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چکیده

مفهوم جدید و در حال تحول است که بطور ویژه ( IOC)المللی کردن برنامه درسی  بین

علیرغم . از اوایل قرن بیست و یکم در ادبیات برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته است

ها و تفسیرها از این واژه در بسیاری از ممالک  ای، برداشت اه چنین ایدهاهمیت و جایگ

پژوهش حاضر در راستای . بویژه ایران توأم با ابهام، سردگمی و عدم شفافیت است

بررسی این مفهوم در ادبیات برنامه درسی تالش کرده است، ضمن تبیین این مفهوم 

در . ایران را مورد بحث و نقد قرار دهد های آن را در نظام آموزش عالی جدید، پشتوانه

المللی کردن  های فرهنگی بین ها، موانع و چالش این مقاله تالش شده است تا ابعاد، مؤلفه

 .های درسی تبیین و تصریح گردد برنامه

واژه های فرهنگی، موانع  ، پشتوانه(IOC)المللی کردن برنامه درسی  بین :هاکلید

 .های فرهنگی ای درسی، چالشه المللی کردن برنامه بین
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مقدمه

ی کوچک و  جهانی شدن و گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات سبب شده است که جهان مبدل به دهکده

از این رو جهانی شدن بر کلیه ابعاد . دارای تعامالت فزاینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود

در این میان . ی تأثیری گسترده و عمیق به جا گذاشته استزندگی آدمی و تمامی دستاوردهای بشر

های جهانی شدن مورد توجه روز افزون قرار  المللی کردن با آموزش عالی نیز به عنوان یکی از پیامد بین

 .گرفته است

ف المللی در ابعاد مختل انداز بین المللی کردن آموزش عالی به معنای تلفیق و لحاظ کردن دیدگاه و چشم بین

های کلی  گیری در چنین وضعیتی تالش عمده بر آن است تا جهت. ها و مؤسسات آموزش عالی است دانشگاه

ها در ارتباط با جهانی شدن در دانشجویان ایجاد شود و در  ها و انگیزه ها، نگرش برای پرورش دانش، مهارت

مفهوم اصلی پشتیبان این دیدگاه، نوعاً  .ها استفاده مؤثر بعمل آید های موجود در دانشگاه این راستا، از فرصت

المللی است که به موجب آن هدف اصلی در نظام آموزش عالی، تربیت شهروند  تحت عنوان پرورش سواد بین

 .جهانی است

در این زمینه دو . های آموزشی در سراسر جهان است المللی شدن هدف اصلی بسیاری از نظام اساساً بین

این دو دسته فعالیت عبارتند از مبادله وسیع استاد . نین هدفی باید دنبال شونددسته فعالیت برای تحقق چ

المللی کردن پردیس  بین( Knight, 2004. ) ها و پردیس دانشگاه المللی کردن برنامه و بین  و دانشجو

نگی و های اجتماعی بین فره المللی کردن برنامه درسی، رویکردهای پداکوژیکی، فعالیت دانشگاه شامل بین

 & Techier, 2007; Hanson.)افزایش آگاهی و بینش فرهنگی دانشجویان، اساتید و کارکنان است

Meyerson, 1995; Kushigian, 1998; Hugang & Lin, 2007, p67.) 

 

موزشعالیآالمللیکردنمقایسهجهانیشدنوبین

شوند اغلب گیج  المللی کردن استفاده می واژگانی که برای تعریف، مقایسه و تعیین حدود جهانی شدن و بین

المللی، و حتی بین فرهنگی و چند فرهنگی بدون تمایز از یکدیگر  گاهی عبارات جهانی و بین. کننده هستند

ها  در حالی که دیگر صاحبنظران عالقمند به نشان دادن تفاوت(.  99 ،  دواتر و ون  آروم)شود  استفاده می

ضمن تعریف ( CRIB)شناسی  آموزش عالی، در کتاب( ERIC)ات آموزشی مرکز اطالعات تحقیق. هستند

های گوناگون  کند که این مفهوم، بر اهمیت احترام بیشتر به فرهنگ المللی کردن آموزش عالی تاکید می بین

 (. ERIC ، 00)جهان اشاره دارد 
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و تفاوت در عمق، کمیت و  گیرند برای بعضی نویسندگان، این عبارت همانند یک چتر یکدیگر را در بر می

های متمرکز بر تحقیق، آموزش چند  آید و با تالش کیفیتی نهفته است که از فرآیند تغییر به دست می

رسد و سرانجام به  المللی می ، بعداً به آموزشی بین(تحقیق و توسعه)شود فرهنگی و بین فرهنگی شروع می

با . تغییر تقریباً کامل است اگر چه این پایان کار نیستشود، بدین معنا که فرآیند  آموزش جهانی نزدیک می

المللی  توان به سادگی به عنوان فرمی برتر از بین دهند که جهانی شدن را نمی این وجود، دیگران توضیح می

ای  شان طولی یا عرضی در نظر گرفته شود، شاید واقعاً رابطه به جای این که رابطه. کردن در نظر گرفت

،  اسکات)المللی کردن قدیم باشد  به یک مفهوم، جهانی شدن نوین شاید رقیب بین. شته باشنددیالکتیک دا

 (.   ،ص991 

های درون  آموزش چند فرهنگی با فرهنگ: های خودشان را دارند برای دیگر صاحبنظران هر کدام محدوده

ولی . اطات بین این ملل استالمللی در رابطه با ملل متفاوت و ارتب یک کشور سر و کار دارد، آموزش بین

و آموزش جهانی فقط با یک ( ملت به عنوان یک واحد اساسی)دارد  ها را دور و جدا از یکدیگر نگه می آن

 (.p38, 2008, Bell. )جهان مستقل بدون مرز درگیر است

ای اند که تکه های مشترک و انتهاه های مختلف یک ریسمان برای بعضی از صاحبنظران این عبارت بخش

شود برای مثال بین فرهنگی برای  جا استفاده می تفاوت در موقعیتی است که عبارت در آن. جدا از هم دارند

ها و یا برای  المللی هنگام مطالعه زبان شود و یا برای مطالعه فرهنگ بین موضعات حقوق بشری استفاده می

 .شوند استفاده می... تجربیات تحصیل خارج از کشور دانشجویان و 

شوند ولی یک پدیده  المللی سازی اغلب به صورت جایگزین استفاده می اگر چه دو مفهوم جهانی سازی و بین

المللی شدن از قدمت کمتری برخوردار است، بر  جهانی شدن در مقایسه با بین. کنند را توصیف نمی

. دارد ب را مسلط نگه میاستانداردسازی داللت دارد و مبتنی بر سلسله مراتب قدرت و امتیازی است که غر

المللی سازی، مبتنی بر احترام و توجه به ملیت، تشخیص و ارزش قائل شدن برای  در حالی که بین

 ,Band)کنند، است  های فرهنگی مختلف رشد می هایی که در بافت ها، به ویژه شناخت گوناگونی گوناگونی

2006.) 

در مقابل برنامه کاری نئولیبرالی برای جهانی شدن قرار المللی کردن  از دیدگاهی دانشگاهی و آموزشی، بین

های ملی  گیرد از آنجایی که روی اقدام مشارکتی در مورد رشد روابط و تبادالت بین نهادها و فرهنگی می

المللی کردن پاسخی به  بین(  00 ؛ شایر و مایسون 000 مارگینسون و کونسیدین، )کند  تاکید می

المللی کردن را به عنوان عامل  به طوری که جهانی شدن را مانند کاتالیزور و بینفشارهای جهانی شدن است 

کاالی عمومی توانمند » المللی کردن  اساساً بین(   ، ص999 نایت، )کنترل کننده در نظر بگیریم 

، اجتماعی و فرهنگی را هم برای جهان پیشرفته و هم جهان سوم ای است که فرصت رشد اقتصادی کننده

 ( ،ص 00 آلپورت،)« دهد ایش میافز
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ها و  ها و تفاوت ها، در حالی که برای سنت ها و دولت المللی سازی به روابط میان ملت رغم این که بین علی

تواند به عنوان مکمل یا جبران کننده تمایالت جهانی سازی  المللی سازی می مرزها ندارد، در این معنی بین

 ,Bostrom. )شود سازی جهانی سازی می ابل عدم ملی گرائی و همگنباشد، چرا که موجب مقاومت در مق

های قدرتمند  های حاکم بر اقتصادها و سیاست المللی سازی نباید به وسیله استانداردها و ارزش بین( 2009

ها با یکدیگر  ها و تعامل آن هدایت شود، بلکه باید در صدد برداشتن این محوریت و شناسایی سایر فرهنگ

 (.Stier, 2002)شود 

ها دارد و عموماً به فرآیند و نتایج فوری و آنی  واژه جهانی سازی داللت بر استانداردسازی در میان فرهنگ

تواند  فناوری می. گردد شوند بر می جدید ایجاد میکه احتماالً به واسطه فناوری ارتباطات در سراسر دنیا 

باشد و بزرگترین تأثیراتش را در اشاعه یادگیری  بزرگترین نیروی منفرد برای تغییر در آموزش عالی

فناوری در حال تغییر شکل تدریس، تعلیم و تربیت، دگرگون سازی یادگیری تجارب و ایجاد . گذارد می

در نتیجه میزان دانش و دسترسی به دانش، رشد انفجاری و افزایش به هم وابستگی . تغییرات سازمانی است

توان گفت که  میاز منظری ( Bostrom, 2009. )ادی را تجربه کرده استهای اقتص دنیای مالی و نظام

گردد در حالی که جهانی سازی اصوالً به ساختارها، تولید و  المللی سازی به تبادل افراد و عقاید بر می بین

 (.De Jone & Teekens, 2003. )گردد اشاعه خدمات بر می

یا نیروئی برای افراد جهت همکاری افقی و رقابت جهانی،  جهانی سازی را به عنوان قدرت(  00 )  فریدمن

، یک خط «دنیای یک دست او»خط مشی . منظور وی این نیست که دنیا در حال برابر شدن است. داند می

مشی جهانی مبتنی بر توانمندی وب است که بدون توجه به جغرافیا، مسافت، زمان و در آینده نزدیک حتی 

 .کند زبان عمل می

المللی سازی و جهانی سازی مبهم ست چرا که هر دو  شود مرز بین واژه بین طور که مالحظه میهمان

با این حال از نظر مقیاس و درجه با هم متفاوتند و . اند های اجتماعی هائی هستند که ناشی از پویائی پدیده

دنیای یک »آنچه فریدمن یکی از پیامدهای ناخواسته . گذارند تمایالت مخالف و متناقضی را به نمایش می

دهد، بعضی  های مختلف را در تماس مستقیم با یکدیگر قرار می دارد، آن است که او فرهنگ بیان می« دست

کنند، در حالیکه به واسطه این تماس  های ناگهانی برای مشارکت، پیشرفت و ترقی می ها در فرصت از فرهنگ

 .شوند قیر میو ارتباط نزدیک، سایرین تهدید، محروم و حتی تح

العاده به هم مرتبطی هستند و  المللی سازی مفاهیم فوق جهانی شدن و بین( 999 )طبق نظر نایت 

 .تواند به عنوان پاسخ فعاالنه به تسهیل جهانی شدن تعریف شود المللی سازی آموزش عالی می بین

هارتهای میان فرهنگی است این دو مفهوم وجه مشترکی دارند که عبارت از توسعه م( 000 )به زعم موری 

های دنیایی به هم  و برای توصیف اهداف و فرآیندهای آموزشی که دانشجویان را جهت روبرو شدن با واقعیت

دهد،  های مذهبی و سیاسی خودی و سایرین افزایش می کند؛ درک آنها را از فرهنگ، نظام پیوسته آماده می
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های الزم تصمیم گیری و حل  دهد و مهارت ان در آن میبه آنها دیدگاهی کل نگر از دنیا و نقش کشورش

دهد، از اینرو این دو مفهوم به طور جایگزین به کار برده  ها پرورش می مسایل دنیای معاصر را در آن

 .شوند می

تواند به عنوان فرآیند تسلط و حکم رانی و به هم وابستگی اقتصادها و آزادسازی  با اینهمه جهانی سازی می

المللی سازی بیشتر به فرآیند افزایش همکاری در بین  تعریف شود، در حالی که مفهوم بینبازار  تجارت و

ها  دهد که در آن ملت گردد، اما در عین حال دنیایی را انعکاس می هائی در میان مرزها بر می دول یا فعالیت

 .کنند هنوز هم در قبال یکدیگر نقش اساسی را بازی می

های تبادل  های مشترکی هستند که در بسیاری از برنامه آموزش عالی به عنوان تالش المللی سازی در بین

المللی به عنوان یک منطق در  اخیراً رقابت بین. شود ای برای دانشجویان و کارکنان علمی دیده می منطقه

ی متفاوتی رقابت و همکاری ظاهراً به عنوان دالیل منطق. شود المللی سازی دیده می حال ظهور برای بین

( 990 )  همان گونه که پورتر. اما لزوماً نیروهای مخالف یکدیگر نیستند. المللی سازی هستند برای بین

المللی سازی را به عنوان فرآیندی که در آن عملکردهای یاددهی، تحقیق و خدمات نظام آموزش عالی از  بین

المللی سازی  کند، به طوری کلی بین میگیرد تعریف  مدنظر قرار می و میان فرهنگی المللی منظر بین

تواند به عنوان راهبردی برای توسعه تدارک آموزش عالی و تبادل نظر و عقیده در میان مرزهای ملی در  می

 (Thun & Welle – Strand, 2005. )نظر گرفته شود

محافظه کاری و ی، نئوهای کنونی نئولیبرال ی برنامه فرصتی برای رشد بشری در برابر سلطه»المللی کردن  بین

فرصتی برای انتقال، تکثر و رشد (  00 )و از نظر مارگینسون و سایر « دهد استعمارگری جدید ارائه می

المللی کردن  ها، بین المللی دانشگاه از دیدگاه انجمن بین. آورد المللی را فراهم می تعداد دانشجویان بین

از (.  ، صIAV ، 991. )کند جاد صلح جهانی کمک میالمللی است و به ای تعهدی به ایجاد محیطی بین

اینرو نویسندگان برجسته در زمینه آموزش عالی رویکردی تعاملی نسبت به جهانی شدن و آموزش عالی و 

 .دهند المللی کردن را پیشنهاد می مشارکت جدی در فرآیندهای بین

آمده است و نیز تفاوت بین جهانی  کردن المللی های بین جهانی شدن و بین ای از تفاوت مقایسه  در جدول 

المللی کردن به عنوان فرآیند  به عنوان فرآیندی واکنشی در فضای واکنشی در فضای فشار و اجبار و بین

 .شود فضای گزینش انتخاب و نشان داده میتعاملی بر اساس نقد و تحقیق در 
المللیکردنبینجهانیشدن

 ای، همکارانه تعاملی، تقویت کننده، توسعه زرگانی، رقابتیتبادلی، کارآفرینی، با

های ملی ارزشمند و  روابط و تعامالت بین هویت های ملی از بین رفتن مرزها و تفاوت

 ها فرهنگ

 ها تعامل انسانی مردم، عقاید، فرهنگجریان تکنولوژی، اقتصاد، دانش، مردم، عقاید در بین 
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 مرزها، بیشتر یک طرفه

به وسیله همکاری برای اهداف جهانی و  .آید ه سرمایه جهانی به حرکت در میبه وسیل

 .شود های متقابل به جلو رانده می فرصت

پی ریزی شده بر اساس تعامالتی که در نقد  آید در تبادالت کاال، خدمات، تولیدات به وجود می

 .یابد مشترک جهانی شدن توسعه می

تر، دانش و قدرت را  تر، عادالنه های وسیع دیدگاه گیرد در نظر می را به عنوان راه حل مشکالت رقابت

 .گیرد در نظر می

 کند المللی کردن را رد می دید نئولیبرالی بین پذیرد ضرورت جهانی شدن نئولیبرال را می

المللی به عنوان کاالهای  از آموزش و دانشجویان بین

 .کند تجاری استفاده می

ندی تقویت کننده و از اموزش به عنوان فرآی

المللی به عنوان نبع برنامه درسی  دانشجویان بین

 .کند برای فهم بین فرهنگی استفاده می

 

 ;Marginson & Considine, 2000;Reid, 2001; Rizvi, 2002; Rizivi & Waish,, 1998: ) منبع

Schapper & Mayson, 2004; Scrase, 1996; Yang, 2003 ) 

المللی کردن وجود دارد که در آن  هایی بین جهانی شدن نئولیبرال و بین د که تنشکن تایید می  جدول 

های متقابل فراتر از  ها، همکاری برای اهداف جهانی و فرصت روابط و تبادالت بین نهادهای ملی و فرهنگ

 .گذاری شده است سود منفعت ارزش

المللی کردن عدالت  از این قرارند که بینالمللی کردن  های نهایی برای بین استدالل(  00 )به نظرهای 

دارد تا شانس برابری برای موفقیت  بخشد، مدرسان دانشگاهی را ملزم می تری را ارتقا می اجتماعی وسیع

کند تا  کند و نیز به اساتید کمک می ی دانشجویان قائل شوند، با تشویق چند به تکثر کمک می همه

المللی کردن باید نمایانگر فرآیندی در دانشگاه واقعاً چند  بین. نداستعمارزدایی کنهای متفاوت را  رشته

ی  المللی کردن واژه بین . ی آینده بشریت را نیز در بر بگیرد فرهنگی و در سطح جهانی باشد مباحث درباره

بیشتر مدیران » (  00 )ی استول  بود ولی به گفته 90و 10های  های استرالیا در دهه رایج دانشگاه

کنند یا به تازگی اعالم پیروزی و  ی پیشرفت حرک می شان را بیان کردند یا رویه گاهی که عالقهدانش

شود  ی درسی مربوط می المللی کردن برنامه بنابراین مسئله به تالشی برای بین. «(   ص)اند  موفقیت کرده

نینزو هلستن، )دارد  نگه می ی درسی را پویا المللی کردن برنامه جائی که اراده، تالش و تعهد مدرسان بین

 00 ). 
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تاریخی–المللیکردنآموزشعالیدرایران؟بنیادهایفرهنگیچرابین

المللی کردن  بسیاری از رهبران سیاسی و آموزشی خواستار بین 990 و اوایل دهه  910 در اواخر دهه 

ی برای توسعه رپیشین بنیادکارگرئیس (  99 ) 1شدند، برای مثال دکتر ارنست بویربیشتر در آموزش عالی 

 ی هم اکنون امریکا در مرحله 0 ساخت جامعه جهانی قدم بعدی گفت 99 درافتتاحیه کنفرانس  9آموزش

ی  و کشنده ویا دیدگاه خطرناک دوباره کشف خواهیم کردبه صورت جهانی  یا روابطمان را ما.حساسی است 

ی  ای از جامعه ش در کشمکش است که آیا ما پارهدهیم این کشور با روح خود انزواگریی را گسترش می

توانیم در انزوا بمانیم،  ما آنقدر بزرگ هستیم که این توهم را داشته باشیم که می. بشری بزرگتر هستیم یا نه

جرات نداریم که زندگی با این فریب را امتحان کنیم و مواجه شدن با جامعه بشری و آینده را از دست 

المللی کردن  توجهی و یا اقدام ناکافی در زمینه بین بی: نویسد جوزف مستن هاسر می همچنین دکتر. بدهیم

و اینکه بعداً متوجه شویم که در واقع اینکار یک فرآیند ضروری بوده است، شاید وقت و آینده کل نسل ... 

المللی کردن  ینب 000 امروز بویژه در دهه دوم (.  b 99در الینگو )الشعاع قرار دهد  دانشجویان را تحت

های  المللی کردن ضرورت آن را از دیدگاه ترویج دهندگان بین. رود هنوز یک امر مهم و خطیر بشمار می

المللی کردن در آموزش عالی  های متفاوتی برای توجیه بین با این وجود، استدالل. اند متفاوت توجیه کرده

است و سازگار کردن آموزش، تحقیق و توسعه با ها نیاز به تغییر  هسته مشترک این استدالل. وجود دارد

جهانی تا شاید ملت، افتصاد، جامعه، دولت علم، تکنولوژی، مشاغل، اجتماع و مردمان قادر باشند در دنیای 

 .پویا و بهم وابسته فردا با موفقیت کار، زندگی و رقابت کنند

پیشینهتاریخیدرزمینهآموزشعالیفرایمرزی-1

است دارای تمدن و قدمت طوالنی در عرصه علوم و آموزش، همچنین در زمینه آموزش و ایران کشوری 

برای نمونه دانشگاه جندی شاپور ایران در قرن . المللی نیز از سوابق درخشانی برخوردار است مطالعات بین

یاری از اش بس های درسی و تحقیقاتی پنجم، زمان ساسانیان؛ مرکزی برای مطالعات پزشکی بود و برنامه

های علمی و تبادل اطالعات بین دانشمندان  داد، این دانشگاه مرکزی بود برای فعالیت ها را پوشش می حوزه

ای دال بر آن است که ایران دارای ظرفیت بالقوه جهت  ایرانی، هندی، یونانی و سوریانی وجود چنین پیشینه

 باشد؛ ه ویژه از قاره آسیا و منطقه میالمللی ب تبدیل شدن به کشوری برای میزبانی دانشجویان بین

هایطراحیشدهوالزاماتاسنادباالدستیچشمانداز-2

در اسناد باال دستی مربوط به آموزش عالی نیز، ایران به عنوان کشوری در حال توسعه برای حضور و رقابت 

 :است از جمله المللی شدن در جامعه جهانی و عقب نماندن از قافله جهانی سازی نیازمند بین

ایران کشوری است توسعه  "آنگونه که در این سند آمده است  (:1121افق)ساله22سندچشمانداز-2-1

بخش در  ی، الهامیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالب

                                                 
8
 - Ernest Boyer 

9
 - Carnegie Foundation For the Advancement of Coaching 

10
 - Building the Global Community: the nest step 
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الملل، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و  جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین

فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، دست یافته به جایگاه اول 

افزاری و تولید علم،  وب غربی با تأکید بر جنبش نرماقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جن

که تحقق  "... رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل 

 .باشد در نظام آموزش عالی می IOHآن مستلزم روی آوری به 

وسعه جمهوری اسالمی ایران، بخش امور در چهارم و پنجم ت:هایتوسعهکشورهایکلیبرنامهسیاست-2-2

های کشور در جهت افزایش سهم کشور  فرهنگی، علمی و فناوری، بر سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت

در تولیدات علمی جهان، ارتقای جایگاه جهانی ایران، بخش امور مربوط به مناسبت سیاسی و روابط خارجی 

المللی، تالش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسالمی و  ای و بین های دو جانبه، منطقه بر گسترش همکاری

ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی، تالش برای دستیابی به  کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه

. سرمایه انسانی و فناوری نوین تأکید شده استاقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش، آگاهی، 

(, 1387www.isna.ir) 

فصل چهارم قانون برنامه « توسعه مبتنی بر دانایی» برنامه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با عنوان 

های  المللی سازی آموزش و پژوهش در برگیرنده گزاره دهد و در زمینه بین چهارم توسعه را تشکیل می

 :رح زیر استتوصیفی، تفویضی، تکلیفی و اختیاری به ش

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  دانشگاه:   بر اساس برنامه چهارم توسعه، فصل چهارم، ماده 

های خود نسبت به پذیرش دانشجوی خارجی یا دانشجویان ایرانی که  توانند برای تأمین بخشی از هزینه می

تحقق این مواد . ، اقدام نمایندهای سایر کشورها در رشته تحصیلی مشغول به تحصیل هستند در دانشگاه

 .باشد ها و موسسات آموزش عالی در ایران می المللی سازی دانشگاه مستلزم روی آوردن به بین

هایفراواندرنظامآموزشعالیایرانظرفیت-3

ی اخیر در نظام آموزش عالی کشور و تغییرات وسیع ناشی از آن و همچنین با پذیرش  های سه دهه چالش

ی  ، دانش و اطالعات و اساس پیشرفت و توسعهترین مزیت نسبی در قرن آینده صل راهبردی که مهماین ا

های جدیدی را برای نهاد دانشگاه ترسیم  گسترش کمی و کیفی را نیز مأموریت –ی انسانی است  همه جانبه

ها در  موثر دانشگاه از این رو، تجدید نظر و اصالح در ساختار آموزشات عالی برای ایفای نقش. کرده است

ی امروز و فردای ایران به عنوان رویکردی  تولید دانش و پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه

 .ریزی آموزشی، مورد نظر قرار گرفته است نوین در مدیریت و برنامه

المللیسازیبرنامهدرسیموانعبین

المللی سازی برنامه درسی  های بین موانع و محدودیتها و مطالعات محدودی در راستای شناسایی  پژوهش

مطالعه بهتر که در دانشگاه مینه در این راستا، در یک ( Cliford, 2004; Knight, 2009)صورت گرفته است 
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المللی سازی به شرح  ترین موانع راه بین المللی سازی دانشگاه انجام شده است مهم در زمینه موانع بین سوتا

 (.Mestenhauser & Ellingboe, 1998, p:211-13. )شده استزیر شناسایی 
:توانبهمواردزیراشارهکردالمللیسازیمیازجملهعواملمقاومبهبین

1 شناختی. های درسی و عدم گنجاندن  المللی سازی برنامه عدم تغییر شناختی در اعضای هیأت برای بین:

المللی و تمرکز بیش از حد بر روی  های بین آگاهی از فرصتالمللی در موضوعات درسی، نا های بین جنبه

 .موضوعات درسی

المللی کردن محتوا، عدم ارائه عوامل  نبود عوامل انگیزشی و مشوق برای اساتید در راستای بین:انگیزشی.2

های  های تخصصی یا شرکت در فرصت تشویقی و حمایت مالی برای سفرهای تحقیقاتی با گذارندن دوره

های آموزش  المللی و عدم وجود کمیته المللی رشد و بهسازی اساتید جهت تدریس به دانشجویان بین نبی

 .های تخصصی المللی در گروه بین

3 مالی. های مالی به اساتید جهت سفرهای خارجی برای تحقیق، تدریس، انجام امور  عدم پرداخت کمک:

المللی سازی دروس خود  ی بین ن اساتیدی که در زمینهعدم تشویق نکرد. ی شغلی اساتید ای، توسعه مشاوره

 .کنند، کمبود منابع مالی فعالیت می

المللی به عنوان شاخص استخدام اساتید، عدم توجه به شاخص  عدم استفاده از معیارهای بین:ایموسسه.1

در نظام پاداش و تشویق ها و توجه به آن  های اساتید در این راستا در ارزشیابی آن المللی سازی و تالش بین

 .ها و موسسات آموزش عالی دانشگاه

موضوعدرسی.5 ای و  های میان رشته اهمیت بیش از حد به موضوعات تخصصی، عدم اعتقاد به همکاری:

ای، حجم باالی مواد آموزشی  های میان رشته ی دوره میان موضوعی اساتیددر قالب کارهای گروهی و ارائه

 .المللی در موضوعات درسی های بین ها و در نتیجه لحاظ نکردن جنبه برای تدریس آنموجود و زمان محدود 

المللی توسط همتایان خود، تقدیر نکردن از انجام تحقیقات و یا  عدم درک مدرسان بین:برداشتعمومی.6

 .المللی اساتید توسط مدیران و گردانندگان دانشگاهی های تدریس بین فعالیت

ای متالطم، ترس و مقاومت در برابر تغییرات  آینده محوری و آموزش دانشجویان برای آیندهترس از  :ترس.7

 .عظیم مبتنی بر فناوری مانند یادگیری از دور

المللی و  عدم اعتقاد به همکاری اساتید در امور تحقیقاتی بین:مقاومتدربرابرآموزشوتحقیقمشارکت.8

 .ای ارتباطات میان فرهنگی و میان رشته

های درسی  المللی کردن برنامه ای از عوامل به شرح زیر به عنوان موانع بین در پژوهش دیگری، مجموعه

 (001 ویلیامز، .)اند آموزشی عالی شناسایی شده
استقاللوآزاداندیشیعلمیاعضایهیأتعلمی-1
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. اصالح برنامه درسی باشد ترس از دست دادن استقالل و آزادی ممکن است مانعی دیگر بر سر راه فرآیند

المللی سازی دروس  المللی سازی درگیر نیستند، ممکن است برای بین اساتیدی که در تولید و تدوین بین

 .خود آن را تجاوز به آزادی علمی تلقی کرده و از آن طفره روند
:11کاالییکردنتعلیموتربیت-2

المللی سازی به عنوان شاخص کاالئی نمودن  ای بینه ها ممکن است نسبت به تالش بعضی اساتید و دانشگاه

تعلیم و تربیت که بر مزایای اقتصادی آموزش بیش از انسان گرائی سنتی یا دالیل منطقی و علمی متمرکز 

 .است، نظر مساعدی نداشته باشند

ب المللی اغلب به عنوان یک منبع مهم درآمد برای موسسات آموزش عالی به حسا جذی دانشجویان بین

 .آید می

المللی را  یابی به تعادل در بین دالیل اقتصادی و منطقی برای جذب دانشجویان بین دست( 999 )نایت 

دهند، المللی سازی برنامه درسی را کامالً مورد توجه قرار  برای این که اساتید بین. دهد مورد توجه قرار می

البته نه به عنوان منابع مالی بلکه به عنوان  د،المللی تمرکز کنن موسسات باید بر روی جذب دانشجویان بین

 .توانند محیط یادگیری را به نحو مطلوبی غنی سازند عامل تنوع که می
:هاهایمربوطبهاستخدامومشوقسیاست-3

ورزند، مانع دیگری در  المللی سازی امتناع می موسساتی که از اعطای امتیاز به اساتید درگیر در امور بین

اند که موسسات در استخدام، ارائه  اما عمده محققان توصیه کرده. کنند المللی سازی ایجاد می بینراستای 

 .دهند ها را مد نظر قرار می المللی آن پاداش و راهبردهای ارتقا برای اساتید، تجارب و شایستگی بین
:المللیتوسعهوبهسازیاساتیدوتجارببین-1

ها در جهت افزایش سطح آگاهی و  توسعه و بهسازی اساتید و کمک به آننبود ساختار مناسب حمایت از 

های درسی  های تحقیق، مطالعه و تدریس مانع از اصالح برنامه المللی از طریق فعالیت تخصص در زمینه بین

ح، المللی هستند و دارای عالقه و توانائی در اصال بعضی از محققان پیوند مستقیم با اساتیدی که بین. شود می

 .دهند المللی هستند را پیشنهاد می تغییر و اجرای یک برنامه درسی بین
:هاوعالئقمیانفرهنگیدانش،مهارت-5

المللی سازی و فقدان دانش و حساسیت میان فرهنگی از دیگر  ها و عالیق شخصی در بین نبود دانش، مهارت

 .ی درسی استها های اصالح برنامه دالیل درگیر نشدن اساتید در فعالیت

نشان داد که موضوعاتی چون نژادگرایی، باور نداشتن به ساختار اجتماعی، باور به ماهیت (  00 )بوند 

ها و نادیده گرفتن تفکر در مورد خود، باورهای فرهنگی شخصی جهت  المللی بعضی از موضوعات و رشته بین

غبتی اساتید جهت درگیر شدن در اصالح و ر میلی و بی مسائلی هستندکه منجر به بی.... انتخاب محتوا و 

 .گردند های درسی می المللی سازی برنامه بین
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نیز نبود انگیزه، عالقه، تجربه، تعهد و عدم انعطافل پذیری و نداشتن ذهنی باز (  99 )   بنیک و همکاران

مقابل تغییر و عدم های درسی و عملکردهای تعلیم و تربیتی را دلیل مقاومت اساتید در  جهت بازنگری برنامه

 .دانند درک محیطی جامع می
:هایآموزشیومحتواهایمرتبطباروشدلنگرانی-6

المللی و تجارب یادگیری  های مناسب آموزشی به دانشجویان بین اعضای هیات علمی در رابطه با تعیین روش

المللی و محتوای عادی  ین محتوای بینها هم چنین در مورد اینکه آیا باید ب آن. هایی دارند ها نگرانی قبلی آن

از طرف دیگر عالوه . و متداول در دروس خود تمایزی قائل شوند یا آن دو را با هم تلفیق کنند تردید دارید

های گوناگون ارزشیابی جهت بهتر پاسخ دادن به نیازهای  بر توجهی که اساتید به نیاز برای مکانیسم

ها و نبود منابع برای سنجش جامع یادگیری  ه اندازه بزرگ کالسالمللی دارند، واسط دانشجویان بین

 .دانشجویان مشکالتی مرتبط با این فرآیند نیز وجود دارد

هایبینفرهنگیفراروچالش

المللی شدن  های گسترده برای بین ها و توانمندی ها که از ظرفیت وضعیتی که از یک سو دانشگاهدر چنین 

ها و  المللی شدن دانشگاه به موجب مصوبات قانونی و اسناد باالدستی، بین برخوردارند و از سوی دیگر

موسسات آموزش عالی را به عنوان یک اولویتتمام عیار به تصویر کشیده شده است، مشخص نیست که به 

های در دسترس برای ارتقاء علمی و نیز تأمین منابع مالی گسترده برای  چه دلیل یا دالیلی از فرصت

های مادر که تنها در آن تعداد محدودی  بدون شک وضعیت موجود دانشگاه. شود ها غفلت می دانشگاه

 .های آنان نیست های قابلیت ها، توانمندی ها و ترسیم کننده ظرفیت دانشجوی خارجی، برازنده این دانشگاه

. فرآیند بستگی دارد اساساً موفقیت در هر کار جدید به توانایی ایجاد توافق در کلیه شرکت کنندگان در آن

شکی نیست که . هر تغییر سازمانی نیازمند حرکت از وضعیت شناخته شده به وضعیت ناشناخته شده است

 ,Evans. )ها را بهمراه دارد تغییرات ایجاد ابهام، سردرگمی، بوجود آمدن تعارض و به چالش کشیدن توانایی

2001, p21 )های افراد اثر  ها و توانایی ها، ارزش سازد و بر صالحیت یاز آنجا که تغییر، آینده را غیر مطمئن م

ها را متقاعد  ای آن که دالیل قانع کننده کنند مگر آن ها عموماً از تغییر حمایت نمی گذارد، اعضای سازمان می

 .به انجام این کار کند

 :ردالمللی کردن آموزش عالی در ایران مواردی چند در این راستا وجود دا در زمینه بین

هایشان شک کنند و اعتماد به نفس خود  شود تا افراد نسبت به توانایی المللی کردن باعث می که بین اول آن

چه که در برنامه جدید  افراد بویژه هنگامی که احساس کنند برای تحقق آن. را در محیط کار از دست بدهند

المللی کردن برنامه  بین( Evans, 2001. )کنند رود، مشکل دارند، در مقابل آن مقاومت می ها انتظار می از آن

از این رو برای ( Chinnammai, 2005)درسی عالوه بر محتوا، مستلزم توجه به فرآیندهای تربیتی است 
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های آموزشی کافی را برای  ها دوره ها اطمینان داد که دانشگاه باید به آن( اساتید)تشویق عامالن اصل تغییر 

 .های جدید برگزار خواهد کرد جهت کسب دانش و مهارت

تواند  آورد و در نتیجه می المللی کردن برنامه درسی ابهام، سردرگمی و عدم قطعیت بوجود می که بین دوم آن

و ناامیدی ایجاد کرده و موجب تواند در کارکنان افسردگی  هر نیروی تغییر می. ناامیدی و اضطراب ایجاد کند

 (Gudykunst & Kim, 2003. )بروز رفتاری نامطلوب گردد

ثبات است و  های آموزشی در بسیاری ممالک بویژه جهان سوم بی ها و سیاست که معموالً خط مشی سوم آن

المللی سازی سیاست یک  از این رو هنگامی که بین. شود همراه با تغییر مدیران، دستخوش تحول می

ساتید ممکن است ایجاد شود که این امر، شود، این ذهنیت در برخی از ا وزارتخانه یا دانشگاه اعالم می

از این رو بویژه اساتید ممکن است در خصوص کمک به ( Stier, 2003. )سیاستی زودگذر و بی دوام است

 .ها متفاوت نشان دهند های ابالغی دولت و دانشگاه این ابتکارات و نوآوری

ترین  مهم. تعارضات بین گروهی شود تواند منجر به المللی سازی برنامه درسی می و سرانجام اینکه بین

. های قدرت است های فرهنگی و شکاف تعارضات بین گروهی ناشی از رقابت برای دستیابی به منابع، تفاوت

(Cox, 1996 )هایی که از داخل  اند نسبت به آن برای برخی از اساتیدکه در خارج از کشور تحصیل کرده

استراتژی مدیریت تعارض . ازی امتیازات بیشتری به همراه داردالمللی س اند بین التحصیل شده کشور فارغ

 .تواند مورد استفاده قرار گیرد برای ایجاد مشارکت تحقق اهداف سازمانی می
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