراس و کوربن صورت
گرفت ،و بنا به شکل (6الگوی پارادامی) شرایط علی در دو
سط جهانی و ملی شناسایی شد ،شرایط زمینه ای در سه
حوزه فرهنگی -ساختاری ،حوزره مدیریتی -ساختاری ،حوزه
مالی-تجهیزاتی،حوزه علمی-حرفه ای؛ شرایط واسطه ای در
سه بعد مفهومی ،بعد ساختاری و بعد کارکردی؛ راهبردهای
در سه حوزه آموزش ،پژوهش و خدمات و در نهایت پیامدها
در دو بعد درون و برون دانشگاهی شناسایی شد .به دلیل
گستردگی جامعه درون دانشگاه و بیرون از دانشگاه ،شرایط
متنوع مترتب بر آن پیامدهای بین المللی شدن در دانشگاه
به دو دسته درون و برون دانشگاهی تقسیم شد که هرکدام از
این پیامدها در قالب یک سؤال پژوهش مورد بررسی قرار
گرفته شد بنابر گستردگی مطالب در  5بعد الگوی پارادایمی
به دو بخش آن در این جستار اشاره شده است.
بنابر جدول 4مؤلفههای فرعی پیامدهای درون دانشگاهی
بینالمللیشدن در  18دانشگاه منتخب دولتی کشور که پس
از بررسی پیشینه و مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران کارآمد
شناسایی شد عبارتند از 3 :مؤلفه فرعی و 18کد باز که در
جدول  4نشان داده شده است .این مؤلفهها شامل :ارتقای
اعتبار و رتبه علمی و برند دانشگاه در سطوح بینالمللی
مشتمل بر 11کد باز ،افزایش درآمدزایی دانشگاه و کاهش
وابستگی مالی به دولت مشتمل بر 3کد باز ،ارتقای
شایستگیهای بینالمللی اساتید و دانشجویان دانشگاه
مشتمل بر 4کد باز است .مؤلفه ارتقای اعتبار و رتبه علمی و
برند دانشگاه در سطوح بینالمللی مشتمل بر 11کد باز
پرتکرارترین مؤلفه پیامدهای درون دانشگاهی بود .مطاب
مبانی نظری ارئه شده ،دانشگاههایی که در صدد هستند در
تراز بینالملل حرکت کنند باید با تولیدات و انتشارات علمی
و سایر ایونتها و فعالیتهای علمی بینالمللی دانشگاهی خود
در راستای ارتقای اعتبار و رتبه علمی و برند دانشگاه در
سطوح بینالمللی باشند .در این زمینه نظر مشارکتکنندگان
بر این بود که اکثر دانشگاههای داخل بنا به شرایط تحریم
حاکم نمیتوانند آنطور که شایسته است در جوامع بینالملل
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حاضر بشوند و توانمندیهای علمی خود را پرزنت کنند که
این خال و مسئله بزرگ نیاز به حمایتها و قوانین تسهیل
کننده وزارت علوم دارد .همچنین با انجام پژوهشهای خاص
و برجسته در سط دنیا در دانشگاههای داخل میتوان به
قطب کردن رشتههای خاص علمی و برندینگ کردن
رشتههای خاص در دانشگاههای داخل کمک شایانی کرد .با
حمایتهای وزارت علوم و قوانین تسهیل کنندهی آن میتوان
با دعوت از اساتید به نام و معتبر دنیا برای ورکشاپها کوتاه
مدت در دانشگاه به برندینگ دانشگاههای داخل کمک کرد.
توصیه میشود وزارت علوم برای افزایش درآمدزایی دانشگاه
به دنبال جذب منابع مالی خارجی از طری توسعه
همکاریهای بینالمللی در دانشگاهها باشند.
ارتقای شایستگیهای بینالمللی اساتید و دانشجویان دانشگاه
نیز پیامد درون دانشگاهی دیگری بود که باید با تقویت
توانمندی اساتید و دانشجویان بخصوص در سط بینالملل از
جمله ویژگیهای مثل تسلط بر زبانهای خارجه با برگزاری
کالسها و دورههای آموزشی فشرده برای اساتید و
دانشجویان و یا آموزش سبک نگارش مقاالت بینالمللی و..
می شود برای آینده دانشگاه متصور شد .در نهایت به زعم
یکی از مشارکتکنندگان برای ارتقای شایستگیهای
بینالمللی اساتید و دانشجویان دانشگاه باید به دنبال باال بردن
بینش تمامی اساتید و دانشجویان دانشگاه در حوزه امور
بینالملل بود .این مؤلفه میتوان یکی از پیامدهای منتج از
بینالمللیشدن در دانشگاه باشد که خود باعث افزایش تراز
علمی اساتید و دانشجویان خواهد شد .البته قابل ذکر است
این ارتقای شایستگی و توانمندی که یکی از پیامدهای
بینالمللیشدن دانشگاههاست مترتب بر عواملی قبل از شروع
به بینالمللیشدن است .به عنوان نمونه میتوان به جذب به
جا افراد فرهیخته و توانمند بعنوان اعضای هیأت علمی و یا
استخدام افراد متخصص در حوزه بینالملل در دفاتر روابط
بینالملل دانشگاهی .نهایتا باید برای رسیدن به
بینالمللیشدن در دانشگاه تأکید بر شایسته گزینی برای افراد
جامعه دانشگاهی ،شایسته پروری برای اساتید و دانشجویان و
شایسته ساالری در کل دانشگاه باید سرلوحه قرار بگیرد.
بنابر جدول 5مؤلفههای فرعی پیامدهای برون دانشگاهی
بینالمللیشدن در  18دانشگاه منتخب دولتی کشور که پس
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از بررسی پیشینه و مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران کارآمد
شناسایی شد عبارتند از 3 :مؤلفه فرعی و 33کد باز .این
مؤلفهها شامل :حرکت در مسیر تحق اهداف اسناد باالدستی
نظیر چشم انداز  ،1404حرکت در مسیر کمک به حل
مشکالت جامعه و صنعت در کشور و نقشآفرینی فعال در
تولید علم و فناوری در ایران و جهان بود .بنا بر مطالب
مطروحه فوق ،سند چشمانداز جمهوری اسالمی سندی جهت
تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینههای مختلف فرهنگی،
علمی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است مطاب اسناد باال
دستی و از آنجایی که سیاستهای کلی برنامه  20ساله آینده
کشور تحت عنوان چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در اف
 1404هجری شمسی از سوی رهبر انقالب ابالغ شد ،اما
تحق اهداف و آرمانهای این سند باالدستی ،نیازمند الزاماتی
است که توجه و به کارگیری آنها میتواند نقش مهمی در
تحق آن ایفا نماید .از آنجایی که سند چشمانداز به آیندهای
آرمانی در دنیایی پررقابت و پیچیده کنونی در سط منطقه
آسیای جنوب غربی میپردازد ،ضرورت سیاستگذاریهای بلند
مدت کشور را بیش از پیش نمایان میکند .نکته قابل تأمل
این است که یکی از مهمترین ابزارها و نهادهای تأثیرگذار در
این سند و پیشبرد آن نهاد دانشگاه به عنوان نهاد تولید علم
وفناوری و نوآوری است .این سند بندهای متعددی دارد ،یکی
از بندهای آن دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و
فناوری در سط منطقهی آسیای جنوب غربی(شامل آسیای
میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر
جنبش نرمافزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر
اقتصادی ،ارتقاء نسبی سط درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال
کامل؛ است .دانشگاههای منتخب دولتی با پیروی از همین
بند میتوانند به بینالمللیشدن خود رون تازهای بخشیده؛ پر
واض است که تأکید بر کشورهای همسایه در زمینه
بینالمللی شدن دانشگاهها بعنوان یک مؤلفه اصلی در شرایط
مداخله گر و واسطه ای بینالمللیشدن دانشگاهها است .با
عنایت به این مسائل توجه به سند چشم انداز 1404میتواند
باعث توسعه چشمگیر بینالمللیشدن در دانشگاهها بشود.
یکی از مشارکتکنندگان در این باره عنوان کردند که" مطاب
با سند چشم انداز  1404حرکت دانشگاهها باید در جهت
اهداف ملی کشور باشد .دانشگاهها از طری ارتقای سط
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بینالمللیشدن ،نقش خود را در تحق اهداف و برنامههای
باالدستی کشور ایفا کنند .اولویت دانشگاهها باید نقشآفرینی
های در زمینه دستیابی به جایگاه نخست علم و فناوری منطقه
مبتنی بر سند چشم انداز  1404باشد " .مطاب جدول 5
مؤلفه دیگر پیامدهای برون دانشگاهی بینالمللیشدن
دانشگاههای منتخب دولتی کشور ،حرکت دانشگاه در مسیر
کمک به حل مشکالت جامعه و صنعت در کشور است .در
جامعه دانشی کنونی ،دانشگاهها به طور فزایندهای برای تبدیل
شدن به سازمان های اجتماعی و اقتصادی مرتبط با چالش
روبرو بودهاند .دانشگاهها در مسیر تحوالت دانشگاهی خود،
برای حفظ و انتقال دانش ایجاد شده ،مشارکت در توسعه
اجتماعی– اقتصادی نیازمند تعامل نزدیک با صنعت ،دولت و
جامعه هستند .آنچه یک دانشگاه دولتی را از حاشیه به بطن
جامعه می کشاند؛ مردمی بودن و دغدغهمند بودن آن
است(پژوهش در خالء و بدور از مسائل و مشکالت جامعه در
دنیای قرن  21کمک چندانی نخواهد کرد) بدین معنی که با
نگاه بینالمللی به گرهگشایی از مسائل جامعه و صنعت داخلی
برآید( چه مشکالت کشور چه جهان) .چرا که االن نگرش
دهکده جهانی حاکم است و کوچکترین اتفاقات در سراسر دنیا
به هم مرتبط خواهد بود .از سوی دیگر با توجه به تأکیدات
مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کاال و تولیدات ایرانی؛
و نامگذاری سالیان متوالی بر این اساس توسط معظم له؛
دانشگاهیان میتوانند از دانش و تخصص بینالمللی خود در
بطن جامعه داخلی استفاده کنند و چرخ تولیدات را به حرکت
در بیاورند و اجازه ندهند که صنعت داخلی مسکوت و ایستا
باشد .بلکه با حمایت دانشگاهیان و استفاده از فرایند تجاری
سازی و زنجیره ایده تا ثروت میتوان از صنعت رون یافته
داخلی بعنوان پلهای برای ارتباطات گستردهای علمی
بینالمللی نیز بهره جست.
در ارتباط با مؤلفه اول پیامدهای درون دانشگاهی و ارتقای
رتبه دانشگاه ،احمدی و همکارانش( )1396در پژوهشش
اقدام به جمعآوری اطالعاتی در خصوص رتبهبندی دانشگاهها
در سط جهان و معیارها و شاخص های مد نظر در این رتبه
بندی ها و ارتباط آن ها با بینالمللیسازی کردند .این پژوهش
با یافتههای مؤلفهی اول پیامدها یعنی ارتقای اعتبار و رتبه
علمی دانشگاه همسو است .همچنین در همین مؤلفهای اول

با پژوهشی که به وسیله هانتین وو ( )2020مطالعه تحت
عنوان سه بعد از بین المللی آموزش عالی "برون گرا" را انجام
داده است .این مقاله رویکرد فعلی چین در استفاده از آموزش
عالی بینالمللی از ابعاد بیرونی جهت ارتقاء وضعیت فعلی و
تصویر و چالشهای موجود در پاسخ به این رویکرد را بررسی
میکند .این سه بعد اصلی رویکرد کنونی چین از جمله
دیپلماسی فرهنگی این کشور بر اساس همکاری آموزش عالی
چین و خارج (یعنی برنامه مؤسسه کنفوسیوس) ،کمکهای
بینالمللی در توسعه آموزشعالی و استخدام دانشجویان بین-
المللی در سط آموزش عالی بررسی میشود .چارچوب نظری
براساس تئوریهای نومارکسیستی مدل پیرامونی مرکز و
سیستم جهانی توسعه یافته است .از مفاهیم "قدرت نرم" و
دیپلماسی عمومی ،استدالل نایت "دیپلماسی دانش" و
استداللهای هو در مورد گفتگوی تمدنی مبتنی بر HE
استفاده شده است .رودینوف و رودسکایا ( )2014انجام شد
همسو میباشد .در این پژوهش دریافتند برای ارتقاء دانشگاهها
در سط بینالمللی و ایجاد رقابت در دانشگاههای روسیه می-
بایست دستاوردهایعلمی ،نوآوریها و فعالیتهای بینالمللی
دانشگاه تقویت شود .در ادامه سایر یافتههای بخش اول
پژوهش مطاب جدول  4؛ خورسندی طاسکوه( )1394در
مقالهای خود به باز مفهوم سازی انتقادی پدیده بینالمللی
سازی و رابطه آن را با پدیده جهانی شدن پرداختند که در
نتایج خود با روش انتقادی-اسنادی به مفاهیمی نظیر
برندسازی و درآمدزایی در پی بینالمللیشدندانشگاه رسید.
نتایج این پژوهش با یافتههای زیرمؤلفههای اول و دوم
پیامدهای درون دانشگاهی همسو بود .همچنین اسماعیلنیا و
آراسته( )1395در پژوهش خود به نتایج کاهش وابستگی مالی
دانشگاه و افزایش شهرت دانشگاه رسیدن که با مؤلفههای
برندسازی و کاهش وابستگی مالی دانشگاه از پیامدهای درون
دانشگاهی همسو بود.
پیرو مطالب مطروحه فوق ،مسیر کلی حرکت کشور بر اساس
اسناد و برنامههای باالدستی نظام ،در یک اف بیستساله -
که نیمی از آن سپری گشته است -مشتمل بر دستیابی به
اقتصاد و توسعه دانشبنیان با تأکید بر توسعه نوآوری و
کارآفرینی در کشور و رتبه نخست در منطقه و در سط
بینالملل است .به عبارت دیگر ،مهمترین نهاد تولید دانش و
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فناوری و حرکت در مسیر ارتقای تراز علمی بینالمللی در
منطقه و در کل دنیا در راستای تحق اقتصاد و توسعه دانشی
و گسترش شرکتهای دانشبنیان بینالمللی در کشور ،نهاد
دانشگاه خواهد بود در دانشگاهها بنا به گستردگی دامنه
عملکردشان ،کارکردهای آنان از دو دید مورد بررسی قرار
میگیرد و به تعبیری دقی تر در این پژوهش سعی شده است
با نگاهی جامع به بررسی پیامدهای منتج از بینالمللیشدن
در دانشگاهها بر اساس یافتههای حاصل پرداخته بشود .در
حقیقت پیامدهای بینالمللیشدن منتج از راهبردهایی
هستند که دانشگاهها برای ایجاد و توسعه بینالمللی شدن به
کار گرفته میشود .پس با توسعه راهبردها در سه بخش اصلی
آموزش پژوهش و خدمات میتوان در دانشگاههای منتخب
کشور به پیامدهای حاصل رسید .یکی از این پیامدها ارتقای
رتبه بندی دانشگاه است .در حقیقت پیامدهای اعم از ارتقای
رتبه بندی در دانشگاه در سط بینالمللی میتواند باعث
ارتقای رنکینگ بینالمللیشدن دانشگاهها بشود که در بخش
یافتهها به تفصیل در مورد مزایای آن بحث شد .این پیامد
برای دانشگاه باعث افزایش درآمد زایی آنها در بخش خصوصی
میشود .از سوی نظام آموزشی عالی با حرکت به سمت
خصوصیسازی میتواند از استقالل مالی و بالتبع آن از
استقالل دانشگاهی و آزادی علمی نیز بهرهمند شود .از دیگر
پیامدهای بینالمللیشدن در بعد برون دانشگاهی میتوان به
حرکت در مسیر چشمانداز  1404اشاره کرد که این امر خطیر
هم خود باعث ارتقای جایگاه دانشگاه در مسیر تحق فرامین
مقام معظم رهبری در این سند و برنامههای سند الگوی پایه
پیشرفت ،گام دوم انقالب و ..هم افزایش اعتبار دانشگاههای
منتخب در سط منطقه بشود .از دیگر پیامدهای مهم
بینالمللیشدن حرکت در مسیر حل مشکالت جامعه و صنعت
بود،که خود این پیامد بین هر  6مؤلفه یافت شده مهم ترین
و پرتکرارترین مؤلفه از دید مشارکتکنندگان با  27کد باز
بوده است .این مؤلفه این نکته را یاداور کرد که دانشگاه جدایی
از جامعه نمیتواند پیشرفت کند و دانشگاه باید به فکر حل
مشکالت جامعه و در پی آن صنعت در آن باشد تا بتواند چرخ
تولید را بچرخاند .دانشگاه مرکز تولید ایده و صنعت مرکز به
کار گیری آن است .دانشگاه باید با به کارگیری ایدههای
بینالمللی در کل دنیا به رون صنعت و حل مشکالت جامگعه
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کمگک کنند چرا که دانشگاه را نمیتوان دور از بستر جامعه
متصور شد .دانشگاه و دانشگاهیان با توسعه نگاه علم و فناوری
به جامعه و صنعت میتوانند با بهرهگیری از دانش بینالمللی
هم به ارتقای رتبه بینالمللیشدن دانشگاهها کمک کنند و
هم به حل مشکالت صنعت و جامعه و هم تحق هدفهای
سند چشم انداز  .1404در حقیقت در بین این  18دانشگاه
مورد مطالعه دانشگاهها صنعتی و تخصصی بودند که تمایالت
زیادی برای همراهی با صنعت در ایران و در دنیا داشتند که
امید است با بهبود و اصالح قوانین و آیین نامههای مربوطه و
همچنین تدوین قوانین تسهیلکننده از سوی وزرات علوم این
امر تسهیل بشود.
مطالعه و تحلیل حیطههای مختلف فرایند بینالمللیشدن
آموزش عالی ،در قالب پیامدهای الگو پارادایمی پژوهش فوق
و مشتمل بر حیطههای درون دانشگاهی و برون دانشگاهی،
یکی از ویژگیهای منحصر بفرد پژوهش حاضر بود .بدون
شک ،پدیده بینالمللیشدن آموزشعالی ،دارای پیامدهایی
است که در دو حیطه داخل و خارج دانشگاه ،قابل مطالعه و
بررسی است .نقشآفرینان اصلی در زمینه تحق فرایند
بینالمللی شدن در درون دانشگاه شامل اعضای هیأت علمی
و دانشجویان و همچنین کارکنان بخش ستادی نظیر مدیران
و کارشناسان دانشگاه هستند که این افراد بایستی ویژگیهای
فعالیت منطب با استانداردهای بینالمللی را در خود ایجاد و
توسعه دهند.
عالوه بر حیطه درون دانشگاه ،فرایند بینالمللیشدن ،حیطه-
های خارج از دانشگاه را نیز متاثر نموده و پیامدهایی ناشی از
آن ،به خارج دانشگاه نیز باز خواهد گشت .به طور طبیعی،
هیچ خرده سیستمی نمیتواند مجزا از سیستم کالنتری که
او را در برگرفته عمل نماید و در این صورت ،توسط آن سیستم
کالن ،پس زده میشود .بنابراین زمانی دانشگاه قادر خواهد
بود در مسیر بینالمللیشدن گام بردارد و در این زمینه به
موفقیت دست یابد که کشور نیز در حرکت در این مسیر،
دارای عزم و اراده جدی و سیاست و برنامه مشخص باشد .بر
این اساس ،پدیده بینالمللیشدن کشور و دانشگاه نیز بر هم
تاثیر و تاثرات متقابل داشته و پیامدهایی این پدیده به هر دو
سط باز خواهد گشت.
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