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Abstract 
Objective: The current research was carried out with the aim of designing a higher 
education model using the approaches of internationalization and validation. Research 
Method: The participants of this study included 20 experts, professors and researchers in 
the field of higher education, who were selected through purposeful sampling and then 
interviewed in a semi-structured way. The data was coded with the help of MAXQDAv2020 
Software, and to validate the research model, Strauss and Corbin’s acceptability indicators 
were used. Members’ observation and researchers’ self-review were used as the research 
tool. Findings: According to the findings, the most important institutions influencing the 
internationalization of higher education included macro policy-making institutions, 
intermediary institutions for policy implementation, executive institutions, executive 
policy-making institutions, and programmatic policy-making institutions. Also, the most 
important functions of these institutions in the internationalization of the higher education 
were the functions of policy making, regulation, facilitation and service provision. 
Conclusion: According to the results, in addition to the structure within the universities 
and higher education, the institutions and the entire environment outside the university 
were also involved in the direction of internationalization. Therefore, internationalization 
will occur when the institution of the university along with the whole country and the 
system move towards internationalization with serious determination and will, policy, 
program, document, law and vision. Moreover, the role, function, and relationship of each 
of these institutions should be determined so that the right step can be taken in this 
direction. 
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Extended Abstract 
Introduction 
The attention of policy and decision 
makers in the field should be directed to 
the fact that the discussion of 
internationalization of higher education 
has the support of upper-level documents 
and the scientific community of the 
country as well. This discussion should be 
addressed in the implementation; hence, 
there is a need for the country's 
universities to make revisions in their 
missions, goals and functions. The actors, 
agents and functions of this issue should 
be drawn and implemented in the form of 
a road map. For this purpose, a special 
framework should be followed. The first 
issue is listing the necessary functions and 
activities. Then the organizations and 
institutions active in the functional area 
should be identified, and at last, the 
connections between them should be 
drawn. Therefore, the process of the 
internationalization of education can be 
examined in two dimensions, functional 
and institutional. Finally, with a 
comprehensive view, a policy model is 
designed and presented to the 
internationalization of higher education as 
a strategy in university helps the 
international image, the export of 
knowledge and scientific findings, student 
exchanges, solving financial constraints 
and increasing the educational quality of 
universities. Therefore, in this research, by 
giving importance to the 
internationalization of higher education, 
the following question is raised:  

1. What are the functional and 
institutional dimensions of the policy 
model of the internationalization of higher 
education?  

2. How is the validity of the model 
designed for the policy of the 
internationalization of higher education?  

Methods 
The present qualitative research method is 
based on a classical data theorizing and 
analysis. In this way, first, due to the lack 
of current and comprehensive 
components regarding the dimensions of 
the functions and institutions affecting 
higher education, the researcher selected 
20 professors and policy makers in the 
field through purposive sampling method 
(snowball) and finally 15 people (due to 
theoretical saturation) were interviewed. 

At the next level, the received voice 
answers were transcribed and coded 
based on  open, central and selective 
coding using MAXQDAv2020 qualitative 
analysis Software. 62 open codes were 
identified and categorized in the open 
coding stage. In the axial coding stage, the 
open codes obtained from the previous 
stage were connected to the axial codes, 
classified, and converted into the concepts 
of 9 main categories. In the selective 
coding stage, the concepts and themes 
introduced in the previous stage were 
regularly classified and categorized in the 
form of 2 general concepts and 9 naming 
sub-categories. To validate the 
institutions and functions of the 
internationalization of higher education, 
three techniques were used: researchers’ 
self-review, Strauss and Corbin’s 
acceptability index, and members’ review. 
In this way, the research model was 
approved and finally, for the purpose of 
testing the validity of the interviews and 
the interview protocol, a coherent 
executive plan and a steering committee 
have been used which benefited from the 
guidance of the supervisors and 
consultants as well as the researcher's 
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self-review during the process of data 
collection and analysis. To check the 
reliability of the interviews, the agreement 
between the two coders was equal to 82 
and since the reliability was more than 
60%, it was acceptable. 

Results 
The findings showed that the most 
important institutions influencing the 
internationalization of higher education 
included 5 major policy-making categories 
(supreme leadership, expediency 
discernment council, supreme council of 
the cultural revolution, constitutional 
council, government board, Islamic 
council, supreme national security 
council), intermediary institutions for 
policy implementation (central bank, vice 
presidency for science and technology, 
ministry of education, supreme council of 
communications, judiciary, Islamic 
Republic of Iran broadcaster, ministry of 
foreign affairs, support fund for 
researchers and technologists), executive 
institutions (universities, elite foundation, 
student affairs organization of the vice-
chancellor of exchange and foreign 
students affairs, science and technology 
parks, scientific and specialized 
associations, governmental and non-
governmental higher education 
institutions, Islamic Azad University, 
institutions for recruiting and dispatch 
students), executive policy-making 
institutions (information and security 
organizations, the supreme council of 
cyber space, the ministry of culture and 
Islamic guidance, academic jihad, the 
center for scientific and international 
cooperation of the ministry of science, 
research and technology, the ministry of 
health, and medical education), and 
programmatic policy-making institutions 
(research centers and research codes, 
parliament research center, parliament 

education and research commission, 
supreme council of science, research and 
technology). Also, the most important 
functions included policy making, 
regulation, facilitation, providing services 
for these institutions. 

Conclusion 
Therefore, it was concluded that the 
direction of movement toward 
internationalization, the structure within 
universities and higher education, 
institutions and the entire environment 
outside the university are also involved. 
Hence, we will be able to move in the 
direction of internationalization when, in 
addition to the institution of the 
university, the whole country and the 
system (in moving towards 
internationalization) have serious 
determination and will, policy, program, 
document, law and vision. The role, 
function and relationship of each of these 
institutions of the country should be 
determined, so that the right step can be 
taken in this direction. 
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عالی  المللی شدن آموزش گذاری بین آفرینان سیاست نقش . ثانی  زادهعلی  محسن  عمران،   صالحی ابراهیم  ایزدی،   صمد بالغی، خواجه   نجفی سمیرا 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

 پژوهشی  علمی

 نظام در عالی آموزش شدن المللیبین  گذاریسیاست آفریناننقش
 (نهادها کارکردها،) ایران آوریفن و علم
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 تاریخ دریافت:
 1401 اردیبهشت 20

 : پذیرش تاریخ 
 1401 شهریور 5

 :تاریخ انتشار
 1401 شهریور 27

 چکیده
 و شدن  المللیبین رویکرد با عالی  آموزش راه ینقشه و مدل طراحی هدف با حاضر پژوهش: هدف

.  است  کالسیک  بنیادداده  نوع  از  کیفی  پژوهش:  مطالعه  روش.  است  شده  انجام  آن  اعتبارسنجی
  عالی   آموزش  یحوزه  پژوهشگران  و  استادان  و  نظرانصاحب  از   نفر  20  شامل  کنندگانمشارکت

. اندشده   مصاحبه  ساختاریافته-نیمه  صورتبه   سپس  و  گیرینمونه  هدفمند   روش  به  که  باشندمی
  از  پژوهش  الگوی  اعتباریابی  برای  و   شده  کدگذاری   MAXQDAv2020  افزارنرم   کمک  به  هاداده

 توسط   خودبازبینی  رویکرد  و  اعضا  توسط  بازدید  تکنیک  کوربین،  و  اشتراوس  مقبولیت  هایشاخص
 بر  تأثیرگذار  نهادهای  ترینمهم  هایافته  براساس:  هایافته.  است  شده  استفاده  محقق

  ی واسطه  نهادهای  کالن،  گذارسیاست  نهادهای  یعنی  دسته،  5  عالی  آموزش  سازیالمللیبین
 گذار سیاست  نهادهای  و  اجرایی  گذارسیاست  نهادهای  اجرایی،  نهادهای  ها،سیاست  سازیپیاده

  عالی  آموزش  سازیالمللیبین  جهت  در  نهادها  این   کارکردها  ترینمهم  همچنین،.  باشندمی  ایبرنامه
: گیرینتیجه.  باشدمی  خدمات  یارائه  و  گریتسهیل  گری،تنظیم  گذاری،سیاست  کارکردهای  شامل
  ها دانشگاه  درون  ساختار  برعالوه  شدن  المللیبین  سمتبه  حرکت  جهت  که  شودمی  بیان  نتایج  بنابر

 به  آن  نتایج  چراکه  هستند؛  دخیل  امر این  در  نیز  دانشگاه  از  خارج  محیط  کل  نهادها،  عالی  آموزش  و
  شدن   المللیبین  مسیر  در  بود  خواهیم  قادر  زمانی  بنابراین  گشت؛  برخواهد  نیز  دانشگاه  از  خارج

 دارای   شدن  المللیبین  سمتبه  حرکت  در  نظام  و  کشور  کل  دانشگاه  نهاد  برعالوه  که  کنیم  حرکت
  تک تک   ارتباط  و  کارکرد  نقش،  و  باشد  اندازچشم  و  قانون  سند،  برنامه،  سیاست،  جدی،  یاراده   و  عزم
 .برداشت درست  گام مسیر این در بتوان تا گردد مشخص باید کشور نهادهای این

 کلیدواژه ها: 
  نهاد، کارکرد، شدن، المللیبین

 .گذاریسیاست عالی، آموزش
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المللی شدن آموزش عالی  گذاری بین سیاست آفرینان نقش . زاده ثانیسمیرا نجفی خواجه بالغی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علی 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

 مقدمه و بیان مسأله 1
بدون تردید توسعه و پیشرفت هر کشور و در سطح  

عنوان  ی جهانی، مدیون آموزش عالی به کالن جامعه
توسعه در  پیشران  آموزش  نیروی  است.  پایدار  ی 

در   که  راهبردی  نقش  و  رسالت  به  توجه  با  عالی 
به جامعه  کنترل  و  دارد،  هدایت  پیشرفت  سوی 

کیفیت عملکرد آن یک مزیت رقابتی در سطح ملی،  
آید  المللی برای کشورها به شمار می ای و بین منطقه

ترین جزء نهاد  عنوان مهم( و به 1401)حسن رضایی،  
و   پایه  یادگیری،  و  آموزش  ارتقای سطح  با  آموزش؛ 

شکل  نیروی  اساس  جهت  از  آینده  جهان  دهی 
می  تأمین  را  )حجه انسانی  چراغی،  نماید  االسالمی، 

پدیده 1401برزو،   از  ناشی  شتاب  جهانی (.  شدن  ی 
آوری و همچنین  های علوم و فن مخصوصاً در عرصه 
به   کشورها  بهدانش   اقتصادتکیه  یک محور    عنوان 

عالی   آموزش  که  است  موجب شده  بنیادین،  اصل 
شدن باشد  دارای بیشترین تأثیر ناشی از این جهانی 

و از طرفی بیشترین تأثیر را نیز بر این روند به جای  
ش عالی همواره همگام با تحوالت  بگذارد؛ چراکه آموز 

فرهنگی اجتماعی،  ساختارهای  جوامع    و  معرفتی  و 
و   تحوالت  بررسی  با  این موضوع  است.  رفته  پیش 

 آموزش عالی اولين ظهور ی آموزش عالی ازتاریخچه 
  1960در سال    ی طالیی خود سيزدهم، دهه قرن در

تبدیل گردیده   برای جوامع  اعتبار  به یک عنصر  که 
به بود و   امروز  گردد )موسوی  خوبی نمایان می تا به 

ها نیز  ( و به دنبال این تحوالت دانشگاه 1399امیری،  
و   ساختار  در  کارکردها  در  تغییراتی  تناسب  به 
شرایط   تناسب  به  و  آورد  وجود  به  خود  مأموریت 

 (. 2020، 1اند )اوزتلتغییر نسل داده 

و محورهای   ارکان  از  یکی  عالی  آموزش  بنابراین، 
است توسعه در    ی جوامع  رقابت جوامع  از  وقتی  و 

المللی و حرکت کشورها در مسیر توسعه  سطح بین 
ناچار توجه به ارتقای سطح  آید، به سخن به میان می 

های آموزش عالی و تغییر در  استانداردهای سیستم

 
1 Oztel 
2 Nicolescu 
3 Bruhan-Zass 

با  سیاست متناسب  عالی  آموزش  گذاری 
با   همگامی  و  توسعه  جهت  جهانی  استانداردهای 

و پدیده پیش به یک مسألهرفت  ی  ی جهانی شدن، 
می  تبدیل  ضروری  و  )اصغری،  مهم  (؛  1398شود 

نیاز  که در چند دهه طوری به با  ی گذشته متناسب 
 به افراد تقاضاي انبوه به  پاسخگويي جوامع و جهت

در اقتصادي، مختلف  ابعاد آموزش   اجتماعي، 
این تغییرات به سياسي  ابعاد در صورت وسیعو... 

آموزشروش همچنين و  كيفي و ي كم  در های 
 به وقوع جهان سراسر كشورهاي آموزشی هاینظام

سازی فرایند آموزش و  است و بحث جهانی  پيوسته
بعد فرهنگی بین تلفیق  میان  جهاني،   و المللی، 

آموزش در محافل علمی   ینحوه  و کارکردها اهداف،
ارائه موجب  و  گردید  ایده مطرح  به ی  عنوان  ای 

المللی شدن آموزش عالی خصوصاً در کشورهای  بین
و یکی   مهم  عنوان یکی از مباحث در حال توسعه به

شاخص توسعهاز  آموزش  های  سطح  در  آموزش  ی 
( و با  2009و همکاران،  2است )نیکوالسکو  عالی شده

روزافزونتوسعه ارتباطات   و  اطالعات آوريفن  ی 
با ماهیت   ايرهقابين  هايكنفرانس  تله امکان برگزاری 

 ها و نهادهای آموزش عالیافزایی برای دانشگاه دانش 
امر نشان این  تبادل  می  فراهم شده است که  دهد 

  شناسد و آموزش عالی نمي  مرز و حد تخصص و علم
توسعه این  با  فنهمزمان   طوربه  آوریی 

بینبه  ناپذیریاجتناب پیش  سمت  شدن  المللی 
 (. 2021، 3رود )بریهان زس می

ها درواقع شرایط تلفیق  المللی شدن دانشگاه بین
فرصتی برای    ابعاد بین فرهنگی پژوهش و آموزش و

و  جهانی  مالحظات  پدیده   ارتباط  نمود  و  ی  محلی 
  و   (2020،  4شدن در آموزش )تامراتی جهانی پیچیده 

آینده،  بارزتر  منظر آموزش مطلوب  نظام  ویژگی  ین 
المللی  ی آن با محیط بین یعنی باز بودن و تعامل دائم 

ضرورت  به  توجه  شرایط  و  و  مطالبات  نیازها،  ها، 
(. به  2019و همکاران،    5محیطی آینده است )فرانتو 

المللی  موازات این ضرورت و نیاز، اهمیت و نقش بین 

4 Tamrat 
5 ferronato 
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عالی  المللی شدن آموزش گذاری بین آفرینان سیاست نقش . ثانی  زادهعلی  محسن  عمران،   صالحی ابراهیم  ایزدی،   صمد بالغی، خواجه   نجفی سمیرا 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

  ی آموزشعنوان یک استراتژی جهت توسعهشدن به
دانشگاه  و  است  گردیده  در  نمایان  بازنگری  با  ها 

رسالت  و  مأموریت  کارکردها،  خود، اهداف،    های 
عنوان یک راهبرد  المللی شدن آموزش عالی را به بین

انداز بلندمدت خود جای دادند  استراتژیک در چشم 
عنوان یک استراتژی در مدیریت  ( و به 2020،  1)یورالوو 

به   هوگسوِک می   آنارتباطات  )کوِل  (.  2021،  2نگرند 
جکسون طوری به نتیجه بیا  3که  در  کرد  ی  ن 

در  بین عالی  آموزش  مؤسسات  شدن،  المللی 
  یابی دوباره به عمل آورده تا بتوانند خودارز مأموریت 

التحصیالنی تربیت نمایند که شهروندان جهانی  فارغ
حرفه چراکه  و  باشند؛  امروز  متغیر  دنیای  در  ای 

 و مشاغل جديد انواع و جهاني كار بازار در حضور
دانشجویان  مسؤولیت  پذيرش همچنين جدید  های 

صالحیت  به کسب  نیازمند  جوامع  اعضای  عنوان 
است که در رویکرد سنتی قابل دسترسی  المللی  بین

 (. 1401نیست )سعیدی و همکاران،  

عنوان  به ها دانشگاه المللی شدن  درواقع، این بین 
برا  راهی  ناخواسته   ی مناسب  اثرات  با   یمواجه 

  شدن   المللی چراکه بین   ست؛ا  شدنجهانی ی  ده یپد
ها و نفع مشترک  با توجه و احترام به مرزها، فرهنگ

ی مزایایی  المللی شدن آموزش عال. بین دینما ی م  عمل
با   عالی  آموزش  سیستم  و  کشور  برای  را  اقتصادی 

دانشجو داخل کشور    یخارج   انی ورود  به همراه  به 
از   خارج  به  دانشجویان  اعزام  با  مقابل  در  و  دارد 

به  کشو جهانی  اقتصاد  در  رقابت  برای  منفعتی  ر 
امروزه   درواقع،  داد.  آموزش    المللی شدنبینهمراه 

درآمد، کسب    شیافزا  دلیل مزایایی از قبیل ی به عال
ی، برای مؤسسات و  جهان ی  بندرتبه  شی شهرت و افزا

یک  دانشگاه  دغدغهمشغولدل ها  و  محوری  ی  ی 
و   یاصل هدف عنوانحیاتی محسوب شده و آن را به

راهبرد  اهداف  مرکز  می در  )صفاری  ی مطرح  نمایند 
 (. 1399دربرزی و همکاران، 

آموزش    سازیالمللی بین اهمیت    اما با وجود این
فعاالن   از  بسیاری  برای  همچنان  آن  مفهوم  عالی، 

 
1 Uralov 
2 Kvilhaugsvik 

 سازیالمللی بین ی مبهم است و  آموزش عال  یحوزه
مسألهبرانگبحث  حوزه یزترین  در  روز  آموز ی  ش  ی 

پور و عباسی،  عالی در جهان تبدیل شده است )علی 
گونه1400 به  و  می (  تفسیر  متفاوتی  شود  های 

از طوری به راهبری  مل  یهات ی مأمور  که  اهداف  و  ی 
عالی  چراکه    فاصله   آموزش    شدن   المللي بين دارد؛ 

گسترده  طیف  دارای  عالی  و  آموزش  تعاریف  از  ای 
است ممکن  که  است  کارکردهایی  و  در    تفسیرها 

المللی شدن محدود  انتهای یک سوی این طیف بین
ی از چند کشور  خارج به پذیرش تعدادی دانشجویی  

پردیس نه در  و  چندان مطرح  باشد  های دانشگاهی 
انتهای سوی  فقط به صورت نمادین اجرا شود و در 

فرایندی    المللي شدن بين دیگر طیف   مانند یک  به 
بر   اثرگذار   نهادها و  یكليهکه    ساختارهاي دانشگاه 

همکاران،   و  )حسینی  شود  مطرح  (؛  1398است، 
شدن بينسازی  مفهوم   کهطوری به عنوان  به  المللي 
دگرگونافر  و  نيروافزا  برنامه   كنندهيندي  های  با 

و با مشخص کردن بازیگران درون    پژوهشی و درسی 
، اساتید( و  کارمنداندانشگاهی )دانشکده، دانشجو،  

دانش فعالیتبرون  و  نقش  آن گاهی،  تمام  ها  های 
 (. 1401باشد )حسن رضایی، 

در کشور ما نیز متأسفانه خواسته یا ناخواسته،  
آموزش عالی، هر چند  المللی جو بین  در چند  سازی 

سازی آموزش عالي  المللی بین   د یسال اخير موج جد
ا  در سطحي    ران،یدر  باالدستي  اسناد  به  استناد  با 

 ً بر محوریت  شکل  گسترده    نسبتا اما  است؛  گرفته 
می  تفسیر  اول  در  یاگونه بهشود.  طیف  سند    که 

کشور  رانیا (  1404)   اندازچشم اول    گاه یجا   با  یرا 
منطقه  ی علم سطح  غرب   یایآس  یدر  در  جنوب  ی 

بین  روابط  در  مؤثر  و  تعامل سازنده  از  الملل  قالبی 
دانشگاه   میترس حرکت  ضرورت  حرکت  و  و  ها 

و  بیان کرده   را  آموزشسازی  المللی بین   سمت به اند 
برنامه قانون  توسعهی  سالهپنج   یدر    یششم 

و ماده    64  ماده  12در بخش   ران،یا   یاسالم   یجمهور
  مراکز   با   یبه صراحت بر گسترش ارتباطات علم   66

3 Jackson 
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المللی شدن آموزش عالی  گذاری بین سیاست آفرینان نقش . زاده ثانیسمیرا نجفی خواجه بالغی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علی 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

نهادها تحق  یآموزش   یو  بین   یقاتی و    المللی معتبر 
  کالن   کشور در راهبرد   یجامع علم   یدر نقشه   و   تأکید

ی  علم  یهای و همکار   یسازی آموزش عالالمللی بر بین 
مدیران و    ؛ ولی در اجرا اشاره شده است  المللی بین

شعار  سیاست با  تنها  عالی  آموزش  گذاران 
هدف بزرگ آموزش  «  هاالمللي کردن دانشگاه بين"»

اند و به  نموده   اذعانبه اهمیت آن    است"  ران یعالي ا
با   متعدد  هانامهتفاهم   ی مضااظاهر  با  ی 

های  ها و کارگروه کمیتهتشکيل  های خارجی،  دانشگاه 
بازدمرتبط دانشگاه ،  مدیران  متقابل  های  یدهای 

خارجی   و  فعاليتداخلی  کنار  روزافزون    یهادر 
  یمختلف و ارائه  هایکنفرانس ها و  نشست  یبرگزار

حوزه  یهاگزارش در  بین عملکرد  کردن  ی  المللی 
  ی هاگسترش فعاليتعزم جدی خود را   آموزش عالی

ا بين عالي  آموزش  می   ران یالمللي  دهند  نشان 
 (.1399)موسوی و همکاران، 

بياناما   را  اين  موجود  با  مي   واقعيات  كه  كند 
بين  دانشگاه  يك  فاصله شرايط    زيادي   یالمللي 

  ،المللي شدنداريم. فقدان وجود هدف و تعريف بين
تراتژي مدون در مقايسه با ديگر  وجود يك اس  فقدان

بي   خالء   ،كشورها و  کفایت  عمليسياستي  عدم   ،
های متأثر از  پشتیبانی مالی و لجستیکی، وجود نگاه 

همکاری  به  بین سیاست  علمی  نبود  های  المللی، 
امکانات   و  انسانی  نیروی  تشکیالتی،  چارچوب 

ی محوله، موانع متعدد قانونی و  متناسب با وظیفه
اجتماعی باعث  -مچنین شرایط فرهنگی سیاسی و ه 

  طور کامل محقق نشود، شده این فرایند در ایران به 
جایگاهنتیجه   که آن  در  دانشگاه   ی  ایران  های 

رتبهبندیرتبه نظام  مانند  مؤسساتی  بندی  های 
رتبه   1وبومتریکس  تهران  دانشگاه  رتبه  ی )بهترین 

های ایران  دانشگاه کدام از  )هیچ   2ینترنشنال ا  4(،  504
شانگهای   200در   ندارد(،  قرار  آن  برتر    3دانشگاه 

(،  600تا    501ی  )دانشگاه شریف و تربیت مدرس رتبه

 
1 Webometrics 
2 4International Colleges and Universities (4ICU) 
3 Shanghai Ranking 
4 QS Ranking 
5 SCI mago Ranking 

اس  شریف    4کیو  صنعتی  دانشگاه  رتبه  )بهترین 
سایماگو 381ی  رتبه رتبه  5(،  تایمز 15ی  )ایران   ،)6  
رتبه)بازه بابل،    400-351ای  ی  نوشیروانی  صنعتی 

پزش مازندران(،  علوم  پزشکی  علوم  کردستان،  کی 
لیدن  عالی  تهران    7آموزش  دانشگاه  رتبه  )بهترین 

به رتبه113ی  رتبه اقدام    های در بندی دانشگاه ( که 
بین  می سطح  شاخص المللی  از  یکی  و  های  نمایند 

نمایان   المللی است،های بینها همکاری بندی آنرتبه
دانشگاهمی جایگاه  که  مشود  کشور  تأسفانه  های 

نیازمند اصالح  این فرایند  و    جایگاه مناسبی نیست 
 است.

با توجه به اینکه در آموزش عالی کشور نهادها و  
بهسازمان زیادی  جزیره های  هم  صورت  از  دور  و  ای 
باشند؛ لذا این نیاز  گذار می گیرنده و سیاست تصمیم

می  و  احساس  شناسایی  فعال  نهادها  این  که  شود 
برای  بهبود    راهبردهایی  و  نهادی  ساختار  اصالح 

تعامالت میان نهادها در نظام نوآوری آموزش عالی  
الزمه چراکه  گردد؛  بینارائه  نیازمند ی  شدن  المللی 

نهادها   این  سیستمی  و  منطقی  ارتباط  و  همکاری 
(؛ لذا باید توجه  1396بین و همکاران،  باشد )نیکمی

لی  ی آموزش عاگیران حوزه گذاران و تصمیمسیاست
المللی  بحث بین   را به این موضوع معطوف کرد که
  ی باالدست  اسناد ی  شدن آموزش عالی دارای پشتوانه 

و قشر علمی کشور است و باید در اجرا به این بحث  
است   نیاز  بنابراین  شود؛    های دانشگاه   کهپرداخته 

  ی کارکردها  اهداف و  ها،ت یها، مأمورکشور در رسالت 
عمل آورده و بازیگران و عوامل  یی به های خود بازنگر

ی راه ترسیم  و کارکردهای این موضوع در قالب نقشه 
گذاشته شود؛   اجرا  به  چارچوب    نیا  یبراو  منظور 

ً   از ین  ی خاص الزم    ی هاتیکارکردها و فعال  است که اوال
ً یثان؛  را فهرست کرده فعال در    ی ها و نهادهاسازمان  ا

ً   ی کارکرد  یحوزه   ن یباطات بارت  مشخص شده و ثالثا
  بعد کارکردی و نهادی   ؛ لذا در دو گردد  میترس  هاآن

6 Times Higher Education World University 
Ranking: THE 
7 Leiden University Ranking based on new crown 
indicator 
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عالی  المللی شدن آموزش گذاری بین آفرینان سیاست نقش . ثانی  زادهعلی  محسن  عمران،   صالحی ابراهیم  ایزدی،   صمد بالغی، خواجه   نجفی سمیرا 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

المللی شدن آموزش را مورد بررسی و در  فرایند بین 
این    گذاری درسیاستنهایت با یک دید جامع مدل  

سازی  المللی بین شود تا  خصوص طراحی و ارائه می 
عال  به   ی آموزش  راهبردرا  در    ک یاستراتژی  عنوان 

به  یدانشگاه   یاندازهاچشم و  وجهه    گنجانده 
تبادالت    ، یعلم  یهاافتهی  صدور دانش و   ، المللیبین

  ش یزا فو ا  ی مال  ی تنگناها  برطرف نمودن   ،ییدانشجو
کمک دانشگاه   ی آموزش  ت یفیک لذا  ها    این   در   کند؛ 

سازی آموزش  المللی با اهمیت دادن به بین  پژوهش 
این سؤال که ابعاد کارکردی و نهادی    به طرح   عالی 

سازی آموزش عالی  المللی گذاری بین الگوی سیاست 
طراحی   ؟اندکدام  الگوی  اعتبار  برای  و  شده 

سازی آموزش عالی چگونه  المللی گذاری بین سیاست
 ی اصلی تحقیق طرح گردید. مسأله  است؟

 مبانی نظری 2
نمی علم،   ثبات  و  یمرز  اساساً  و  مفهوم    ک شناسد 

در صورت  ؛ لذا یک سازمان علمی،  المللی استبین
المللی اندیشیدن،  ارتباط مستمر با جهان خارج و بین 

ی این  واسطهتواند به حیات خود ادامه دهد و به می
از جدیدترین یافته با آگاهی  های  ها در دوره ارتباط، 

مختلف خود، راه تعالی را طی و نیازهای داخلی خود  
زاده، عدالتیان شهریاری، محمد،  را رفع نماید )قاسم 

بین 1400 مجموعه  آموزش شدن المللی(.   عالی 
شامل هاییفعالیت  و هاهمکاری  گسترش است 

علمی عالی و ارتباطات   هدف با المللیبین  آموزش 
و   واقعی پژوهشی و آموزشی محیط ساختن فراهم

 پیشرفت و اندازهاچشم با همبسته و ارتباط در
(.  2017،  1)لومار  ساختار آموزش عالی است در جهانی

 مبادالت گسترش و عالی آموزش شدن المللیبین
باعث عالی   دانشگاهیان اجتماعی رشد آموزش 

 ارتباط مختلف اشکال  میان، این در و شودمی
در   تأثیر المللی،بین  ارتباطات خصوصبه مهمی 

می  علم پیشرفت جای  )آلتباج به  (.  2018،  2گذارد 
المللی شدن آموزش عالی در هر کشوری از جهان  بین

 
1 Lomer 
2 Altbach 
3 Choi 

می  نگریسته  متفاوتی  و  خاص  منظر  هر    و  شود از 
از   دارد  به کشور سعی  یا  آن  و  عنوان یک سیاست 

خارجی،   سیاست  آموزشی،  سیاست  قبیل  از  ابزار 
فن  و  علم  سیاست  سیاست  نوآوری،  و  آوری 

به  و  فرهنگی  سیاست  دیپلمااقتصادی،  سی  تازگی 
بین و  دانشی در راستای منافع ملی بهره ببرد )نیک 

منظور  1396همکاران،   به  از کشورها  بسیاری  در  (؛ 
سازی  المللی اطمینان از کیفیت آموزش عالی از بین 

شود و در برخی کشورها نیز  آموزش عالی استفاده می 
ی کیفیت آموزشی در بازار  جهت کسب باالترین رتبه

اند سازی آموزش عالی رو آورده المللی ین به ب  جهانی 
المللی شدن  (. اهداف بین 1400و همکاران،    )مایاحی 

آموزش عالی نیز در سطوح مختلف و در کشورهای  
که در کشورهای  طوری مختلف نیز متفاوت است؛ به

توسعه حال  تقویت  بین   در  هدف  با  شدن  المللی 
آموزشی،  های  یرساخت ز ی  بخش خصوصی، توسعه

ی صنعت گردشگری ازطریق تبادل استاد و  توسعه
مدیریت   اساسی  نیازهای  به  توجه  نیز  و  دانشجو 

توسعهتوسعه پایدار،  منابع  و  ی  انسانی  نیروی  ی 
)چوی است  اقتصادی  طرفی،  2019،  3رشد  از   .)

ها  المللی شدن آموزش عالی و تبادل بین دانشگاه بین
مشارکت  جمله  میااز  سازمانی  مؤسسات  های  ن 
می  عالی،  دانشگاه آموزشی  از  مؤسسات  تواند  و  ها 

)چاو   دانش  مبادله  برای  ایجاد ظرفیت  در  آموزشی 
پروژه 2020،  4هسیه از  سازمانی  پشتیبانی  و  (،  ها 
(  1400های تحقیقاتی )مهرآورگیگلو و همکاران، برنامه

ی محلی و از  مسائل پیچیده   ی پاسخ یا یافتن و ارائه 
های  المللی از قبیل برنامه موزشی بین های آهمکاری 

به   مربوط  مسائل  ادغام  کشور،  از  خارج  تحصیل 
های درسی و یا از ایجاد  المللی در برنامه ارتباطات بین 

های بین فرهنگی ضروری در آموزش عالی  صالحیت 
( پشتیبانی و حمایت  2020،  5گورگی موانگی و یاهو )

 کنند.

مبنا، همین  حرکت  بر  کشورها  سمت  به   تمامی 
کرده بین درک  را  شدن  به المللی  و  تحقق  اند  دلیل 

4 Chun Hsieh 
5 George Mwangi and Yaho 
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المللی شدن آموزش عالی  گذاری بین سیاست آفرینان نقش . زاده ثانیسمیرا نجفی خواجه بالغی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علی 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

جوامع    ی افرادنیازهای ملل و جهان و رشد و توسعه
به  بین حرکت  را  سمت  عالی  آموزش  شدن  المللی 

می نااجتناب سیاسی پذیر  دالیل  درواقع،    که   دانند. 
آینده نگاه استراتژیک به  ی روابط دیپلماتیک  نوعی 

بهبود  موجب  امنیت  ست سیا  است؛  خارجی،  های 
متقابل،   فهم  و  صلح  تکنولوژیکی،  همکاری  ملی، 

منطقه هویت  و  ملی  دولت هویت  برای  ها  ای 
به می بعد  طوری شود.  آموزش  است  شده  بیان  که 

(. دالیل  2015،  1چهارم سیاست خارجی است )دویت 
تری  اقتصادی که به اهداف دارای تأثیرات بلندمدت

خورده  بین پیوند  و  به مللی الاند  را  یک  سازی  عنوان 
انسانی   نیروی  تربیت  جهت  مشارکتی  مکانیزم 

بهمی دانش طوری نگرد.  در  که  خارجی  آموختگان 
  اقتصادی   و کسب سودهای   راستای ارتباطات تجاری
عنوان کلیدهای اصلی در نظر  مانند درآمد مؤسسه به 

(. دالیل دانشگاهی نیز  2019شوند )نایت،  گرفته می
موضوع این  می   به  بعد  اهمیت  گسترش  که  دهد 

باعث  بین و خدمات  پژوهش  آموزش،  المللی شدن 
در کیفیت آموزش عالی و در   افزودهارزش ایجاد یک  

و    2شود )روسیدا بندی مؤسسه می ارتقای رتبه  نتیجه
اهمیت  2020همکاران،   نیز  فرهنگی  نظر  از  و   )

به بین شدن  و  دلالمللی  مهارت  زبان،  درک  یل 
های خارجی دیگر توسط دانشجویان، اعضای  فرهنگ

باشد.  نتیجه ارتقای فرهنگ ملی می   هیأت علمی و در 
بین درک  ارتقای  ارتباطی  درواقع،  و  فرهنگی 

  المللی بین ی اهمیت فرهنگاز دالیل  آموختگاندانش 
می  عالی  آموزش  )شدن  زس،  باشد  (.  2021بریهان 

کند که آموزش عالی  ( بیان می 2020)  3باربوسا و نوس 
  ها بخش کوچکی از نخبگان را در اکثر جوامع که قرن 

داد، در حال حاضر به یک نهاد مهم در  تشکیل می 
ی دانشی تبدیل شده  ی جهانی شدن و جامعهزمینه

توسعه  در  اساسی  نقش  و  اقتصادی،  است  ی 
کند. همچنین، توسعه و  اجتماعی و فرهنگی ایفا می 

المللی شدن آموزش عالی یک دیپلماسی  پیامد بین 
فرهنگی   دیپلماسی  از  بخشی  که  آموزشی  مثبت 

می اس ایجاد  را  داریان،  ت  توفیقی  و  )کیخا  نماید 
 

1 De Wit 
2 Rosyidah, Matin & Rosyidi 

درک  1400 و  تفاهم  بسط  آموزش  دیپلماسی   .)
مشترک از مسائل و مشکالت جهانی مانند تغییرات 

بیماری  غذایی،  امنیت  هوایی،  و  و  آب  واگیر  های 
کردن  همه حل  که   ... و  پناهندگی  و  مهاجرت  گیر، 

،  ت ها از عهده یک کشور به تنهایی خارج شده اسآن
همکاران،  می و  )اسدی  این  1399باشد  درواقع،   .)

به  نوین دیپلماسی  سیاست عنوان  و  ترین  ها 
ی آموزش عالی، یک تصویرسازی  راهبردهای در حوزه 

های آموزش  از ظرفیت   گیریمثبت از کشور با بهره 
صورت  کند. هر چند که متأسفانه بهعالی ایجاد می 

با قدرت نرم، تجاری اقتصاد دانش،  سازی  نادرست 
به  و  آموزش  فرهنگی    ویژهدیپلماسی  دیپلماسی 

می  دانسته  هوگسوِک،  مشابه  )کوِل    (. 2021شود 
بین به تقويتطورکلی،  عالی  آموزش  شدن   المللی 

و  و اقتصادي وريبهره  علمي،  توليدات تحقيقات 
 اين کنار در حال،با این   به همراه دارد. مالي منافع
 نخبگان، فرار براي ديديته همچون خطراتي مزايا،

)اصغری،   قوانين شدن ضعيف ؛  1398مهاجرتي 
عباسی،  علی  آموزش   نقش بين تعارض  (، 1400پور، 
بين   رقابت  ملي، و سياسي سازمان عنوان به عالی

ودانشگاه  انساني،   و مالي منابع براي  دانشکده ها 
برنامه یکسان   در رویزیاده  درسي، هایسازی 

 و آموزشي عنوان زبانبه  انگليسي زبان از استفاده
وجود  هایبرنامه سازیتجاری  )ولیقدم   درسي  دارد 

 (. 1400زنجانی و همکاران، 

المللی  ی فرایند بین چرخه و تاریخچه  ( 1994)  4ت ی نا
ی مستمر  یک چرخه   صورتشدن آموزش عالی را به 

  آگاه  اول:  یمرحله بیان کرد. مرحله   6و متوالی، در  
استادان،   یعنی  دانشگاه  اصلی  ارکان  کردن 
دانشجویان و کارکنان و مدیران و جامعه از اهمیت و  

ی  ؛ مرحله المللي شدن دانشگاهمنافع و ضرورت بین 
دانشگاه؛   اصلی  بازیگران  در  تعهد  ایجاد  دوم: 

برحسب  مرحله انتظارات ی سوم:  و  اهداف  نيازها، 
برنامه و  استراتژی  جامع  اتخاذ  صوص  درخریزی 

شدنبين مرحلهالمللي  اجرای  ؛  چهارم:  ی 

3 Barbosa & Neves 
4 Knight 
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عالی  المللی شدن آموزش گذاری بین آفرینان سیاست نقش . ثانی  زادهعلی  محسن  عمران،   صالحی ابراهیم  ایزدی،   صمد بالغی، خواجه   نجفی سمیرا 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

بین استراتژی با  های  مختلف  ابعاد  در  شدن  المللی 
ی پنجم:  هدف عملیاتی کردن فعالیت اجرایی؛ مرحله

  ی ارتقاها با هدف  ارزیابی مستمر فرایند و استراتژی
فرا  شدنبين   ندیکيفيت  مرحلهالمللي  ششم:  ؛  ی 

به  ارائه مناسب  بازخورد  و نفعای ذی    ن 
دانشجو )کنندگان  مشارکت  و  استادان  (  انیکارکنان، 

با هدف تقویت    المللي شدن دانشگاه بين   فراینددر  
سال    تی دووانگیزه.   ادغام    2002در    یچرخه با 

که    سه مؤلفه ،  1واندی مدل  در    نایت سازی  المللی بین
ین  ا  بود ارائه کرد.   گذاریسیاست های  متأثر از مدل 

تحلیل زمینه، این گام قبل از    از: ند  اعبارت سه مؤلفه  
چرخه مرحله اول  مرحله ی  یعنی  نایت  آگاهی  ی  ی 

زمینه و  عوامل  کردن  روشن  به  و  شد  های اضافه 
بین  بیرونی  و  عالی  درونی  آموزش  شدن  المللی 

های سیاسی  گیریبرحسب اسناد باالدستی و موضع 
و  مؤلفه  پردازد. می برنامه  اجرای  دوم،  ی 

ساز استراتژی با هدف سهولت مانيهای  که   است 
کيفيت و ضمانت اثرات   افزایش و بازبيني یمرحله

ی عملیاتی کردن الگوی نایت به  برنامه پس از مرحله 
اضافه شده است مؤلفه   و  مدل  نهایت    ی سوم در 

است که به مشخص کردن    ارزیابی تأثیرات بلندمدت
برنامه موفقیت  دانشگاه میزان  درازمدت  در  های  ها 

موزش، پژوهش و خدمات دانشگاه با رویکرد  آ  تلفیق
، یورالوو،  2019،  2المللی اشاره دارد )میاندی و آزیرا بین

 (. 1994؛ به نقل از نایت، 2020

تعاریف به  توجه  البته مختلفی  با  ً   که   در مرتبا
 تعریف باشد،می روز شرایط با تطبیق و تغییر  حال 

است که   برخورداربیشتری   جامعیت از نظر به نایت
می   تالش گونههر شدن المللیبین   دارند:بیان 

 به پاسخ در عالی آموزش ساختن هدف با مندنظام
 جوامع، شدنجهانی  به مربوط هایو چالش  الزامات
نايت  .باشدمی کار بازارهای و اقتصاد  همچنین، 

ابعاد   تلفيق فرايند را عالي آموزش شدن المللیبین
 اهداف، در جهاني و فرهنگي بين المللی،بین

آموزشارائه ینحوه  و کارکردها  کرده بيان عالي ی 

 
1 Wandi 
2 Miandy and Aziah 

 نکته این بر (. درواقع، این تعاریف2019)نایت،   است
داشتن   دارند تأکید بدون  وچشم که  نگرش    انداز 

رکن  بین که  نوآوری  خلق  و  انتقادی  تفکر  المللی، 
نمی  ناپذیراجتناب تحقق  است  به  علم  چراکه  یابد؛ 

 آموزش عالی  شدن المللی( بین 2009)  3بستروم   قول 
برنه عالی، هايبرنامه  تنها   هیأت اعضاي آموزش 

 موجب بلکه گذارد؛می  تأثیر دانشجویان و علمی 
تغییرات ساختاری نیز شده و بر تمام سطوح و ابعاد  

گذارد که این  آموزش عالی تأثیرات عمیقی بر جای می 
 نوآوری است. ی مقدمه

 تحقیق ییشینهپ 3
 ( همکاران  و  گیگلو  با  1401مهرآور  خود  تحقیق  در   )

به  شکل   یهاگفتمان   ییشناساعنوان   دهنده 
  ران ی ا  یالمللی در آموزش عال بین   یعلم   یهای همکار

مصاحبه  انجام  با  و  کیفی  روش  ی به 
با  نیمه بخش    13ساختاریافته  مدیران  از  نفر 
در    نظرصاحب لتی کشور و  های دوالملل دانشگاه بین

که   رسیدند  نتیجه  این  به  حوزه  های  گفتمان این 
همکاری شکل به  بین دهنده  علمی  در   المللیهای 

گفتمان اصلی    چهاردر    توانرا می   کشور  آموزش عالی
 اقتصادی، گفتمان فرهنگی، گفتمان گفتمان:  شامل

بندی  سیاسی دسته بودن علم و گفتمان المللیبین
 نمود. 

( در تحقیق خود با عنوان  1401و همکاران )  شیرزاد
با    ران یا   عالیآموزش    هایچالش   نییتب مواجه  در 

و  شدن  ی  جهان  به روش کیفی  و  انجام مصاحبه  با 
بر   با  پدمبتنی  از صاحب   19یدارشناسی  نظران  نفر 

و   قوت  نقاط  شناسایی  به  حوزه،  این  در  کلیدی 
فرصت  در  ضعف،  عالی  آموزش  تهدیدهای  و  ها 

 شامل  قوت مواجهه با جهانی شدن پرداختند. نقاط  
جهانی  روندهای  از  مدیران  فعال حمایت   ؛شدن 

در صحنه   برای حضور  دانشگاهیان  درونی  انگیزش 
جهانی و امکان ایجاد بسترهای مناسب و معیارهای  

جهان طراز  پاسخگویی   لها شامضعفو    ،دانشگاه 

3 Bostrom 
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المللی شدن آموزش عالی  گذاری بین سیاست آفرینان نقش . زاده ثانیسمیرا نجفی خواجه بالغی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علی 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

ملی،   محلی،  استراتژیک  نیازهای  به  نامناسب 
جهانیطقهمن و  استانداردهای  ؛  ای  نبودن  مناسب 

  ؛ آموزشی، آزمایشگاهی و تسهیالت در سطح جهانی
ارج  سرمایه عدم  به  بیکاری  گذاری  و  انسانی  های 

مناسب نبودن قوانین و مقررات در    کردگان؛ یلتحص
تبادالت  یزمینه و  نبودن    ؛تعامالت  مناسب 

ت علمی و دانشجویان  أهای جذب اعضای هی شاخص
دانشگاهیانتحص ارتقای  و  تکمیلی  و    یالت 

فرصت  استادان.  برخی  فرهنگی    ها خودباختگی 
ساختارهای    ی آموزش عال   هایتأثیرگذاری نظام   شامل

دولت  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،    ؛هاسیاسی، 
دانشگاه درآمد  کسب  متعددامکان  منابع  از    ؛ ها 

های آموزش عالی و تعامل  روز شدن نظام تقویت و به 
با توجه به دید    .المللیکدیگر و نگاه مجامع بین با ی

دانشگاه دولت  و  به ها  ایران  به  خارجی  عنوان  های 
سابقه  با  فرهنگی  یکشوری  و    تهدیدها ،  تاریخی 

ایجاد محدودیت در انجام پژوهش مسائل و    شامل
بومیارزش شاخص؛  های  و  ایجاد  علمی  های 

بر  بین   های گذارییاستس مبتنی  جهانی  و  المللی 
گسترده   ؛نهادی  ینظریه توسط    یجذب  نخبگان 

  ی برخ   میتحر  برتر؛  یهادانشگاه  و  شرفتهیکشورهای پ
دانشگاه  و    ب ی آس  ران؛ی ا  یهااز  فرهنگ  باورها،  به 

 زبان  

های ایران و نادیده  از دانشگاهی؛ تحریم برخی  بوم
 . نظام حکمرانی یگرفتن خردمندان در بدنه 

( در  1400زاده، عدالتیان شهریاری، محمدی ) اسمق
المللی شدن  تحقیقی به تبیین و طراحی فرایند بین 

پرداختند. در بخش   با رویکرد آمیخته  آموزش عالی 
مصاحبه ازطریق  پژوهش  این  نیمه کیفی  ی 

ساختاریافته با اساتید دانشگاه پیام نور گرجستان،  
نامه در  پرسش   ای تهیه و در بخش کمینامهپرسش 

گردید.   توزیع  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویان  بین 
ی نهایی این پژوهش مدل طراحی شده فرایند  یافته
مؤلفه بین شامل  شدن  سیاسی،  المللی  های 

امکانات،  زیرساخت  و  تجهیزات  مالی،  های 
ارتباطات بین  المللی، آموزشی  دانشگاهی، سازمانی، 

فرهن خدماتی،  و  پشتیبانی  اداری،  درسی،  - گیو 
 اجتماعی و اقتصادی است. 

( در تحقیق خود  1400ولیقدم زنجانی و همکاران ) 
سازی  المللی با عنوان طراحی و اعتباریابی الگوی بین 

دانشگاه  عالی  کشور آموزش  پزشکی  علوم  به    های 
مصاحبه انجام  با  کیفی  بخش  در  آمیخته  ی  روش 

و    نفر از خبرگان آموزش عالی   20ساختاریافته با  نیمه
نفر    124نامه در بین  بخش کمی با اجرای پرسش   در

ترین ابعاد  از اساتید به این نتیجه رسیدند که مهم
دانشگاه بین شدن  مدیریت  المللی  حاکمیت،  ها: 

آوری  دانشگاه، زبان و فرهنگ، ساختار دانشگاه، فن 
منابع   مدیریت  انسانی،  منابع  مدیریت  اطالعات، 

دول کارکرد  اساتید،  فیزیکی،  و  اداره مالی  امور  ت،  ی 
توسعهبین و  المللی،  دانشجو  دولت،  ی 

دانشگاه دانش  سازمانی  تعالی  توسعه  آموخته،  ی  و 
 دانشگاه است.

( در تحقیق خود با  1400مهرآور گیگلو و همکاران )
های علمی در آموزش عالی  عنوان شناسایی همکاری 

با روش فراترکیب و با بررسی کلی مطالعات انجام  
  146  و در نهایت   2019تا    2010ی زمانی  بازه شده در  

های  ترین مؤلفهتحقیق به این نتیجه رسیدند که مهم 
شناسایی  عبارتکلیدی  همکاری شده  از:  های  اند 

آموزش و پژوهشی، مشارکت اعضای هیأت علمی در  
بین فعالیت اصالح  های  فرهنگی،  عوامل  المللی، 

فاده  ساختار دانشگاه، بسترسازی مناسب برای است
ها  آوری ارتباطات و اطالعات در دانشگاه، برنامه از فن

 های دولتی و جهانی شدن. و سیاست 

( در  1400فر )منشگر و فتحی واجارگاه و حمیدی
سازی  المللی ی الگوی بین تحقیق خود با عنوان ارائه 

در  دانشگاه  مستقر  عالی  آموزش  مؤسسات  و  ها 
یاد و با روش  بنمناطق آزاد کشور با یک رویکرد داده 

با   مصاحبه  ازطریق  و  رؤسای    27کیفی  از  نفر 
های مستقر در  های معتبر ایران و دانشگاه دانشگاه 

مناطق آزاد کشور، عوامل مدیریتی و انسانی، جهانی  
منطقه و  و  فرهنگی  سازمانی،  و  ساختاری  ای، 

مالی،   و  اقتصادی  حکومتی،  و  سیای  اجتماعی، 
و   ارتباطی  پژوهشی،  و  را  رسانالع اطآموزشی  ی 
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عالی  المللی شدن آموزش گذاری بین آفرینان سیاست نقش . ثانی  زادهعلی  محسن  عمران،   صالحی ابراهیم  ایزدی،   صمد بالغی، خواجه   نجفی سمیرا 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

ها  المللی سازی دانشگاه ین عناصر الگوی بین ترعمده 
 و مؤسسات آموزش عالی ذکر کردند. 

 ( رضایی  عنوان  1400حسن  با  خود  تحقیق  در   )
سیاست مطالعه تطبیقی  راهبردهای  ی  و  ها 

منتخب  المللی بین کشورهای  با  عالی  آموزش  سازی 
ای  موجود در کشوره  اسنادبه روش کیفی و با بررسی  

که   رسیدند  نتیجه  این  به  به    ی ابیدستمنتخب 
پژوهش  ی آموزش  ی باال  تیفیک بهره و  از  ی،  مندی 

سودهای اقتصادی، تنوع و فهم فرهنگی، دستیابی به  
دیپلماسی   و  تحقیقاتی  قدرت  و  باال  استانداردهای 

در   مشارکت  تبادل  هاپروژه دانشی  و  تحقیقاتی  ی 
مهم  دانشجو  و  راهباسناد  و  کارکرد  رد  ترین 

ایران  المللی بین در  و  است  عالی  آموزش  سازی 
کالن   سطح  در  هدفمندی  و  مشخص  سیاست 

بین یاستس برای  عالی  المللی گذاری  آموزش  سازی 
 وجود ندارد. 

( همکاران  و  با  1399موسوی  خود  تحقیق  در   )
  شدن   المللیبین ی  گانهسه   یراهبردها عنوان  
دولتدانشگاه  منتخب  کیفی    ران یا  ی های  روش  و  با 

مصاحبه نیمهازطریق  با  ساختاری  از    20یافته  نفر 
حوزه نتیجه  اساتید  این  به  کشور  عالی  آموزش  ی 

آموزش، پژوهش    یگانهسه   ی راهبردهارسیدند که به  
  ی برا  ی سه راهبرد اصل  عنوانبه   یو خدمات دانشگاه 

مس در  عم  شدن  المللیبین  ریدانشگاه    ی قیتوجه 
 . شده است

( در تحقیق خود با عنوان  1399) اسدی و همکاران  
المللی  ی دیپلماسی دانش در بستر بین الگوی توسعه

شدن مطالعات آموزشی در نظام آموزش عالی ایران  
ساختاریافته ی نیمه با روش کیفی و انجام مصاحبه

حوزه   14با   اساتید  از  در  نفر  آموزشی  مطالعات  ی 
  های استان کردستان به این نتیجه رسیدند دانشگاه 

پدیده بر  اثرگذار  عوامل  دانشی  که  دیپلماسی  ی 
المللی،  اند از: زبان در آموزش و پژوهش بین عبارت

های کشور،  دانش محتوای درسی و آموزشی دانشگاه 
سیاستتصمیم نظام  در  دانشگاهی،  گیری  گذاری 
آموزشتوسعه و  ارتباطات  ساختار  ی  مجازی،  های 

ی، رویکرد  قدرت علمی، اجرایی و اختیارات دانشگاه 

توسعه  دانشگاهی،  پژوهش  و  علم  کیفی،  تولید  ی 
دانشگاهی،  رقابت  اعتبار  و  به  بخشتنوع پذیری  ی 

توسعه اجتماعی،  و  فرهنگی  دیپلماسی  نیازهای  ی 
و  رشتهیانمدانش   انفرادی  علمی  مبادالت  ای، 

سایر   با  تطبیقی  آموزشی  مطالعات  دانشگاهی، 
 اهی. کشورها، دستیابی به مرجعیت علم دانشگ

( در تحقیق خود با عنوان تحلیل  1398اصغری )
بر  المللی بین تأکید  با  ایران  در  عالی  آموزش  سازی 

نقش بازیگران به روش کیفی و ازطریق مصاحبه با  
بررسی    25 و  خارجی  دانشجویان  و  مدیران  از  نفر 

که   رسیدند  نتیجه  این  به  نظری    ن یبيشترمبانی 
مؤلفه  المللی شدن بین   چالش    یلدلبه   ندیا فر   یبه 

سياست  شفافيت  تعرعدم  در  تصميم    ف یگذار 
در  و  سیاست   یچرخه   قالب   سياستي  گذاری 

مؤلفه  تأثیرگذار  به  گران یباز   یهمچنين  عامل  عنوان 
  ی سياستي برا   یتعلق دارد. توصيه  ند یفرای  در اجرا
ا سياست  نیحل  الزام  و  تعهد  وچالش،    گذاران 

نکتهتصميم سه  به  است:    یگيران    ی اجرا  .1اصلي 
  یهاو مدل   چرخه  سازی براساسالمللی سياست بین 

دانش    - سياست  یشبکه  یجاد ا   .2  ؛گذاریسیاست
دانشگاه پژوهي در سطح    دفاتر  فعال نمودن   قیازطر

سياست پژوه در سطح    ی نهادها  ت یسازماني و تقو 
تقو3  ؛مليبخشي/ در    یلگرتسه  ینهادها  تی . 
 . الملليبين  یهافعاليت

المللی  ( در تحقیق خود با عنوان بین 2020)  چون 
ریشه: هویت ملی و سیاست   شدن آموزش عالی در 

نامه به  یع پرسش توز  در عصر جهانی شدن، ازطریق
المللی شدن  درخصوص بین   موجودهای  تحلیل داده 

در کشور تایوان پرداخت. نتایج این تحقیق بیانگر آن  
که   و  اسیس  راتییتغاست  خصوصی  نهادهای  ی، 

بیندولت  اصلی  بازیگران  آموزش  المللی ها  سازی 
و نقش هر    باشندعالی در ساختار کشور تایوان می 

ملی مشخص   با هویت  نهادها مطابق  این  از  کدام 
 گردد.می
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المللی شدن آموزش عالی  گذاری بین سیاست آفرینان نقش . زاده ثانیسمیرا نجفی خواجه بالغی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علی 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

( در تحقیق خود با عنوان  2020)  1ویچ والو شرپجون
با  المللی بین ازبکستان  در  عالی  آموزش  سازی 

فرایندهای   مرور  با  و  کیفی  تحلیل  از  استفاده 
در  بین ازبکستان  در  عالی  آموزش  شدن  المللی 

چارچوب اصالحات اجرا شده در آموزش عالی به این  
  در   یعالالمللی شدن آموزش  بین   نتیجه رسیدند که

در  ا موضوع  این  به  جدی  توجه  نیازمند  زبکستان 
و یک    عنوان یک هویت ملی استبه   سطح ملی و 

ی اقتصاد ملی و سازوکارهای  عامل کلیدی در توسعه
است.  ملی  آموزشی  نظام  و  فرهنگی  تنوع    ارتقای 

بین تبد نهاد  به  شدن  شناسایی  یل  به  نیاز  المللی 
 دارد.   هایک از آن   هر  یگاهجا ی دخیل و تعیین  نهادها

( در پژوهش خود با عنوان سه بعد از  2020)  2وو
برون بین عالی  آموزش  شدن  روش  المللی  به  گرا، 

ابعاد   کیفی و با استفاده از تحلیل محتوا و فراترکیب 
برون بین عالی  آموزش  شدن  را  المللی  چین  در  گرا 

دهد و به این نتیجه رسید که  مورد مطالعه قرار می 
الی در چین دارای یک رویکرد  رویکرد کنونی آموزش ع

بین برون  اصلی  بعد  سه  دارای  که  است  المللی  گرا 
بر همکاری   مبتنی  فرهنگی  دیپلماسی  شدن شامل 

خارج   و  چین  عالی  مؤسسه  ) آموزش  برنامه 
کمک از  استفاده  بین کنفوسیوس(،  در  های  المللی 

ی آموزش عالی و پذیرش دانشجویان  جهت توسعه
 ی است. عال لف آموزش المللی در سطوح مختبین

( آزیرا  و  عنوان  2019میاندی  با  تحقیقی  در   )
نگاه  المللی بین از  مالزی  کشور  عالی  آموزش  سازی 

اجرای با  عالی  آموزش  ی  مصاحبه  مدیران 
نفر از مسؤوالن بخش دولتی    15ساختاریافته با  نیمه

که   رسیدند  نتیجه  این  به  مالزی  عالی  آموزش 
تدوالمللی بین   یراهبردها   ترینمهم برنامه    ن یسازی 

برا  ن یا  2007-2020  كیاستراتژ   ی کشور 
  سیاسی   نظام  تی حما  ،ی سازی آموزش عال المللی بین

المللی و  بین های  و علمی کشور، عضویت در شبکه
خارجی  هدف دانشجو  جذب  جهت  دقیق  گذاری 
 است.

 
1 Sharipjonovich Uralov 
2 Wu 

پژوهشی  2019)  3لی   در    ی های تراتژسا( 
آموزش عال المللی بین بررسی    ی سازی  و  کشور چین 

نقش دولت در این زمینه را مورد مطالعه قرار داد.  
با   کیفی(  )تحقیق  نظری  کاوش  یک  پژوهش  این 

ذکور حاکی  بررسی مبانی موجود بود. نتایج پژوهش م
ها و  از آن است که در کشور چین، نهادها، استراتژی 

استراتژیبرنامه چارچوب  در  را  خود  ملی  های  های 
ی اصلی بودجه  کنندهینتأمکنند و دولت  تدوین می 

سازی است. در دولت چین استفاده  المللی برای بین 
راه و  مشارکتی/مشترک  آموزش  شیوه  دو  اندازی  از 

بینشعبه اتخاذ  دانشگاه  المللیی  و  معتبر  های 
سازی آموزش عالی متناسب  المللی های بین استراتژی

طرح  و  جامعه  تقاضای  توسعهبا  و  آن ریزی  ها  ی 
 پیشنهاد شده است. 

المللی  ( در تحقیق خود با عنوان بین 2018) 4بیرام
افق   شدن در آموزش عالی با هدف مشخص کردن 

یات موجود در  باز ادبا استفاده    رو،المللی پیش بین
سازی المللی این زمینه، به بررسی مفاهیم و ابعاد بین 

ی اصلی تحقیق مذکور  آموزش عالی پرداخت. یافته 
آموزش عالی، ضمن    شدن  المللی بین در    این است که

به   الزام  و  اخالقتوجه  بایستی  بعد  ی  ه یپای، 
فراهم  المللی  بین   یندهایفرا   یبرا  یهنجار  یهاارزش
 گردد. 

( جذب  2017لومار  عنوان  با  خود  تحقیق  در   )
بین  به شیوه دانشجویان  عالی،  آموزش  ی  المللی در 

پرسش  اجرای  ازطریق  و  بین  کمی  در  نامه 
منطقی   دالیل  و  اهداف  ی  هادانشگاه دانشجویان، 

بین  دانشجویان  جذب  سیاست  در  المللی،  بریتانیا 
و   داد  قرار  مطالعه  که  نتاین    به مورد  رسید  یجه 

المللی شدن آموزش عالی برای مؤسسات آموزش  بین
عالی مزایایی از جمله افزایش درآمد، کسب شهرت  

 بندی جهانی دارد.و افزایش رتبه 

زمینه در  بینمطالعات  آموزش  ی  شدن  المللی 
ابعادی را توصیف کرده که در توسعه و بارور   عالی 
حائز   بسیار  پژوهش  این  نظری  چارچوب  کردن 

3 Li 
4 Byram 
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عالی  المللی شدن آموزش گذاری بین آفرینان سیاست نقش . ثانی  زادهعلی  محسن  عمران،   صالحی ابراهیم  ایزدی،   صمد بالغی، خواجه   نجفی سمیرا 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

با  اما  است؛  این    اهمیت  تحقیقات  این  بررسی 
می  روشن  پژوهش موضوع  این  که    ها شود 

ها، ابعاد و عواملی از  کلی به بررسی شاخصصورت به
پرداختهبین به تفصیل و مکرراً  المللی شدن  اند که 
شدهباالدست اسناد    در بیان  این  ی  همچنین،  و  اند 

نتوانسته پژوهش  تاکنون  به ها  بیان  اند  روشن  طور 
نقش که  سیاست ه کنند  نهادها،  راه،  و  ی  گذاری 

المللی شدن آموزش عالی چگونه است  استقرار بین 
ی )کارکرد( هر کدام از این نهادها  و ارتباط و وظیفه 

است چیزی  چه  مهم  این  تحقق  بیان    در  حتی  و 
المللی شدن  ی بین اند اگر دانشگاهی در حوزهنکرده 

دانشگاه   و  داده  انجام  اقداماتی  چه  بوده  موفق 
به جایگاه  ن توجه  با  لذا  دارد؛  در کجا ضعف  اموفق 

ی کشورها دارند، با  مهمی که آموزش عالی در توسعه
بر   حاکم  قوانین  و  جامعه  فرهنگ  گرفتن  نظر  در 

المللی  کشور نیاز است که یک نگاشت کلی از بین 
 شدن آموزش عالی ارائه گردد.

 ی تحقیقشناسروش 4
ناسایی  ی راه و شهدف پژوهش حاضر ترسیم نقشه 

سیاست نقش  بین آفرینان  شدن  گذاری  المللی 
آوری ایران )کارکردها،  آموزش عالی در نظام علم و فن

شود که طرح  کلی بیان می طورنهادها( است؛ لذا به 
تحقیق اکتشافی )کیفی( است. روش تحقیق از نظر  

نظریه بر  مبتنی  اکتشافی  داده هدف  بنیاد  پردازی 
باشد. به این  کیفی می   کالسیک و از منظر نوع داده 

به محقق  ابتدا  که  نداشتن  صورت  ی  هامؤلفهدلیل 
حاضر و جامع درمورد ابعاد کارکردها و نهادهای مؤثر  

انتخاب   با  عالی،  آموزش  و    20بر  اساتید  از  نفر 
حوزهیاستس روش  گذاران  به  عالی  آموزش  ی 

گیری هدفمند )گلوله برفی( که دارای رزومه و  نمونه 
بوده ی  تجربه  موضوع  با  مصاحبهمرتبط  ی  اند، 
انتخاب  نیمه از  پس  گرفت.  صورت  ساختاریافته 

ها،  اعضای نمونه به منظور توجیه، جلب همکاری آن 
با   آشنایی  همچنین  و  نتیجه  بهترین  به  رسیدن 

بین  درخصوص  علمی  متنی  تحقیق،  المللی  موضوع 
عالی، مدل  آموزش  در  شدن  آن  و وضعیت  آن  های 

اس دانشگاه تحقیقات،  و  از  ناد  برگرفته  کشور  های 

روز قبل از مصاحبه    10جدیدترین منابع علمی تهیه و  
برای اعضا نمونه ارسال گردید و از خبرگان )اساتید و  

حوزه سیاست درخواست  گذاران  عالی(  آموزش  ی 
ی متن و به شرط دارا بودن شرایط  گردید با مطالعه

ه همکاری  بو معیارهای اعالمی تمایل خود را نسبت 
با   هفته  یک  از  پس  نمایند.  اعالم  مصاحبه  جهت 

نمونه،   اعضای  از  به    20پیگیری  را  خود  تمایل  نفر 
همکاری در فرایند تحقیق اعالم کردند و پس از آن با  

نفر )تا رسیدن به اشباع    15در نهایت با    هماهنگی
جواب سپس،  گرفت.  انجام  مصاحبه  های  نظری( 

سازی  تایپ شده پیاده   صورت فایلدریافتی صوتی به 
داده  روش  با  با  و  گردید.  کدگذاری  کالسیک  بنیاد 

تحلیل  نرم  کدگذاری  v2020MAXQDA   یفی کافزار 
کارکردهای   و  نهادها  شناسایی  به  منجر  که  گردید 

المللی شدن آموزش عالی شد. به این صورت که  بین
ی کدگذاری باز با توجه به موضوع تحقیق،  در مرحله 

المللی شدن  د نهادها و کارکردهای بین مفاهیم و ابعا 
آموزش عالی مفاهیم مبنا در نظر گرفته شد و سپس  

  مورد   محقق  توسط  هامصاحبه  هایمتن   خط  به  خط
  در   موجود  کلیدی   نکات  و  کدها  و  گرفت  قرار  مطالعه

قالب    عنوانبه  متن در  و  شناسایی  اولیه  مفاهیم 
)مقوله باز  تعداد  کدهای  به  اولیه(  با  62ی  ز  کد 

ی كدگذاري  شدند. در مرحلهبندی شناسایی و دسته 
تر مرتبط  محوري، مضامین فرعي به مضامین اصلي 

 شد. 

  عنوان به  شدهارائه  نیمضام  از  یک ی  درواقع،
  منظم   طوربه   نیمضام  ساير  و  انتخاب  اصلي   مضمون

  مرحله،   نی ا  در.  شد  داده  ارتباط   آن  به  کیستماتیس  و
  ی محور  ی قبل به کدها  یهمرحل  از  حاصل   باز   ی کدها

  9  بندی و تبدیل به مفاهیمارتباط داده شده و دسته 
شده مقوله اصلی  مرحلهی  در  كدگذاري  اند.  ی 

در   شده  معرفی  مضامین  و  مفاهیم  گزينشي، 
  کلی   مفهوم  2  قالب   طور منظم، در ی قبل، به مرحله

بندی  بندی و دستهطبقه  گذاری،نام   زیرمجموعه  9  و
نه در  و  شد.  نهادها  اعتباریابی  منظور  به  ایت، 

بین  عالی شناسایی  کارکردهای  آموزش  المللی شدن 
تکنیک   سه  از  تحقیق  الگوی  قالب  در  شده 
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المللی شدن آموزش عالی  گذاری بین سیاست آفرینان نقش . زاده ثانیسمیرا نجفی خواجه بالغی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علی 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

محقق توسط  مقبولیت 1خودبازبینی  شاخص   ،2  
، 4و روش بررسی توسط اعضا   3استرواس و کوربین 

قرار گرفت.   الگوی تحقیق مورد سنجش  اعتباریابی 
روایی مصاحب یک  هجهت  از  پروتکل مصاحبه  و  ها 

 مندی راهنما با بهره   یتهیکمطرح اجرایی منسجم و  
راهنما  مشاور   یی از  و  راهنما    ن یهمچنو    استادان 

  لیو تحل  آوریجمع   ندایفر   ی محقق در ط  ینیخودبازب
استاستفاده    هاداده  پایایی    .شده  بررسی  برای 

کد مصاحبه دو  بین  توافق  پایایی  روش  از    5گذارها 
استفاده شده است. به این صورت که دو مصاحبه  

( و توسط  10و    4صورت تصادفی انتخاب )مصاحبه  به

و   دکتری  )دانشجوی  دیگر  ارزیاب  یک  و  پژوهشگر 
کدها  مجموع    آگاه به موضوع تحقیق( کدگذاری شد.

، تعداد کل توافقات انجام  22برابر  در دو کدگذاری  
و   9رابر با ب در هر دو کدگذاری مصاحبه 2 نیشده ب

توافقات   نبود  کل  که  مورد    4تعداد  است  بوده 
پا   هایافتهی به  بین    ییایمربوط  کدگذار  توافق  دو 

برابر    4ی  ی شمارهیی مصاحبهایکه پا   دهد ی نشان م
پایایی مصاحبه  89با   با    10ی  ی شمارهدرصد؛  برابر 
درصد است    82برابر با    هامصاحبهو پایایی کل    83

، قابل  است  درصد   60شتر از  ی ب  ییا یو از آنجا که پا
 باشد.می قبول 

 

درصد  توافق =
2 تعداد توافقات∗

تعداد کل کدها  ∗ %100 

 ها ی پایایی بازآزمایی مصاحبه محاسبه  1  جدول 

 آزمون پایایی باز تعداد نبود توافقات  تعداد توافقات  هاتعداد کل شناسه عنوان  ردیف
 0/ 89 2 4 10 4 مصاحبه 1
 0/ 83 2 5 12 10مصاحبه  2

 82/0 4 9 22 کل
 

 های پژوهشیافته 5
آفرینان  تحقیق یعنی »نقش در پاسخ به سؤال اول  

سیاست  آموزش  بین  گذاری)نهادهای(  المللی شدن 
آن  کارکردهای  و  کدامند؟«  عالی  منظور  ها  به  و 

نهادها و  کارکردها  داده   شناسایی  روش  بنیاد  از 

دستورالعمل براساس  و  کالسیک  استراس  های 
مرحل  یط  کوربین کدگذار  یکدگذار  یه سه    ی باز، 

کدگذار  یمحور تحلیل  گز  ی و  منظور  به  ینشی 
تایج حاصل از  ها استفاده شده است که نمصاحبه

ها در چهار مرحله به  فرایند کدگذاری و تقلیل داده
 شکل زیر بوده است: 

 

 
1 Self-monitoring 
2 Credibility 
3 Strauss and Corbyn 

4 Member Chechking 
5 Inter-Coder Reliability 
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عالی  المللی شدن آموزش گذاری بین آفرینان سیاست نقش . ثانی  زادهعلی  محسن  عمران،   صالحی ابراهیم  ایزدی،   صمد بالغی، خواجه   نجفی سمیرا 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

 
 ها فرایند کدگذاری و تقلیل داده  1  شکل 

 

باز:  مرحله کدگذاری  شاملی  باز    ایجاد   کدگذاری 
  به   خط   مرحله  این   در .  هاستداده   از  اولیه  کدهای 

 مطالعه  مورد  محقق  توسط  هامصاحبه   هایخط متن
  و   متن  در   موجود  کلیدی  نکات   و   کدها  و   گرفت   قرار

  مرتبط   پایه   هایمضمون   عنوان به  مندرج  مفاهیم
بین  نهادهای  و  عالی کارکردها  آموزش  شدن    المللی 

شناسایی    اولیه  کد   62  شدند که در مجموع   استخراج
 گردید. 

 

 ها نمونه کدهای باز و کلیدی در متن مصاحبه  2  جدول 

 کدهای استخراج شده  مصاحبه  متن مصاحبه
  کنم،یبه موضوع نگاه م یا شهیمن دارم ر د؛یآی م ان یبه م یانهیشدن در هر زم  یالمللن یبصحبت از  یوقت
با زبان   یآموزش ط یمح کی کند؛ یکه به ذهن ما خطور م ی زیچ نیاول یالمللن یب یعال  آموزش میگوی م یوقت

وجود دارد و آن هم زبان   یآموزش  ط یمح ن یدر ا یمشترک ز یچ  کیاست؛ لذا  یسیکه مختصاً انگل یالمللنیب
  یخارج یهاو زبان  یالمللنیب از نظر سطح زبان   دیاول با یما در درجه یعنی ؟ یچ یعنی ن یمشترک است؛ ا

  که فه یوظ نیا  متأسفانه یهم دانشجو، هم استاد، معلم، محقق و ... ول  م،یباش ده یرس یبه سطح مهارت خوب
به  دینیبی م  دیصورت نگرفته و دار یدرستبه  شدی و پرورش شروع م آموزش از   دیبا یاشه یاول و ر یدرجه در

، مابقی از نظر سطح زبان  کنندی م  تالشزبان  یریادگی ینهیدر زم یشخص  ینه یهز  اکه ب ی جز تعداد محدود
تأثیرگذار آموزش و پرورش است. همچنین، در شرایط حال حاضر کشور   بسیار ضعیف هستند؛ لذا اولین نهاد

ن یک مانع )البته این را بگویم که یک  عنوانیز به  های کشورهای دنیا علیه کشورو تحریم  متأسفانه ارتباطات 
طور کامل  توانند به؛ ولی نمیباشدالمللی شدن را تغییر یا کند کرده و روند بین  مانع که ممکن است، سطح

المللی شدن آموزش عالی تبدیل شده است؛ لذا مدیریت این موضوع و گذار از آن نیاز  بین  متوقف کند(، در
خارجه کارکرد گشودگی سیاسی، روابط دیپلماتیک،   وزارتکشور دارد.  به همت و مدیریت وزارت خارجه

تواند در جهت اعزام اساتید به  ی مو  را برای آموزش عالی دارد ...المللی و های علمی و بین یرساخت زی تهیه
 های کشورهای هدف و بورسیه نخبگان کشور تسهیلگر باشد.دانشگاه 

مصاحبه  
8 

 کارکرد
.بهبود روابط  1

 دیپلماتیک
های علمی و  .زیرساخت 2

المللی، گشودگی  بین
 سیاسی

 .تربیت نیروی انسانی 3
 نهاد

 .وزارت خارجه 1
 .آموزش و پرورش 2

  یعال آموزش شدن در   یالمللن یبدر بحث  تنهانه  متأسفانهآزاردهنده است و  اریکه بس یموضوع کی
ً یست که ما حقا  نیا  شود،ی م دهید  هانهیدر تمام زم بلکه   شود؛ی مشاهده م و   نیقوان  نهیدر تمام زم قتا

،  1404 یتوسعه یدر برنامه  یعال  آموزششدن   یالمللن یب نیمثالً در هم  م،یدار یانداز خوبو چشم  یهابرنامه 
به موضوع   ن یمسؤول  ریسا  و یرهبر  معظم   مقام انات یب وکشور  یجامع علم ینظام، نقشه   یکل یهااست یس

در عمل و در اجرا ضعف    یپرداخته و برنامه ارائه شده است؛ ول یعال آموزش شدن در   یالمللن یب ت یاهم
  کشور  داخل  در کردن ان یب علوم وزارت نیؤولاز مس  یکیکه  دم یمثالً بنده شن  شی چند وقت پ  م؛یدار ی اساس
 یعنی ن ی!!! خوب امیکشورها ندار ری بورس به سا ایبه اعزام  یازین  گریعلوم در دسترس هست و د یهمه

شدن برنامه داده    یالمللنیب ینه یحرف زد، در زم  نهیک یو از رو یشخص   یکه در هر موضوع شودی چه؟ نم
نهاد   کی عنوان به  علوم، وزارت مانند یینهادها لذا  کرد؛ رشته را آن  حرف ک ی با شودیشده نم نهیشده، هز

و دانشجو به خارج   ر یبپذ یدانشجو خارج  د،یشدن باز نما  یالمللنی ب ی بتواند فضا را برا  دیبا ییاجرا یاصل
برگزار    یالمللن یبو ...  قیتحق نار،یسم  ش،یهما اورد،یدعوت به عمل ب یالمللن یببنام  دیاعزام کند، از اسات

و   یهاواکسن کرونا با دانشگاه  د یمخصوصاً در تول  یعلم ینهیزم در بهداشت  وزارت کهطور همان  د،ینما
  ن یا یهمه کسب کردند؛  یاریبس ت یرا به سرانجام رساندند و موفق یمشترک  یهاپروژه  یالمللن یب ن یمحقق

 در نظر گرفته شود. زین یتیامن ی مالحظات نهادها  دیانجام شود؛ منتها با  یالمللن یب صورتبه  دیموضوعات با

مصاحبه  
1 

 کارکرد
 المللی بین .بورس 1

.تولید محتوای  2
 المللی المللی  بین

.پذیرش و اعزام  3
 المللی دانشجوی بین 

 .تبادل دانش اساتید 4
.همایش و سمینارهای  5

 المللی بین
.چاپ و نشر مقاالت و  6

 تحقیقات علمی 
 نهاد

.وزارت علوم، تحقیقات  1
 آوریو فن 

کدگذاری •
باز

کد62•

مرحله 
1

کدگذاری 
محوری

کد 9
(مفهوم)

مرحله 
2

کدگذاری •
گزینشی

مقوله 2•

مرحله 
3

طراحی 
الگوی 

سیاست گذار
ا ی متناسب ب
مقوله ها 

مرحله 
4
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المللی شدن آموزش عالی  گذاری بین سیاست آفرینان نقش . زاده ثانیسمیرا نجفی خواجه بالغی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علی 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

.وزارت بهداشت،  2
 درمان و آموزش پزشکی

و   .نهادهای اطالعاتی3
 امنیتی

.دفتر مقام معظم  4
 رهبری 

.مجمع تشخیص  5
 مصلحت نظام 

 .مجلس 6
.شورای عالی انقالب  7

 فرهنگی

  د یشا ط یشرا  نیرا عرض کنم که ا نی ا پرانتز)البته داخل  متأسفانه یعال آموزش  یسازی المللن یب بحث  در
  ؛ کند( دا یپ رییتغ هیرو  نیدر قبال کشور ما ا ایدن یهاو قدرت  یغرب ی کشورها استیس  رییموقت باشد و تغ

موفق   یعال آموزش  یسازی المللن یب بحث در دیشا م یکن ارادهو   می اگر هم بخواه ما  یفعل  طی در شرا یول
با   یهابه ناچار مجبور به برقرار ارتباط با دانشگاه  چراکه  م؛ینرس  میمدنظر دار که اهداف و به آن   مینباش

ً   وراستا هم  ی سطح علم ؛ ولی به ناچار بهتر است در  میباشی مکشور خودمان  یهادانشگاه   از  ترن ییپا بعضا
سازی اولویت را بر همسایگان خود قرار دهیم. این  المللی سمت بین شرایط کنونی کشور در جهت حرکت به 

های مشترک  تبادل استاد و دانشجو، انجام پروژه تواند در کارکردهای مانند ی مالی کم می دلیل هزینهارتباط به
زبان و ادبیات و فرهنگ دیگر کشورها و آشنا   یهای آموزشی مشترک و آشنایی و توسعه تحقیقاتی، دوره

باشد. کشور ما در   بسیار مثمرثمر  نخبگان این کشورها درخصوص فرهنگ و زبان فارسی یساختن جامعه
ی دریایی خزر عضویت دارد که اگر اشتباه نکنم که از سال  های دولتی حاشیههای دانشگاه برخی اتحادیه 

عضو دارد )البته شما یک بررسی انجام بدید در تعداد مطمئن   55تشکیل و در حال حاضر حدود  1375
تواند از آن در جهت ارتقای  کشور می نیستم(. این اقدام یک بستر و یک ظرفیت بسیار عظیمی است که 

های تواند با تشکیل و یا عضویت در اتحادیه سازی آموزش عالی استفاده نماید؛ لذا کشور می المللی بین
ی خلیج فارس و ... این بستر و ظرفیت را  دیگری از این دست مانند کشورهای اسالمی، کشورهای حاشیه

علوم تحقیقات و   گذار )شورای عالیترین نهاد، نهادهای سیاست ر مهم ارتقا دهد؛ بنابراین در این مهم به نظ 
 دولت، مجلس، وزارت خارجه و ... باشند. آوری(،فن 

مصاحبه  
10 

 کارکرد
 تبادل استاد و دانشجو .1

های  انجام پروژه .2
 مشترک تحقیقاتی 

های آموزشی  دوره.3
 مشترک 

  یآشنایی و توسعه  .4
زبان و ادبیات و فرهنگ  

 دیگر کشورها
و   ی علم یسازفرهنگ .5

 ی طیمح
. عضویت در اتحادیه 6

المللی )ارتباطات  بین
 سیاسی( 

 نهاد
 دولت .1
 مجلس .2

 خارجه   وزارت.3
  علوم  یعال  یشورا.4

 ی آورفن  و  قاتیتحق

سازی آموزش  المللیبین به نظر یک بار برای همیشه ما باید تکلیف و ساختار کشور را درخصوص موضوع 
های باالی کشور از قبیل مجلس،  گذاری و قانون برای آن در رده عالی مشخص نمایم، اگر مایلیم باید سیاست 

های کالن علمی نظام ابالغی مقام معظم رهبری ترسیم شود. با این اقدام دیگر با  دولت و حتی طبق سیاست 
رد در این فرایند نخواهیم دید و اگر اختالفی هم پیش بیاید در  گدرآوردی و عقب های قوانین من تغییر دولت

المللی با  های استحکام روابط بین ی دیگر این است که به نظر یکی از راه روش کار خواهد بود. نکته 
در   یا که  باشد التحصیالنیاساتید و فارغ های کشور در شرایط تحریمی تحمیلی به کشور، استفادهدانشگاه 

اند جهت بهبود و استحکام  هرگونه فعالیت علمی دیگری داشته حاال اند و یا قصد تحصیل کرده کشورهای م 
ی باشد. این ارتباطات بیشتر جنبه  ها و مراکز علمی خارج از کشورالمللی با دانشگاه روابط علمی بین 
واند با تشکیل  تی مها بیشترین نقش را در این خصوص خواهند داشت و  و دانشگاه  کندغیررسمی پیدا می 

 های تشکیالتی در این برنامه قدم بردارند.ها در انجمن کارگروه

مصاحبه  
15 

 کارکرد
 یگذاراست یس.1

 گذاری .قانون 2
 نامهیینآ.3

 .تبادل دانش اساتید 4
 نهاد

 مجلس .1
 دولت.2

 ی رهبر نهاد.3
  صیتشخ مجمع .4

 نظام  مصلحت
 هادانشگاه .5

 هاانجمن .6

 

محوری:  مرحله کدگذاری    شامل   مرحله  اینی 
  و  های بالقوه تم  قالب در مختلف  کدهای بندیدسته
  کدگذاری   هایداده   یخالصه   یهمه  کردن  مرتب

  در   شده )کدهای مشترک و مشابه از نظر معنایی( 

  این   است. در  شده  های اولیه مشخصمقوله   قالب
در    هاآن   بازبینی   و  اولیه  کدهای   براساس   مرحله

 . شد مشخص کد  9مجموع 



 

275 

 . 288تا  257 صفحات  .1401بهار و تابستان   .19 شماره .9 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 
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گزینشی مرحله کدگذاری  مرحله،    این   در   :ی 
  است،  ارائه کرده  تحلیل  برای   که  را  هاییکد   محقق
  در .  دهدمی   قرار   مجدد   بازبینی   مورد   و   کرده   تعریف

  در   را  شده  های استخراجتم   پژوهشگران  مرحله،  این

 گذارینام   زیرمجموعه  9  و  کلی   مفهوم  2  قالب
کدهای  این   در .  اندنموده    در   شده   استخراج   مرحله 
نهادها   کلی  مفهوم   2  قالب و  کارکردها    شامل 

 .اندشده گذارینام 

 

 ها چهارچوب کدگذاری در تحلیل داده  3  جدول 

مقوله  
 اصلی 

 کدباز کد محوری 
مقوله  
 اصلی 

 کدباز کد محوری 

 نهادها 

گذار  سیاست
 کالن

 نهاد رهبری 
مجمع تشخیص مصلحت  

 نظام
 شورای عالی انقالب فرهنگی 

 شورای نگهبان 
 هیأت دولت 

 مجلس شورای اسالمی 
 شورای عالی امنیت ملی 

 کارکردها 

 گذاری سیاست

 گذاری خرد و کالن سیاست
 قوانین و مقررات باالدستی 

 ارتباطات سیاسی 
های  همکاری

های( علمی  نامه)تفاهم
 المللی بین

واسطه  
سازی  پیاده

 هاسیاست

 بانک مرکزی
آوری  معاونت علمی و فن

 ریاست جمهوری
 وزارت آموزش و پرورش

وزارت ارتباطات )شورای عالی 
 ارتباطات(

 قوه قضاییه 
صدا و سیمای جمهوری  

 اسالمی ایران
 وزارت خارجه 

صندوق حمایت از  
 ور پژوهشگران و فناوران کش

 گری تنظیم

 تأمین مالی 
ساختار متناسب و  

 المللی بین
 ارزیابی و نظارت
 سازیهماهنگی و یکپارچه

 روابط دیپلماتیک 
اعتباربخشی مدارک  

 المللی بین
 فرهنگی - گشودگی سیاسی

 نهادهای اجرایی 

 هادانشگاه
 بنیاد نخبگان 

سازمان امور دانشجویی  
)معاونت بورس و امور  

 خارج(دانشجویان 
 آوری های علم و فنپارک 
 های علمی و تخصصی انجمن

مؤسسات آموزش عالی  
 دولتی و غیردولتی 

 دانشگاه آزاد اسالمی 
مؤسسات جذب و اعزام  

 دانشجو

 تسهیلگری 

 های تجهیزاتی زیرساخت
مهیا کردن زیرساخت  

 علمی 
ی علمی و  سازفرهنگ

 محیطی 
تسهیلگری ارتباطات  

 داخلی 
 تکنولوژی ی  توسعه

های آموزش زیرساخت
 مجازی 
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المللی شدن آموزش عالی  گذاری بین سیاست آفرینان نقش . زاده ثانیسمیرا نجفی خواجه بالغی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علی 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

خدمات پشتیبانی و  
فرهنگی به دانشجویان  

 المللی بین
های علمی  تأسیس انجمن

 المللی بین

گذار  سیاست
 اجرایی

های اطالعاتی و  سازمان
 امنیتی 

 شورای عالی فضای مجازی 
وزارت فرهنگ و ارشاد  

 اسالمی 
 جهاد دانشگاهی 

وزارت علوم و تحقیقات و  
های  )مرکز همکاریآوری فن

 المللی( علمی و بین
وزارت بهداشت، درمان و  

 آموزش پزشکی

 ی خدمات ارائه

 تربیت نیروی انسانی 
 تحقیق و پژوهش 
 آموزش و توسعه 

چاپ و نشر مقاالت و  
المللی )انتشارات  کتب بین

 المللی( بین
 المللی محتوای بین

ها و سمینارهای  همایش
 المللی بین

دانشگاهی  تأسیس شعب 
 در خارج از کشور 

 المللی تورهای علمی بین
 استقالل دانشگاهی 

  گذارسیاست
 ایبرنامه

های  مراکز و پژوهشکده
 تحقیقاتی 

 های مجلس مرکز پژوهش
کمسیون آموزش و تحقیقات  

 مجلس 
شورای عالی علوم، تحقیقات  

 آوری و فن
 

چهار دسته  نهادهای یک نظام به    کارکردهای اصلی 
سیاست  تنظیماصلی،  و گذاری،  تسهیلگری  گری، 

  ؛ که(1394شوند )آسایش،  ی خدمات تقسیم می ارائه
نهادهای  کارکردهای  نیز  تحقیق  این  در    در  مؤثر 

دسته  بین چهار  این  به  عالی  آموزش  شدن  المللی 
 . اندتقسیم شده

نهایی  فریسسن درخصوص  نهادها،  و    1سازی 
آوری و نوآوری به  ی علم، فن( در حوزه 2007همکاران ) 

گونه  کارایی،  منظور  معیار  سه  نهادها  شناسی 
پذیری را در نظر گرفتند  اثربخشی، پایداری/انعطاف

این سه معیار و طریق سنجش آن  برای  درواقع،  ها 
که: بود  این صورت  به  نهاد  اثربخشی    هر  سنجش 

میزان موفقیت آن  معیار اثربخشی یک نهاد    نهادها: 
های نهاد  ها و ورودی نهاد در برآورده کردن نیازمندی

 
1 Frissen 

یک   وجود  از  یعنی هدف  است؛  در سیستم  بعدی 
ها  هایی از سایر نهادها، پردازش آن نهاد گرفتن ورودی 
ارائه نهایت  در  خروجی و  بتواند  ی  که  است  هایی 

برآورده  نیازمندی را  در سیستم  نهادهای بعدی  های 
نهاد به معنی    کارایی   جش کارایی نهادها:سن  نمایند. 

سایر   با  ارتباط  در  آن  ورودی  به  خروجی  نسبت 
عنوان جزئی از نظام در  نهادها است. درواقع، نهاد به 

هایی را از سایر نهادها  شود که ورودینظر گرفته می
عنوان  های خود را به ها، خروجی گرفته، با پردازش آن 

  دهد. خود در نظام می های به نهادهای بعد از  ورودی 
ی  که تمرکز بر شیوه ازآنجا   پذیری نهاد:سنجش تحول 

تحول  است،  نظام  در  نهادها  نهادی  عملکرد  پذیری 
پذیری کارکردهای آن در ارتباط با  نیز از منظر تحول 

می  قرار  مدنظر  نهادها  درواقع،  دیگر  گیرد. 
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عالی  المللی شدن آموزش گذاری بین آفرینان سیاست نقش . ثانی  زادهعلی  محسن  عمران،   صالحی ابراهیم  ایزدی،   صمد بالغی، خواجه   نجفی سمیرا 
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میزان  تحول  معنی  به  نظام  در  نهاد  یک  پذیری 
شده در کارکردهای آن در بستر زمان  تغییرات ایجاد  

نیازمندی کردن  برآورده  راستای  ورودی در  و  های  ها 
 نهاد بعدی در سیستم است. 

سازی  در این تحقیق نیز به منظور بررسی و نهایی 
المللی شدن آموزش  شده در بیننهادهای شناسایی 

(،  2007عالی، با الهام از تحقیق فریسسن و همکاران )
تک  پذیری تک شی، کارایی و تحول سه ویژگی اثربخ

نهادهای تأثیرگذار بررسی شده است. به این صورت،  
  15طراحی و در بین    نامهدر قالب یک پرسش   نهادها

مصاحبه وخبره  گردید  توزیع  از    شونده،  پس 
هر نهادی که    گیریآوری نظر خبرگان و میانگینجمع 

از     15نفر در بین    2در هر سه نهاد میانگین کمتر 
معیارهای سه خب در  بین ره  فرایند  در  را  المللی  گانه 

شدن آموزش عالی به دست آورده باشند، از فهرست  
به  نهادها  مابقی  و  نهایی حذف  نهادهای    عنوان 

تأثیرگذار انتخاب و به این صورت در نهایت نهادهای  
المللی شدن آموزش  گذاری بینتأثیرگذار در سیاست 

ایج آن به شرح ذیل  اند که نتعالی شناسایی گردیده 
 به دست آمد: 

 

 المللی شدن آموزش عالی سازی نهادهای تأثیرگذار بر بین نهایی  4  جدول 

 پذیریتحول اثربخشی  کارایی  نهاد 
 5 8 8 المللی(های علمی و بینآوری )مرکز همکاریفن  وزارت علوم، تحقیقات

 15 15 15 شورای عالی انقالب فرهنگی 
 6 10 15 بنیاد نخبگان 
 15 15 15 رهبری نظام

 15 15 15 هادانشگاه
 7 7 10 های تحقیقاتیمراکز و پژوهشکده

 8 10 15 مجلس 
 7 8 9 بانک مرکزی

 2 4 5 شورای عالی فضای مجازی 
 10 10 10 های اطالعاتی و امنیتی سازمان

 4 8 6 امنیت ملی شورای عالی 
 15 15 15 هیأت دولت 

 15 15 15 آوری ریاست جمهوری معاونت علمی و فن
 6 6 10 وزارت ارتباطات )شورای عالی ارتباطات( 

 10 10 10 تشخیص مصلحت نظام 
 11 10 12 های مجلس مرکز پژوهش

 8 8 8 وزارت آموزش و پرورش
 5 6 4 های علمی و تخصصی انجمن
 15 15 15 آموزش و تحقیقات مجلسکمسیون 

 8 11 14 سازمان امور دانشجویی )معاونت بورس و امور دانشجویان خارج(
 9 7 8 آوری های علم و فنپارک 

 10 10 10 قوه قضاییه 
 15 15 15 آوری شورای عالی علوم، تحقیقات و فن

 8 15 2 ریزی آموزش عالیی پژوهش و برنامهمؤسسه
 10 10 10 آوران کشور پژوهشگران و فنصندوق حمایت از 

 15 15 15 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
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المللی شدن آموزش عالی  گذاری بین سیاست آفرینان نقش . زاده ثانیسمیرا نجفی خواجه بالغی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علی 
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 11 7 8 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 8 5 12 جهاد دانشگاهی 

 10 10 10 مؤسسات جذب و اعزام دانشجو 
 15 5 12 وزارت خارجه 

 8 8 8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 10 13 10 اسالمی دانشگاه آزاد 

 11 14 10 مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی 
 

کلیهنشان می  7طورکه جدول  همان  نهادها  دهد  ی 
المللی شدن  عنوان نهاد تأثیرگذار بر بین نهاد( به   34)

 اند.آموزش عالی شناخته و تأیید شده

های بررسی اعتبار یافته 6
 تحقیق

هایی است که احتمال به دست  فعالیت اعتبار شامل  
یافته  می آوردن  افزایش  را  معتبر  مالک  های  دهد. 

داده  روش  به  مطالعه  یک  ارزیابی  ارزیابی  به  بنیاد 
شیوهنظریه به  و  پیشنهادی  به  ی  منجر  که  هایی 

رویکرد   در  است.  متکی  شده  آن   مندنظام تکوین 
شود. مواردی  اعتبار نظریه از دقت روش حاصل می 

انسجام  هم پژوهشگر،  حساسیت  چون 
و  روش گردآوری  نمونه،  بودن  متناسب  شناسی، 

شود تا حد زیادی  ها، باعث می تحلیل همزمان داده 
این   لذا در  دقت علمی تحقیق کیفی تضمین شود؛ 

های تحقیق  تحقیق به منظور اعتباربخشی به یافته
و   بود  پیشنهادی  الگوی  اعتبارسنجی  همان  که 

»اعتبار الگوی    تحقیق یعنی  سؤال دومپاسخگویی به  
شده  نقش  شناسایی  نهادها(  )کارکردها،  آفرینان 

المللی شدن آموزش عالی چگونه  گذاری بین سیاست
توسط  است؟«   بازبینی  خود  رویکرد  تکنیک  از سه 

کو و  استرواس  مقبولیت  شاخص  و  محقق،  ربین 
نتایج   روش بررسی توسط اعضا استفاده گردید که 

 آن به شرح ذیل است: 

 

 

 
1 Doyle 

 رویکرد خودبازبینی توسط محقق  •

در   دقت  افزایش  منظور  به  ابتدا  تحقیق  این  در 
ها عیناً به متن تایپی  کدگذاری فایل صوتی مصاحبه

جمع  اجرای  طول  در  سپس  و  گردید  آوری  تبدیل 
ر همزمان مورد بررسی  طوها به مصاحبه  ها متن داده 

تری تری قرار گرفت تا مفاهیم واقعی و توصیف عمیق 
ی زمانی مشخص  به دست آید و در نهایت در فاصله

و    5) بررسی  مورد  مصاحبه  متن  بار  سه  روزه( 
به  گرفت؛  قرار  فرایند  طوریکدگذاری  نهایت  در  که 

تقسیم مؤلفه کدگذاری،  و  کدها  اعتبار  بندی  و  ها 
 تحقیق مورد تأیید محقق قرار گرفت.  نتایج و الگوی

 شاخص مقبولیت اشتراوس و کوربین  •

برا و  اشتراوس     ت یمقبول  زانیم  یاب یارز  یکوربین 
مقبول  ادیبنداده   کردیرو و    تیده شاخص  مطرح  را 

از  در.  کردند  یمعرف حاضر  از    شاخص  5  پژوهش 
براده   یهاشاخص   تیمقبول  زانیم  نییتع  یگانه 

  استفاده   مورد   یی نها   لی تحل  یپژوهش و ارائه   ندیفرا
 : قرار گرفته است

 روش بررسی توسط اعضا  •

به   که  است  کیفیت  کنترل  فرایند  یک  روش  این 
ی  شدهدنبال بهبود دقت علمی و صحت اعتبار ثبت 

تعریف شده است  محقق در مصاحبه ی پژوهشی، 
بدان    (. 2007،  1)دویل  که  است  تکنیکی  روش  این 

های خود را با یک یا چند نفر از  افته یمحقق  وسیله  
تکنیک    کند و این افراد مطلع تحت بررسی کنترل می 

رود. در این  به کار می  پژوهشگرجهت تأیید تفاسیر  
مشارکت   پژوهشگرروش،   دیدگاه  برای  از  کنندگان 



 

279 

 . 288تا  257 صفحات  .1401بهار و تابستان   .19 شماره .9 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

عالی  المللی شدن آموزش گذاری بین آفرینان سیاست نقش . ثانی  زادهعلی  محسن  عمران،   صالحی ابراهیم  ایزدی،   صمد بالغی، خواجه   نجفی سمیرا 
 آوری ایران )کارکردها، نهادها( در نظام علم و فن 

اطمینان ساخت  یافتهبرقراری  تفاسیر  پذیری  و  ها 
 کنندگان، توسط مشارکت   ینیبازبنماید.   استفاده می 

فر   نیهمچن مهم  امر  ک  ندای به    در   تیفیکنترل 
انجام مطالعه کمک    یدر طول دوره  یفیک  مطالعات

ا  عالوه  کند.یم براي دقت  مشارکت   ن،ی بر  کنندگان 
و    براي ی  فرصت  شتر،یب داشته  خود  اظهارات  نقد 

ی )اشاره به احساس آرامش  درمان   مزیتممکن است  
د احساساتی  اعتبار  مشارکت و  که  در  کنندارد  گان 

آورند. در این  روش درمانی گروه درمانی به دست می 
درمان  چند  به روش  توسط  پذیر  گروهی  صورت 
شوند( هم به دست آورند )هارپر  درمانگر درمان می 

 (.  2012، 1و کول 

روش   با  اعتبارسنجی  منظور  به  تحقیق  این  در  لذا 
ی متخصص  نفر نمونه   15از بین    بازبینی توسط اعضا 

تصادفی  مصاحبه روش  به  و    5شده  انتخاب  نفر 
 مضامينآمده،  دست ضمن تشریح فرایند و نتایج به

قرار داده شد    آنان استخراج شده در اختيار    یو الگو 
آن   و نسبت از  که  شده  خواسته  نتایج  ها  به 

پیشنهادی  دست به الگوی  و  کدگذاری  روش  آمده، 
 نمایند.نظرات و تأیید خود را ارائه 

و کلیهاجلسه سپس، در   الگو  و    ی طبقات ی  اصلی 
گذاشته   بررسی  و  بحث  به  شده  استخراج  کدهای 

طور دقیق  به  شد. همچنین، تمامی مراحل روش کار
انتقال  منظور  به  جزئیات  با  این  و  در  بودن،  پذیر 

ها  . به منظور اطمینان از یافتهشدمطالعه شرح داده  
ی کیفی از  یک مطالعه  و تأیید فرایند اجرایی صحیح 

( باتجربه حوزه  External-checkیک ناظر خارجی )
)دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی( برای  

طبقه  تأیید چگونگی  داده و  شد.  بندی  استفاده  ها، 
مقوله تمامی  تقریباً  متخصصان  بررسی  از  ها  پس 

اضافه   درخصوص  جدید  پیشنهادهای  گردید.  تأیید 
و   کدهای  به  در  مقوله کردن  که  گردید  ارائه  ها 

بندی نهایی مورد تأیید و اجماع توسط محققین  جمع 
واقع نگردید و در نهایت اصالحات جزئی در ادبیات  
با   و  اعمال  خبرگان  نظر  طبق  نهادها  و  کارکردها 
و   کدگذاری  فرایند  و  ابعاد  الگو،  توافق،  اکثریت 

 
1 Harper and Cole 

مصاحبه از  محقق  قرار  تفسیرهای  تأیید  مورد  ها 
 گرفت.

 گیرییجهنتبحث و  7
بهبود  بین به  اقدام  جهت  در  شدن  المللی 

به  فعالیت خدماتی  و  آموزشی  پژوهشی،  های 
بلندمدتگذاریسیاست راهبردی  و    های  دارد  نیاز 

دانشگاه  بستر  در  که  است  نیاز  دیگر  ها ازسوی 
های مختلف دانشگاه  بستری پویا برای بهبود فعالیت 

بین  راستای  در  و  گردد.  المللی  متناسب  مهیا  شدن 
حداکثری  بین تالش  عالی  آموزش  شدن  المللی 

ریزان، اعضای هیأت علمی، کارکنان در  مدیران، برنامه
را به همراه می  باعث  جهت اهداف دانشگاه  آورد و 

از قبیل  رشد و توسعه اقتصادی دانشگاه  ی اهداف 
کار بازار  گسترش  و    درآمدزایی،   ... و  سرمایه  و 

  ی اقتصادی اقتصادی برای چرخهپیامدهای زود بازده  
زیرساخت  از  جوامع محلی،  آموزشی، جلوگیری  های 

خروج ارز و افزایش ورود ارز و گسترش تسهیالت و  
گردد؛ لذا به منظور  ها میامکانات فیزیکی دانشگاه 

تأکید   همچنین،  و  فراملی  و  جهانی  اثرات  مدیریت 
سازی آموزش عالی  المللی اسناد باالدستی نظام بین 

دانشگاه ی برای  ضرورت  و  اولویت  ساختار  ک  و  ها 
می  شمار  به  کشور  این  سیاسی  اما  آید؛ 

نقشه المللی بین یک  به  نیاز  و  سازی  تأکید  راه،  ی 
و   اسناد  در  آن  ذکر  با  تنها  و  دارد  مدون  سیاست 

به آن دست یافت؛ امروز    توانشعارهای مدیران نمی 
به المللی بین یکسازی  و  پروتکل    عنوان  سیاسی 

نفوذ  و  ارتباطی  راه  و همچنین  بر    آموزشی  کشورها 
به   کشورها  حکمرانی  و  نظامی سیاسی  در  یکدیگر 

های  ی اصلی متولیان دانشگاه آید و دغدغه شمار می 
 برتر دنیا شده است. 

عنوان  به   در بین کشورهای خاورمیانه نیز کشور ایران 
ی  های ای کهن دارای دانشگاه کشوری بزرگ و با سابقه

ی  با پتانسیل باال و عملی زیاد برای رقابت در عرصه 
المللی است؛ البته در کشور وزارت علوم،  آموزش بین 

فن  و  احساس  تحقیقات  و  درک  به  توجه  با  آوری 
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رتبه  دانشگاهاهمیت  سیاست بندی  و  ها  ها 
گیران و مدیران  به تصمیم  کنندههای کمک مشی خط

داده است. برای  در این حوزه را در دستور کار قرار  
مثال تأسیس مراکز علمی در داخل و خارج از کشور  
مخصوصاً کشورهای منطقه و جهان اسالم، پیشبرد  

بین همکاری  فرهنگی  و  علمی  مبادالت  و  المللی،  ها 
توان نام  و ... را می  تأسیس شعب خارجی دانشگاه

دولت  تغییر  با  متأسفانه  ولی  و    ها،برد؛  اهداف 
المللی کردن آموزش عالی  ی بینه ها در حوز استراتژی

که طیف وسیعی از  طوریکند؛ بهنیز تغییر پیدا می 
ساز در مبحث  گیر و تصمیم نهادهای و افراد تصمیم

سازی آموزش عالی در سطوح مختلف خرد  المللی بین
و مشخص   تعیین  که  دارد  وجود  کشور  در  کالن  و 

ری  کردن جایگاه آنان  از نظر میزان قدرت و تأثیرگذا
فرایند   موضوع  این  که  نیست  مشخص  فرایند  بر 

بین  چالش  المللی اجرای  با  را  عالی  آموزش  سازی 
کرده  به   مواجه  نهادها  این  از  کدام  هر  طور  است. 

چشم  در  اعالم مستقل  عالی  آموزش  و  انداز  نظر 
می  قانون  آشفتگی  تصویب  این  نمایند. 

ی این است که در حال حاضر و شرایط  دهنده نشان 
متأسفانه  کنو ساختار  مواضع  نی  در  مثبتی  نگاه  و 

سازی آموزش عالی وجود  المللی کشور برای این بین 
شاخصه  تنها  و  بین ندارد  برای  که  سازی المللی ای 

و   کمیت  افزایش  همان  است،  عالی مطرح  آموزش 
تعداد دانشجویان خارجی در مؤسسات آموزش عالی  

 باشد. کشور می 

از این ساختار نیاز است  بنابراین، برای بهره جستن  
که در ابتدا ظرفیت آن را در کشور و در ساختار اداری  

این   بر  تأثیرگذار  نهادهای  ایجاد،  کشور  سیاسی  و 
ابزار  و  موانع  مشخص،  را  را    پارادایم  آن  پیشبرد 

شناسایی کنیم و از کشورهای پیشرفته در این حوزه  
  و در نهایت کارکرد هر کدام از این   الگوبرداری شود 

یک   قالب  در  نهایت  در  و  گردد  مشخص  نهادها 
نقشه و  نهاد  و  نگاشت  استوار  حرکت  راه  ی 

سمت این هدف مهم برداشته  جانبه و نهایی به همه
الزمه اراده   یشود.  یک  حرکت  در  این  سیاسی  ی 
گذاری و اجرای برنامه و  گذاری، سیاست سطح قانون 

بین جهت  نظارت  نهایت  آموزش  المللی در  سازی 
بیان می طور است. همان   عالی نایت  کند مطرح  که 

بین  به شدن  باید  عالی  آموزش  شدن  عنوان  المللی 
ی آموزشی عالی در  یک دستور کار کلیدی در حوزه

که در  ساختار کشورها تعریف شود؛ چون درصورتی 
به  نهادی  دولت،  وظیفهمجموعه ساختار  ی  درستی 

ر یک  خود را انجام ندهد و وظایف و کارکردهای آن د
به  و فرایند  نشود  تعریف  فرایند    درستی  و  موضوع 

مراتب  )بین سلسله  در  عالی(  آموزش  شدن  المللی 
باالی ساختار اداری کشور تعریف نگردد، با هر تغییر 

برنامه  عقب ساختاری  نقطه ی  به  برگشت  و  ی گرد 
تحقیق   این  در  لذا  داشت؛  خواهد  همراه  به  را  اول 

بر   تأثیرگذار  نهادهای  سازی  المللی بین شناخت 
آموزش عالی در ساختار کشور و کارکرد هر کدام از  

عنوان هدف تحقیق تعیین گردید و بر  این نهادها به 
ی  ی راه و مقدمهآن شدیم تا به ارائه و طراحی نقشه 

بین جهت  نهادی  نگاشت  آموزش  المللی یک  سازی 
پس از    عالی در کشور بپردازیم که مطابق شکل ذیل

ی اصلی و  مقوله   2تبارسنجی دقیق در  شناسایی و اع
 اند.بعد شناسایی گردیده  9
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 المللی شدن آموزش عالی گذاری بین ی تأثیرگذار بر سیاست کارکردها نهادهای و   2  شکل 

 

می  بیان  نتیجه،  این  حرکت  بنابر  جهت  که  شود 
بین به شدن سمت  درون    المللی  ساختار  به  عالوه 

ها و آموزش عالی نهادها و کل محیط خارج  دانشگاه 
از دانشگاه نیز در این امر دخیل هستند؛ چراکه نتایج  
آن به خارج از دانشگاه نیز بر خواهد گشت؛ بنابراین  

بین  مسیر  در  بود  خواهیم  قادر  المللی شدن  زمانی 
که عالوه  کنیم  نهاد حرکت  و    بر  دانشگاه کل کشور 

المللی شدن دارای عزم  سمت بین نظام در حرکت به 
و   قانون  سند،  برنامه،  سیاست،  جدی،  اراده  و 

تک این  انداز باشد؛ و نقش، کارکرد و ارتباط تک چشم
نهادهای کشور باید مشخص گردد تا بتوان در این  

 مسیر گام درست را برداشت.

شباهت  بررسی  تفاوتبا  و  پژوها  با  های  هش 
بیان دستپژوهش  و  قبلی  که  های  جدید  آوردهای 

با   تحقیق  این  نتایج  است،  نموده  ارائه  تحقیق  این 
جمله   از  خارجی  و  داخلی  مشابه  تحقیقات  نتایج 

(؛ شرپجونویچ والو  2020(؛ چون ) 2020تحقیقات وو )
(؛ مهرآور و  2019(؛ لی ) 2019(؛ میاندی و آزیرا )2020)

( )   شیرزاد  (؛1401گیگلو و همکاران  (؛  1401و همکاران 
(؛ اصغری  1400فر )ی واجارگاه و حمیدیفتح  منشگر،

(1398( رضایی  حسن  همکاران  1400(؛  و  اسدی  (؛ 
ی ( همخوانی دارد. در همه 2018(؛ عالی بیرام ) 1399)

قبیل   از  اجرایی  نهادهای  کارکرد  به  تحقیقات  این 
وزارتخانه دانشگاه  ... ها،  و  مرتبط  در    های 

است.  المللی بین پرداخته شده  عالی  آموزش  سازی 
تحقیقات   نتایج  با  تحقیق  این  نتایج  همچنین، 

)قاسم محمدی  شهریاری،  عدالتیان  (؛  1400زاده، 
( همکاران  و  و  1399موسوی  زنجانی  ولیقدم  (؛ 

( که  1400(؛ مهرآور گیگلو و همکاران )1400همکاران )
آن  ارائه در  کارکردهای  به  آموها  خدمات  از  ی  زشی 

  ... و  انسانی  نیروی  مقاله،  همایش،  محتوا،  قبیل 
توسط نهادها و متولیان آموزش عالی از قبیل وزارت  

های و مؤسسات  آوری، دانشگاه علوم، تحقیقات و فن 
دانشگاهی،   جهاد  دولتی،  و  عالی خصوصی  آموزش 

فن پارک  و  علم  بههای  کارکردهای  آوری  عنوان 
است،   شده  برده  نام  دارد.  تأثیرگذار  همخوانی 

(  2018( و بیرام ) 2017همچنین، نتایج تحقیق لومار )
زیرساخت  اهمیت  به  و  که  فرهنگ  علمی،  های 

بین ... در پیشبرد  و  آموزش  تجهیزاتی  المللی شدن 
واسطه نهادهای  نقش  و  فضای عالی  مانند  ای 

جهت  رسانه در  مرکزی  بانک  و  خارجه  وزارت  ای، 
توجیه فرهنگی اجرای  تبلیغاتی، مالی و    تأمین منابع

به بین عالی  آموزش  شدن  نهادهای  المللی  عنوان 
است شده  داده  اهمیت  تحقیق  ؛  کلیدی  نتایج  با 

ی دارد؛ اما در این تحقیق به نقش نهاد  حاضر همخوان 
به پرورش  و  پایه آموزش  نهاد  یک  در  عنوان  ای 

المللی  المللی در جهت بین ی سطح زبان بین توسعه
ا شده  پرداخته  هیچ شدن  در  که  از  ست  کدام 
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آن   به  از    پرداخته تحقیقات  نهاد  این  و  نشده 
در  مصاحبه همچنین،  است.  گردیده  استخراج  ها 

الگوی   به شناسایی طراحی  پیشین فقط  تحقیقات 
درحالی  شده؛  عالوه پرداخته  تحقیق  این  در  بر که 

شناسایی در نهایت یک ارتباط دو سویه بین نهاد و  
نقشه  ترسیم  و  گرفته کارکردها  قرار  مدنظر  راه  ی 

 است.

می  پیشنهاد  اولین  و  در  آموزش  نقش  به  توان 
عنوان نهاد زیربنایی در این خصوص اشاره  پرورش به 

می  پیشنهاد  لذا  زبان کرد؛  یادگیری  که  های  شود 
بین  و  چشمخارجی  در  در  المللی  با  بلندمدت  انداز 

نظر گرفتن قدرت، جایگاه و نفوذ کشورها در آینده  
ب سطح  رنامهدر  از  پرورش  و  آموزش  درسی  های 

ابتدایی گنجانده شود تا در ابتدای امر بتوان خروجی  
وارد  بین عالی  آموزش  به  مدارس  سطح  از  المللی 

می پیشنهاد  همچنین،  نهادهای  نمود.  که  شود 
وظیفه  که  کشور  سیاستباالدستی  کالن  ی  گذاری 

را   خود  قوانین  و  دارند، مصوبات  عهده  بر  را  کشور 
ی نظارت و  فقط در حد ابالغ قانون نگذارند و وظیفه

کسب نتیجه را نیز به انجام برسانند و از نهاد متولی  
واسطهمطالبه نهادهای  باشند.  داشته  گری گری 

بین  برنامه  مانند  اجرای  عالی  آموزش  شدن  المللی 
جمهور،  آوری رئیس بانک مرکزی، معاونت علوم و فن 

...باید پشتیان مجموعه    صدا و سیما، وزارت خارجه و 
بین راستای  در  عالی  آموزش  آموزش  شدن  المللی 

نیاز،   ارزی مورد  تأمین  با  بانک مرکزی  باشند،  عالی 
گشایش  با  خارجه  و  وزارت  صدا  دیپلماتیک،  های 

سیما با تبلیغات و فضاسازی فرهنگی و وزارت علوم  
برنامه اجرای  بین با  در  المللی ی  باید  همگی  سازی 

ی برنامهراستای  فرایند  ک  اجرایی  عملیات  ی 
ببرند.  المللی بین پیش  را  عالی  آموزش  سازی 

وسازمان امنیتی  عالوه   های  هوشیاری  اطالعاتی  بر 
دانشجویان   و  اساتید  و  علمی  نهادهای  با  باید 

المللی و داخلی اعزامی به خارج از کشور همکاری  بین
  گیری بیشتری به خرج دهند و با ایجاد موانع و سهل 

کننده ننمایند.  ناخواسته فضا را برای این قشر خسته 
سیاست  بین  سیاست باید  نهاد  و  گذاران،  پژوه 

تسهیل  تنظیمنهادهای  و  ارتباط    گرگر  مجریان  و 
بین  امر  برای  باشد.  برقرار  سازی  المللی دوسویه 

بر همکاری نهادهای مختلف  آموزش عالی باید عالوه 
ساختار  در  واحد  ناظر  و  متولی  و    یک  شود  دیده 

 مطابق با یک الگو عمل نمود. 

ی مهم و تأثیرگذاری که در کشور  همچنین، نکته 
شود این است که نخبگان  متاسفانه به آن توجه نمی 

ی علمی فعال  و ایرانیان خارج از کشوری که در عرصه 
هستند، یکی از بازیگران غیررسمی، ولی کامالً مؤثر  

بین  هسالمللی بر  عالی  آموزش  لذا  سازی  تند، 
می  تصمیمپیشنهاد  که  عتف شود  وزارت  گیران 
سازی آموزش عالی برای این نهاد  المللی درصورتی بین 

بسیار   پتانسیل  از  بتواند  باید  است؛  اولویت  دارای 
ارزشمند این گروه بهره ببرد؛ هر چند اخیراً ازطریق  

کمیتهراه زمینه اندازی  این  در  نخبگان  جذب  ی 
گرفته صورت  در  اقداماتی  بیشتر  اقدام  این  ولی  ؛ 

رفتگان با  راستای جذب مدیریت و بازگرداندن خارج 
توجه به نگاه منفی و امنیتی که به این قشر وجود  

تر و ریزی دقیق نماید؛ لذا باید با برنامه دارد اقدام می 
نیروی باارزش در راستای   این  از  بازتر بتوان  با نگاه 

ازی آموزش عالی  سالمللی های بین سازی برنامه پیاده 
 بهره ببرد.   

 

 منابع مالی 
 این مقاله حمایت مالی نداشته است.

 سهم نویسندگان 
از رساله ی دکتری خانم سمیرا  این مقاله مستخرج 

خواجه عنوان  نجفی  با  و    یشناسبیآس»بالغی 
بر    د یبا تأک  ی آموزش عال   یگذاراست یمدل س  ی طراح

رشته«شدن  المللی نیب توسعهبرنامه ی  ،  ی  ریزی 
ی علوم  آموزش عالی، در گروه علوم تربیتی، دانشکده 

با   که  است  مازندران  دانشگاه  اجتماعی  و  انسانی 
 راهنمایی و مشاوره استادان تهیه شده است. 
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 تعارض منافع 
بیان  هیچ نویسندگان  توسط  منافع  تعارض  گونه 

 نشده است. 

 تقدیر و تشکر 
کلیه از  و  ی  نگارندگان  بزرگوار  استادان 

کنندگانی که آنان را در انجام این پژوهش  مشارکت 
 کنند.یاری کردند، قدردانی می 

 

 منابع
جمال؛   سلیمی،  خلیلی؛  غالمی،  محمد؛  اسدی، 

 ( علی  طالسکو،  الگوی  1399خورسندی   .)
بستر  توسعه در  دانش  دیپلماسی  ی 

المللی شدن مطالعات آموزشی در نظام  بین
ایران.   عالی  ی  نامهدوفصلآموزش 

- 39، 9(18، ) یزی آموزشیربرنامهمطالعات،  
75. 

( فیروزه  بین 1398اصغری،  تحلیل  سازی  المللی (. 
نقش   بر  تأکید  با  ایران  در  عالی  آموزش 
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 .260- 243، 18، سال ردامدیریت ف
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167-179 . 
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کشور.  دانشگاه  شرق  شمال  دولتی  های 

پزشکیمجله علوم  در  آموزش  ایرانی  ،  ی 
19(54 ،)494-505 . 
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لعات مطا

https://rabne،1398/12/20.آموزشی،

ws.ir/5335 . 

سعیدی، علی؛ رعایانی، مهدی؛ مقصودی، حمیدرضا.  
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مدل سیاست 1399) علم،  (. طراحی  گذاری 
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