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چکیده
در نظام آموزش عالی 1هاي درسیالمللی سازي برنامهها و راهبردهاي بینحاضر چالشيمطالعه
یرانی و دانشجویان غیر ایرانی، از طریق آموزش عالی اانداطور کیفی، از دیدگاه مدیران و استایران را به

نتایج . هاي کانونی، مورد بررسی قرار داده استجلسه گروه2و تشکیل انفرادييمصاحبه12انجام 
مطالعه بیانگر آن است که کسب اقتدار علمی ایران، مستلزم حرکت نظام آموزش عالی به سوي 

، خدمات پشتیبانی و اندابان تدریس، صالحیت استالمللی شدن است و در این راستا عواملی چون زبین
ها در کنار تأمین منابع مالی، انسانی و فناوري و چگونگی المللی در بین دانشگاههاي بینهمکاري

هاي آموزش عالی در دستیابی هاي فرهنگی در ایران، از چالشهایی چون جذابیتبرداري از فرصتبهره
هاي آموزش عالی، ساس نتایج، راهبردهایی چون شناخت سایر نظامبر ا. شوندبه این مهم محسوب می

شود و چه تدریس میها به منظور غنی کردن آنهاي داخلی، در نظر گرفتن گوناگونیافزایی دانشگاههم
چگونگی تدریس آن، به همراه استفاده از رویکرد آموزش از دور در قالبی ترکیبی با آموزش حضوري، 

. هاي درسی هستندالمللی سازي برنامهردهاي بینترین راهباز مهم

.درسی، آموزش عالی ایرانيسازي برنامهالمللیبینسازي، المللیبین: کلیديهاي واژه

دانشگاه شهید بهشتیاستاد
دانشیار دانشگاه پیام نور
یام نوراستادیار دانشگاه پ
ولؤي مسنویسنده(ریزي آموزش از راه دور دانشجوي دکتراي تخصصی برنامه(

mkh_1142@yahoo.com
1-  Internationalization of Curriculum (IOC)
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مقدمه
آموزشی دنیا تغییراتی به وجود آمده است و عوامل هاي کنون در نظامسال قبل تا60از 

در دنیایی که اقتصادهاي ملی .اندحصیل شدهاقتصادي و سیاسی موجب افزایش تقاضا براي ت
زمین يسیارهيبه هم وابسته شده و جوامع الکترونیک به طور مجازي اندازهاي به طور فزاینده

نه تنها به شهروندانی با سوادتر نیاز است، بلکه براي حمایت از اند،ثیر قرار دادهأرا تحت ت
تري در بازارهاي جهانی و دنیاي سیاسی، نوآوري و توسعه به منظور ضمانت تسلط و بر

مشغولی محوري به حسابسسات آموزش عالی یک دلؤسازي، براي مالمللیبینپژوهش و 
که در طورياند،تر باز کردهدرهاي خود را به سوي دانشجویان بیشها امروزه دانشگاه. آیندمی
سانی که در کشورهاي درصد ک75، 21سال آینده و به طور قطع تا انتهاي قرن 50طی

کنند، بعضی از میدرصد کسانی که در کشورهاي در حال توسعه زندگی50افته ویتوسعه
در واقع، روند جهانی شدن ).2000، 1رابرتسون(اشکال آموزش عالی را دریافت خواهند کرد

هاي یآموزشی دنیا را به سوي تربیت افرادي با شایستگهاي ، نظامالمللیبینو ایجاد جوامع 
.اندسوق دادهروز ي، داراي تفکر انتقادي و توانایی مواجهه و حل مسائل پیچیدهفرهنگیمیان

ي، برنامهالمللیبیندرسی ي، برنامه2اقتصاديهاي طبق تعریف سازمان توسعه و همکاري
سازي دانشجویان براي عملکرددر محتوا، با هدف آمادهالمللیبینگیري درسی است با جهت

و چند فرهنگی که براي دانشجویان داخلی و خارجی المللیبینو اجتماعی در بافتی اي حرفه
است که هم محتوا و اي درسی مقولهيدر واقع برنامه).2008، 3گالیگان(طراحی شده است
. گیردمییادگیري را در بر- هم فرایند یاددهی

هاي آموختگانی با شایستگیش، پرورش دانالمللیبیندرسی يهدف کلی یک برنامه
مختلف در مورد هاي دیدگاهيمحتواي آن نیز ضمن ارائه. فرهنگی استو میانالمللیبین

موضوعات اقتصادي، سیاسی، محیطی و اجتماعی به دانشجویان، دانش مربوط به تفاوت در 
و)1997، 4یلوالی، النگلی و ویالر(را در بر داشتهها در میان فرهنگاي عملکردهاي حرفه

، 5هاي کاناداها و کالجانجمن دانشگاه(فرهنگی گوناگون استهاي برگرفته از منابعی با ریشه

1- Robertson
2- Organization for Economic Cooperation and Development(OECD)
3- Galligan
4- Whalley, Langley & Villareal
5- AUCC
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ادگیري و ارزشیابی، منطبق بر نیازها و ی- وسیعی از راهبردهاي یاددهیيکه بر دامنه) 2009
.کید داردأدانشجویان مخاطب تيپیشینه

، 1درسی، رویکردهاي متفاوتی چون رویکرد افزودنهاي سازي برنامهالمللیبینبراي 
در رسیدن کهوجود دارند5المللیبینتخصصی هاي و دوره4، تلفیقی3، تبدیل شونده2گنجاندن

هایش را سسه باید بافت و محدودیتؤشوند؛ لذا هر ممیمورد توجه واقع اهداف مختلف به
).1993، 6آسپان(دهدانتخاب روش مناسب مورد توجه قرار در 

در سراسر دنیا المللیبینمیلیون دانشجوي 2004،5/2در سال ،)2005(طبق آمار یونسکو 
بینی گونه پیشدرصدي بوده و این56داراي رشد 1999وجود داشته است که نسبت به سال 

درصد افزایش تعداد . میلیون نفر خواهد رسید2/7به 2025شده است که این آمار در سال 
90ها بیش از در کشورهاي انگلستان، فرانسه و ژاپن در این سالییآسیاالمللیبیندانشجویان

مختلفی چون بازاریابی ملی، مورد توجه قرار دادن هاي این کشورها راهبرد. درصد بوده است
به زبان انگلیسی و ایجاد ها تر برنامهبیشيهاي مهاجرت با هدف جذب دانشجو، ارائهسیاست

). 2006، 7وربیک(اند را براي جذب دانشجویان استفاده کردهاي وزشی منطقهآمهاي قطب
، المللیدانشجویان بینيکنندهجذبچه جالب توجه است این است که در بین کشورهاي آن

مالزي بعد از ژاپن، . شوددیده میو مسلمان استییکشوري چون مالزي که کشوري آسیا

هاي درسی موجـود    فرهنگی به برنامه  المللی و میان  هاي بین مفاهیم یا موضوعات و دیدگاه    محتوا، زودناف-1
.)Add on(هاتربیتی آنبدون تغییر ساختار اصلی یا رویکردهاي تعلیم و

سـازد و   نـاگون را غنـی مـی      هـاي گو  فرهنگـی دانـشجویان از فرهنـگ      ی که درك و دانـش میـان       یمحتوا-2
شود و به یادگیرنـدگان دانـش تفـاوت در         درسی گنجانده می   يهاي متنوع است، در برنامه    دیدگاه يدهندهانعکاس

.)Infusion(دهدها را ارائه میاي در میان فرهنگعملکردهاي حرفه
ویکردهاي یـاددهی و یـادگیري      درسی که مبتنی بر تغییر ساختار اصلی آن و ر          يالمللی سازي برنامه  بین-3

.)Transformative(است
درسـی و  يتلفیق درك و فهم فرهنگی و توجه به تعامـل فـرا فرهنگـی دانـشجویان در طراحـی برنامـه            -4

.)Integrative(فرایندهاي تدریس و یادگیري
طالعات تجـارت و  فرهنگی، چند فرهنگی، مالمللی، میانمطالعات بین  يعطاي مدرك تخصصی در زمینه    ا-5

.المللییابی بینبازار
6- Aspan
7- Verbik
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آیدمیالمللی به حسابمیزبان دانشجویان بینییاکنگ و هند چهارمین کشور آسیهنگ
درخور اي و این براي کشوري چون ایران نکته) 2008، 1المللی مطالعات خارجیراهنماي بین(

که ایران کشوري آسیایی و مسلمان است، داراي تمدن و قدمت توجه است؛ چون عالوه بر این
ينمونهکهداراي پیشینه استالمللیبینت و مطالعاعلوم و آموزشيطوالنی بوده و در عرصه

تبدیل شدن به کشوري يایران ظرفیت بالقوهلذا. قرن پنجم استشاپور درآن دانشگاه جندي
که بر آسیا و منطقه را دارد؛ در حالیيبه ویژه از قارهالمللیبینبراي میزبانی دانشجویان 

ایران مشغول هاي به طور پراکنده در دانشگاهکه المللیبیناساس آمار، تعداد کل دانشجویان 
-87آمار آموزش عالی ایران،(نفر اعالم گردیده است1500تر از به تحصیل هستند، کم

از طرفی، مطالعه در اسناد باال دستی مربوط به آموزش عالی، لزوم حضور ایران به . )1386
ساله 20اندازسند چشمدر هد ودمیجهانی را نشانيعنوان کشوري در حال توسعه در جامعه

کشوري توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در به عنوان ایران از »1404افق«
. )1386نوروز زاده،(اد شده استیسطح منطقه

نیز بر مواردي » جمهوري اسالمی ایرانيچهارم توسعهيبرنامه«هاي کلی سیاستدر
ها در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی امکانات و ظرفیتچون سازماندهی و بسیج 

المللی و اي و بینهاي دوجانبه، منطقهجهان؛ ارتقاي جایگاه جهانی ایران؛ گسترش همکاري
تالش براي دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش، آگاهی، سرمایه انسانی و فناوري 

آوري به مطالب فوق بیانگر آن است که روي).1386نداز، اسند چشم(نوین تأکید شده است 
هاي درسی آن، امري درخور توجه و المللی سازي آموزش عالی ایران و برنامهبین

.ناپذیر استاجتناب

هدف تحقیق
.درسی در آموزش عالی ایرانهاي سازي برنامهالمللیبینيراهبردهاها وتعیین چالش

االت تحقیقؤس
درسی در آموزش عالی ایران ضرورت دارد؟هاي سازي برنامهالمللیینبآیا -1

1- International Study Abroad Guides
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موثرند؟درسی در آموزش عالی ایرانهاي سازي برنامهالمللیبینچه عواملی بر -2
درسی در آموزش عالی    هاي  سازي برنامه  المللیبینشرایط، منابع و امکانات الزم براي       -3

ایران کدامند؟
درسی در آموزش عالی ایران يسازي برنامهالمللیي بینهاموانع و محدودیت-4

کدامند؟
آموزش عالی ایران مناسبند؟درسی دريسازي برنامهالمللیبینچه موضوعاتی براي -5
عالی ایران وجود دارد؟درسی آموزشيسازي برنامهالمللیبینهایی براي چه فرصت-6
آموزش عالی ایران کدامند؟درسی دريامهسازي برنالمللیبینراهبردهاي کالن -7
اي و اجرایی سسهؤدرسی در سطح ميسازي برنامهالمللیهاي بینراهبردها و فعالیت-8

در آموزش عالی ایران کدامند؟

شناسی تحقیقروش
روش تحقیق

.استبودهتحقیق حاضر از نوع کیفی

گیريجامعه و روش نمونه
و )المللی کیشپردیس تهران و بین(ان، صنعتی شریفمکان پژوهش سه دانشگاه تهر

المللی سازي آموزش عالی خود در بینيبا توجه به پیشینهقزوین،) ره(المللی امام خمینیبین
نفر از 12انفرادييکنندگان در این مطالعه در بخش مصاحبهشرکت.اندهدر ایران انتخاب شد

دو گروه نیزکانونیهاي هدر بخش جلسات گرو،تید ایرانیو اسا)عالی، میانی، اجرایی(مدیران 
گیري از نوع نمونه. نداهنفره از دانشجویان غیر ایرانی مشغول به تحصیل در کشور بود9و 14

.ه استانجام گرفت2گلوله برفیيو به شیوه1هدفمند

آوري اطالعاتابزار جمع
مورد استفاده قرار 3کانونیهاي هي و گروانفراديها، فنون مصاحبهبراي گردآوري داده

1- Purpused sampling
2- Snowball
3- Focus groups
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.ال مرتبط با اهداف تحقیق انجام شدؤس8مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته با . گرفتند

روایی و پایایی ابزار تحقیق
متخصص و اعتبار آن از هاي هنفر از اعضاي گرو10دیأیابزار تحقیق از طریق تییروا

دست آمده بود، صورت هبنکه اطالعات از آنا1ايکنندهتشرکطریق چک کردن نظر اعضاي
. گرفت

هاروش تحلیل داده
سازي و ها که به صورت فایل صوتی بودند، پیادهابتدا مصاحبهبراي تحلیل اطالعات نیز، 

بندي شدند و در االت مصاحبه، طبقهؤبخش مرتبط با س8مستند شده و سپس کدگذاري و در 
. پژوهش مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتندارتباط با ادبیات 

تحقیقهاي افتهی
بـه صـورت   االت تحقیـق ؤبه ترتیب پاسخ به سـ   حاصل از مطالعه،  هاي  در این بخش یافته   

.اندشدهمواقعی نقل قول ارائه توضیحی، تفسیري و در 

ال اولؤسپاسخ 
المللیبینرت ترین ضروشوندگان، بیشبر اساس اظهارات مصاحبه:روند جهانی شدن

درسی مبتنی بر روند جهانی شدن است و در راستاي آن بر لزوم کسب هاي سازي برنامه
، المللیبینفرهنگی و التحصیالن جهت کار و زندگی در جوامع میانالزم در فارغهاي صالحیت

ها و رقابتالمللیبینيها، حضور در عرصهو احترام به آنها شناخت از سایر ملل و فرهنگ
ثیر فناوري اطالعات و أتياز بین رفتن مرزها به واسطهنطبق نظر آنا. کید شده استأت

یکی در این راستا.ناپذیر استارتباطات و حرکت به سوي جهانی شدن در دنیاي کنونی گریز
ها و ملل آموختگان نسبت به فرهنگالزم است تا دانش«داشته استشوندگان اظهار از مصاحبه

.»ن شناخت داشته تا شایستگی زندگی در هر کجاي دنیا را پیدا کنندگوناگو

1- Member check
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عملیـاتی  :کـشور  يساله 20انداز  ابی به اهداف سند چشم    یکسب اقتدار علمی و دست    
کشور، تبدیل ایـران بـه قـدرت علمـی اول منطقـه و               يساله 20اندازنمودن اهداف سند چشم   

موزشی دنیا؛ از دیگر دالیـل مهـم پـرداختن بـه         علمی و آ  هاي  ایران از پیشرفت   يکاهش فاصله 
الزم اسـت تـا     «بـود در همین راستا یکی از مصاحبه شـوندگان معتقـد           . سازي است  المللیبین

آموزشی و پژوهشی، تولید علم و فنـاوري سـایر کـشورها آگـاهی داشـته                هاي  نسبت به برنامه  
و بنا »کنیم ییو ضعف خود را شناسا    ها مقایسه کرده و نقاط قوت       باشیم تا بتوانیم خود را با آن      

انـد کـه در   که شرایط و عوامل مختلفی موجب گـشته       با توجه به این   «اندااز است  ییک يبر گفته 
المللـی بینهاي علمی دنیا حرکت کند،      سال گذشته، ایران نتواند همگام با پیشرفت       20-30طی  

.»کننده باشدرانتواند تا حدودي جبمیدرسیهاي سازي آموزش عالی و برنامه
تمدنی در ایران و لزوم شناساندن      هاي  وجود ظرفیت  :شناساندن تمدن ایرانی به مردم دنیا     

از نظـر  . سازدالمللی می بیناین تمدن به مردم دنیا، آموزش عالی ایران را ملزم به داشتن نگاهی              
ازي، الزم است   موجود در عصر ارتباطات و فضاي مج      هاي  با توجه به ظرفیت   «اندایکی از است  

تا کشوري مثل ایران با قدمت، تمدن و جایگاه تاریخی در جهان علم و فرهنگ بـه مـردم دنیـا                     
همچنین بنـا  . »فیلسوفان، ادبا و فقهاي آن آشنا گردند    هاي  شناسانده شود و مردم دیگر با اندیشه      

فراتـر از   الزم است تـا جریـان تمـدنی ایـران بـه           «بر اظهارات یکی دیگر از مصاحبه شوندگان      
گوي نیازهاي بشري اسـت و بـراي       چرا که این تمدن به نیکویی پاسخ       ؛مرزهاي خودي راه یابد   

بایست زمینه را براي حضور دانشجویان خارجی به صورت فیزیکی و غیـر فیزیکـی        می این امر 
گـویی بـه نیازهـاي ایـن بافـت دانـشجویی            در کشور فراهم سازیم و در این راستا براي پاسـخ          

.»شدن پیش رودالمللیبیندرسی هم به سوي ي، باید برنامهمللیالبین
شوندگان، فراهم بودن شرایط مناسـب      مصاحبهتعدادي از   به نظر    :جلوگیري از فرار مغزها   

مندي از دستاوردهاي علمی و فرهنگـی سـایر   تعامل و بهره هاي  آموزشی و پژوهشی و موقعیت    
دارد و تواند افراد نخبه و متخصص را در کشور نگه   می ترین عواملی است که   ملل، یکی از مهم   

چه واضح است این است که اگر کـشورهاي رو          آن.انسانی گردد هاي  هرفتن سرمای مانع از هدر  
عـالی برتـر   هاي آمـوزش عالی خود بر نیایند، نظامسازي آموزشالمللی بینبه توسعه در صدد     

.دنیا، نخبگان این کشورها را جذب خواهند کرد
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ال دومؤسپاسخ 
تـرین عامـل    مهـم  زبـان ،شـوندگان بر اساس مجموع نظر مصاحبه    : زبان تدریس و ارتباط   

که زبـان رسـمی تـدریس و محتـواي کتـب         با توجه به این   . سازي است  المللیبینگذار بر   ثیرأت
دانشجویان اعم از ایرانی و غیر ایرانی، فارسـی اسـت، دانـشجویان      يدرسی در ایران براي کلیه    

آیند عالوه بر مشکالت ارتباطی، در درك مطالب درسی         می که براي تحصیل به ایران     المللیبین
شوند و عـدم آشـنایی بـا هنجارهـاي ارتبـاطی زبـانی و               رو می روبه فراوانیهاي  با دشواري نیز  

شـان در   زا بوده و منجر به جلوگیري از شـرکت فعاالنـه          بسیار تنش  نتواند براي آنا  می فرهنگی
یـک خـارجی    «به نظر یکی از مـدیران عـالی         . باشد غیرهکالسی و   هاي  رهاي گروهی، بحث  کا

گیـرد و ایـن     می اش زبان فارسی را یاد    شود به ناچار در تعامالت اجتماعی     می وقتی وارد کشور  
بایـد  . برایش شیرین نیز است، پس چه لزومی دارد که به اجبار به زبـان فارسـی درس بخوانـد                  

نیم که این امر به معنی فروختن و فراموش کردن فرهنـگ و زبـان نیـست بلکـه          بدانیم و باور ک   
.»پذیري استانعطاف

مراد از صالحیت، دارا بودن دانش، نگرش، مهارت، تجربه، :و مدیرانانداصالحیت است
به اعتقاد . درسی استهاي عالی و برنامهسازي آموزشالمللیبینيعالقه و انگیزه در زمینه

ایران، المللیبینضعف عملکردهاي علمی و فرهنگی يعمدهیکی از دالیل،شوندگانمصاحبه
و اندانداشتن محتواي مناسب براي عرضه است و این امر ناشی از ضعف علمی و زبانی است

الزم است مدیر «اندابه نظر یکی از است. کمبود نیروي انسانی متخصص در این زمینه است
دیگر باشد؛ چرا که باعثهاي زندگی یا تحصیل در کشورها و فرهنگيداراي تجربه و سابقه

يتر نسبت به آموزش عالی و برنامهشود داراي عالیق، نگرش و نگاهی منطقی و مثبتمی
نیز اندادرونی استيتجربه، نگرش، دانش و انگیزه«داردمیاو اظهار. »گرددالمللیبیندرسی 

شود میباعثها چرا که نداشتن این مجموعه صالحیت؛استسازي بسیار مهم المللیبیندر 
پذیري الزم را نداشته و به سختی خود ، انعطافالمللیهاي بینکه این افراد در ضمن همکاري
.»را با فرهنگ دیگري وفق دهند

يرشد و توسعه:اندااي براي مدیران و استحرفهيهاي توسعهتدارك فرصت
در نآناالمللیهاي بینه، ابزار قدرتمندي براي تلفیق دیدگااندافرهنگی استحساسیت میان

آموزشی براي هاي هکنندگان، تدارك دورطبق تجارب شرکت. شودمیدرسی محسوبيبرنامه
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المللیبینچگونگی و شناسایی فرهنگ کشورهاي دیگريو مدیران در زمینهاداناست
پژوهشی هاي جهت مطالعه، تدریس و فعالیتهایی تدارك فرصتهاي درسی،برنامهسازي
فرهنگی میانهاي و حساسیتصالحیتيمواردي هستند که موجب توسعهغیره،مرزي وبرون
.گردندمیآنان

خدمات پشتیبانی در يشوندگان، میزان ارائهطبق اظهارات مصاحبه:خدمات پشتیبانی
يدر اوایل دوره، خصوصاًالمللیبینآموزشی و غیر آموزشی براي دانشجویان هاي زمینه

این . آیدمیگاهی به حسابتکیهنآموزشی بسیار حائز اهمیت است و از نظر روانی براي آنا
، دانشجویان داخلی و مشاوران تحصیلی و روانی انداسسه، استؤتوانند از طریق مها میحمایت

.ارائه گردند،به طور مجزا و یا از طریق مراکزي مشخص
ها شوندگان، این همکاريبر اساس اظهارات مصاحبه:المللیهاي علمی بینيهمکار

سبب ارتقاي جایگاه علمی کشور و تربیت نیروي انسانی متخصص در جهت رفع نیازهاي 
دو سویه در تبادالت علمی و فرهنگی همچنین،يوجود یک رابطه. گرددکشور و جهان می

و فرهنگ خودي و در ضمن ها از اندیشهنامندي آنفرصت حضور خارجیان براي بهره
. سازدمیرا فراهمها ها و اندیشهسازي به منظور انعکاس سایر دیدگاهظرفیت

آیا آموزش ؛آیا آموزش عالی باید بسته باشدکهاین:هاي کالن آموزش عالیسیاست
نی با التحصیالو پرورش فارغالمللیبینجایگاه آموزش عالی ؛عالی باید بومی باشد

از غیرههاي آموزش عالی کجاست و و رسالتها فرهنگی در سیاستمیانهاي صالحیت
گیرند و میهاي کالن آموزش عالی هر کشور مورد توجه قرارمواردي هستند که در سیاست

کنندگان در این مطالعه، الزم از نظر شرکت. منبعث از نگرش سطوح عالی مدیریتی هستند
المللیبینبه آموزش عالی نگاهی غیره،ریزان و ش دولت، مدیران، برنامهاست تا نگاه و نگر

ها مین نیروي انسانی متخصص براي این فعالیتأو تالمللیبینباشد تا نیاز به فعالیت در سطح 
الزم است تا مبحث «کندمیطور که یکی از مدیران اجرایی ذکررا احساس کنند و همان

الی در سند راهبردي، توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی لحاظ المللی سازي آموزش عبین
ریزي صورت هاي کالن وزارت علوم تعیین و به دنبال آن برنامهگردد و در راستاي آن سیاست
.»گرفته و قوانین تدوین گردند
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ال سومؤسپاسخ 
ي سازالمللیبینهاي فرایند از فعالیتاي گستردهيدامنه: گذاري و منابعسرمایه

هاي فرصتيارائهان،داتشویق و ترغیب است،منابع و کتبيمانند تهیهدرسیهاي برنامه
هاي فرصتيارائه،هامین فناوريأت،المللیو محققان بیناندادعوت از است،ايحرفهي توسعه

يبخش و فوق برنامههاي توسعهپشتیبانی از برنامه،هاي تبادلیبرنامه،مطالعاتی و کارورزي
سسه براي ؤبه طور جدي بستگی به وجود سرمایه و منابع مالی کافی دارند که مغیره،درسی و 

چه منابع هر«دارد میچنین اذعاناندادر همین راستا یکی از است. این امر تخصیص داده است
تري برخوردار است، لذا توجهمالی دانشگاه باالتر باشد، از امکانات آموزشی و تحقیقاتی بیش

اندااستتر شده، امکان جذب دانشجویان وتر جهان به آن بیشبهتر و پیشرفتههاي دانشگاه
تالش امکانات مالی در«دیگريکنندهاز نظر شرکت. »گرددمیترخارجی نیز بیشيخبره

را تشویقنثر است؛ چرا که آناؤشان مهاي درسیسازي برنامهالمللیبه منظور بیناندااست
تا براي برطرف کردن نیازهاي خود به کارهاي خارج از دانشگاه و یا خارج از کشور کند می

.»روي نیاورند
ها، امکانات و تجهیزات آموزشی مبتنی بر فناوري، از دیگر موارد زیر ساخت:فناوري

در «کنندگان بنا بر اظهار یکی از شرکت. کنندگان در این مطالعه هستنددرخور توجه شرکت
، IOCنوآوري آموزشی از جملهگونه در هر ICT ی، مورد توجه قرار ندادنعصر کنون

.»گر محسوب شودتواند چالشی جدي و امکان برخورداري از مزایاي آن نیز، تسهیلمی
جا که دانشجویان غیر ایرانی به لحاظ از آن:امکانات رفاهی و محیط زندگی اجتماعی

موقعیتی تازه به لحاظ زبانی و فرهنگی، دچار دوري از وطن و خانواده و قرار گرفتن در
نزندگی نباید براي آنايمین امکانات اولیهأخاص روانی هستند، تهاي استرس و نگرانی

اظهار داشته است کنندگان در همین راستا یکی از مشارکت. اضافی ایجاد کنداي دغدغه
را پذیرش دانشجویان خارجی بسته، ظرفیت الزم براي نسبتاًهاي شهرهاي کوچک با فرهنگ«

که داراي فرهنگ متفاوتی هستند ندارند و دانشجویان غیر ایرانی در این شهرها از احساس 
دیگر مورد توجه و احترام قرار دادن هویت يلهأمس.»تري برخوردارندامنیت و آرامش کم

فت و همچنین ایجاد تسهیالت در ر. فرهنگی، عقیدتی و پوششی دانشجویان خارجی است
مل أهایشان، نیز موضوعی درخور تآمد، اخذ ویزاي دانشجویی و دیدار دانشجویان با خانواده



55ها و راهبردهاچالش: درسی در نظام آموزش عالی ایرانيالمللی سازي برنامهبین

موجب خستگی و دلزدگی شدید این ساالريدیواناست؛ چرا که موانع قانونی و ساختار 
دانشجویان براي ادامه تحصیل در کشور شده و به عالوه ذهنیت بدي از زندگی و اقامت در 

. شان ایجاد خواهد کردایران برای

ال چهارمؤسپاسخ 
روابط سیاسی هر کشور نقش يساختار سیاسی و نوع و دامنه:ساختار و روابط سیاسی

براي مثال بنا بر . دندارها درك و پذیرش الگوهاي سایر کشورها و فرهنگاي درکنندهتعیین
ت گرفته از مباحث عقیدتی أنشجا که مباحث سیاسی در ایران از آن«اندااظهارات یکی از است
الملل، حقوق سیاسی، اقتصاد، ها در موضوعات درسی چون روابط بینهستند، انعکاس آن

. »کندمیهاي خاص برخوردار، این موضوعات را از ویژگیغیرهشناسی و جامعه
در کشور ما به دلیل آمیختگی سیاست و مذهب، «دارد میدیگر نیز اذعانيکنندهشرکت

يچرا که سیاست ریشه؛روستهدرسی با دشواري سیاسی روبيسازي برنامهالمللیبین
درسی فضاي هايالمللی در برنامهگیري بینعقیدتی داشته و براي ورود و جاري کردن جهت

.»مناسبی وجود ندارد
هاي همکارييپذیري قوانین جاري در زمینهعدم شفافیت و انعطاف:موانع قانونی

داشته شوندگان اظهاردر همین راستا یکی از مصاحبه. استIOC از دیگر موانعلیالملبین
قوانین و مقررات وزارت علوم در راستاي زبان تدریس هاي عدم شفافیت و محدودیت«است

و ممنوعیت زبان تدریس به غیر از زبان فارسی در قانون اساسی کشور المللیهاي بیندر دوره
. »توانند مانع جدي براي جذب دانشجویان خارجی گردندمید کهاز جمله مواردي هستن

گیر بودن و به روز نبودن بسیاري از قوانین داخلی پاوعدم ثبات، دست«دارد میدیگري اذعان
.»کشور، موانعی هستند که باید مورد توجه جدي قرار گیرند

در پی جذب المللیبینکه در حال حاضر کارفرمایان با توجه به این: هاشهرت دانشگاه
داوطلبین نیز در پی ورود به اند،دانش آموختگانی هستند که براي بازارهاي جهانی تربیت شده

گوي شان پاسخدرسیهاي برنامهمطرح بوده والمللیبینهایی هستند که در سطح دانشگاه
در «شجویان غیر ایرانیبنا بر اظهارات یکی از دان.فرهنگی باشدنیازهاي روز دنیا و جوامع میان

خاص نباشد، شهرت دانشگاه مهم اي مواقعی که یک کشور بهترین جا براي تحصیل در رشته
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فارسی را دارد، اعتبار اي چون ادبیاترشتهممکن است براي کسی که قصد تحصیل در. است
نشجویان هاي ایران مطرح نباشد ولی در علومی چون مهندسی و پزشکی، بر انتخاب دادانشگاه

.»ثیر خواهد گذاشتأت

ال پنجمؤسپاسخ 
، و دانشجویان غیر ایرانیانداتعدادي از استاز نظر : موضوعات وابسته به فرهنگ و تمدن

ثیر مهمی دارد و امکان أبندي تلویتوایران از نظر تاریخی و مذهبی در این ايقدمت و پیشینه
تر است که فرهنگ و تمدن ایرانی ی بیشو موضوعاتها سازي در زمینهالمللیبینموفقیت 

تاریخ تمدن ایران زمین، هنر و دهد، مانند ادبیات فارسی،میها را تشکیلچارچوب علمی آن
المللیبینهاي ساحت«اندایکی از استيبنا بر عقیده. معماري ایرانی و علوم و فلسفه اسالمی

ی موحدانه، متعهدانه و برایند فکري فارسی خیلی باز است؛ چرا که ادبیاتسازي در ادبیات
کنندگان از شرکتاي عده.»تواند در سطح دنیا مطرح شودمینآناهاي شعرایی است که اندیشه

ها فصل سازي هستند که بتوان براي آنالمللیبینکه موضوعاتی مناسب بودندنیز معتقد
ها خیلی دخیل نبوده و در صورت لزوم بتوان در مشترکی در دنیا پیدا کرده، فرهنگ در آن

.مانند علوم پایه؛ها به تفرق رسیديبعضی جا

در سطح آموزش اي گستردهامروزه این رویکرد از انعکاس نسبتاً:ايرشتهرویکرد میان
کاربردي يموضوعاتی که تلفیق و تجمیعی از چند علم بوده، جنبه. عالی جهان برخوردار است

از نظر یکی از .اندگویی به نیازهاي برآمده از دنیاي کنونی طراحی شدهبراي پاسخدارند و 
درسی از طریق رویکرد میان هاي و تحول برنامهالمللیبینحرکت به سوي فضاهاي «اندااست

سنجی از محیط ها، نیازپذیر است و براي تدوین این رشتهتا حدود زیادي امکاناي رشته
.»ضروري استزندگی جهانی امري

ال ششمؤسپاسخ 
تواند نوعی مزیت فرهنگی باشد که باید از میمحیط اسالمی کشور:محیط اسالمی کشور

ه ویژه از کشورهاي بمند هآن به عنوان فرصتی در جهت جذب دانشجویان و پژوهشگران عالق
این محیط براي «نیبه اعتقاد یکی از دانشجویان غیر ایرا. مناسبی به عمل آورديمنطقه استفاده
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ها، در سایر کشورها، به دالیل فرهنگی و عقیدتی داراي خانمبسیاري از مسلمانان خصوصاً
ایران در علوم يکنندگان، بنیه و تجربهاز طرفی بنا بر اظهارات شرکت. »جذابیت و امنیت است

به مندهاسالمی و حوزوي نیز مزیتی است که موجب جذب دانشجویان و محققان عالق
.گرددمیتحصیل و تحقیق در این زمینه

شوندگان، تعداد زیاد بنا بر اظهارات مصاحبه:متقاضیان ادامه تحصیل در سطح منطقه
آید میملی به حسابأمتقاضیان تحصیل در مقطع آموزش عالی در سطح منطقه فرصت قابل ت

عالوه، وجود به. ستمعتبر دنیا در منطقه بیانگر این تقاضاهاي هحضور شعبات دانشگاو
تواند میتشابهات زیاد زبانی و فرهنگی در سطح منطقه نیز فرصت قابل توجهی است که

.ن افزایش دهداجذابیت آموزش عالی ایران را براي داوطلب

ال هفتمؤسپاسخ 
از کشورهایی که شناخت خصوصاًاین: هاي آموزش عالی سایر کشورهاشناخت نظام

در همین راستا یکی از مدیران . ، راهبردي درخور توجه استایران دارندهاي مشترك با فعالیت
درسی با سایر کشورها و هاي هبرناميانجام مطالعات تطبیقی در زمینه«داشته استمیانی اظهار 

ی نقاط کانونی یمختلف و سپس شناساهاي تعیین پتانسیل، نقاط قوت و ضعف خود در حوزه
درسی هايتواند در تدوین برنامههاي علمی، مینظور دیالوگهر حوزه در سطح منطقه به م

المللیبینو اي منطقههاي روش دیگر، پیوستن به کنوانسیون. »کننده باشدالمللی کمکبین
سازي نظام آموزش این کار عالوه بر شناخت، موجب یکپارچه«اندااز نظر یکی از است. است

.»گرددمیدر نتیجه تسهیل در مراودات علمیعالی کشور با سایر اعضاي کنوانسیون و
ایجاد تشکیالت تخصصی در وزارت علوم، نیز :ایجاد تشکیالت ویژه در وزارت علوم

به اعتقاد . گیرندگان قرار گیردریزان و تصمیمملی است که باید مورد توجه برنامهأراهبرد قابل ت
و یا تشکیل کارگروهی المللیهاي بینورهبراي داي ایجاد دپارتمان ویژه«یکی از مدیران میانی

المللیبینمربوط به هاي و چالشئلوزارت علوم در راستاي بررسی مساتخصصی در سطح
آن، تعیین هاي سازي، چالشالمللیبیندرسی مانند تعریف هاي سازي آموزش عالی و برنامه

ها ها، قوانین، دستورالعملاستسازي، تدوین سیریزي، ظرفیتدخیل در آن، برنامههاي پارادایم
سازي المللیبینل و مشکالت مربوط به ئتواند به طور راهبردي در حل مسامیغیرهو 
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.»ثیرگذار باشدأدرسی تهاي برنامه
سازي آموزش عالی و المللیبینثر در راستاي ؤاز دیگر راهبردهاي م:افزایی داخلیهم

افزایی در راستاي گاهی در سطح ملی براي همدرسی آن، همکاري بین دانشهاي برنامه
کشور هاي هبهتر است دانشگا«بنا بر اظهارات یکی از مدیران . هاستآنالمللیهاي بینفعالیت

دیگر به موازات رقابت سالمی که در جذب دانشجویان و ارتقاي علمی خود با هم دارند، یک
».هم را جبران نمایندهاي یمند سازند و کاستشان بهرهعلمیهاي را از پیشرفت

ال هشتمؤسپاسخ 
است که در راستاي هایی ال مد نظر است مربوط به فعالیتؤبه این سچه در پاسخآن

یادگیري و –هیدادیهاي سازي اهداف، محتوا، مواد و منابع آموزشی، روشالمللیبین
راستا مضامین استخراج در همین . شودمیها پرداختهدرسی بدانيارزشیابی در یک برنامه

:عبارتند ازها شده از یافته
آموختگانی با دانشالمللی باید متمرکز بر پرورشدرسی بینيهدف یک برنامه:اهداف

.جهانی باشديکار و زندگی اثربخش در جامعهبرايفرهنگی، المللی ومیانهاي بینصالحیت
درسی يگان، بهتر است در یک برنامهشونداز نظر مصاحبه:محتوا، مواد و منابع آموزشی

و یا در بعضی از دروس المللیبینمحتواي آموزشی به جز در موارد خاص، به زبان المللیبین
هاي خواندنی، در قالبها رعایت تنوع سبکباباشد و المللیبینبه دو زبان فارسی و 

ها، از منابع علمی روز دنیا تهیه و و یا تلفیقی از این سبکغیرهو ها شنیداري، دیداري، ابر متن
تدوین شوند که عالوه بر آشنایی با فرهنگ خودي، اي بهتر است محتواها به گونه. ارائه گردد

کار رااین«به نظر یکی از شرکت کنندگان. ها گنجانده شودنیز در آنها آشنایی با سایر فرهنگ
ياربرد مباحث تخصصی و یا ارائهتوان از طریق مقایسه در بین چند کشور جهان در کمی

دانشمندان بزرگ سایر هاي و اندیشمندان ایرانی در کنار نظریهانفولسیفهاي و یافتهها اندیشه
ها، و مذاهب، آوردن مثالها کشورها، تدارك دروس انتخابی راجع به سایر کشورها، فرهنگ

ها و تمرینات خودي کنار مثالدیگر در هاي متناسب با فرهنگهایی مطالعات موردي و تمرین
، المللیبینالزم است در تعیین محتواي «اظهار داشتدیگريهکنندشرکت.»انجام دادغیرهو 

دیگر و با دانشجویان ایرانی توجه به تفاوت سطح زبانی و علمی دانشجویان خارجی با یک
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.»صورت گیردغیرهرد وشود و تنظیم و پیکربندي محتوا بر اساس قواعد، دشواري، میزان کارب
متون خاص تهیه نمود و المللیبینبهتر است براي دانشجویان «اندابه نظر یکی از است

ها باشد برایشان در نظر موضوعی را که متناسب با درك و زمان محدود آنهاي برگزیده
. »گرفت

هاي شوندگان، در نظر گرفتن شیوهبه اعتقاد مصاحبه:یادگیري-اددهییهاي روش
مختلف تدریس به هاي یادگیري قبلی دانشجویان و انعطاف در استفاده از روش–اددهیی

تناسب موضوع درسی از راهبردهایی هستند که در کاهش مشکالت ناشی از ناسازگاري زبانی، 
. دارندچشمگیريثیر أتالمللیبینتعلیم و تربیتی و فرهنگی دانشجویان 

، المللیبیندرسی يکنندگان در مصاحبه، در یک برنامهتشرکيبنا بر تجربه:ارزشیابی
ارزشیابی باید با «انبه قول یکی از آن. فرهنگی دارندارزشیابی نیز قالبی متنوع و میانهاي شیوه

يتوجه به درك و فرهنگ دانشجویان صورت پذیرد تا دانشجویان قضاوت صحیحی از نحوه
حق انتخاب به دانشجویان در انجام تکالیف، تحقیقات و با دادن«و یا » ارزشیابی داشته باشند

.»درسی لحاظ کرديتوان رویکرد میان فرهنگی را در برنامهمیدرسی، تا حدوديهاي پروژه
در اي تواند نقش عمدهمیاز دیگر راهبردهاي مهمی که:رویکرد آموزش از دور

تواها در قالب الکترونیکی و استفاده از محيدرسی بازي کند ارائههاي سازي برنامهالمللیبین
در مجموع . در کنار آموزش مرسوم حضوري است2و آموزش مجازي1رویکرد آموزش از دور

بر نکاتی چونIOCها و مناسب بودن این رویکرد براي در راستاي مزیتشوندگانمصاحبه
در این محیط یادگیري مرزهاي جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسیوري، نبودافزایش بهره

چون یادگیري مستقل، فرا زمانی و فرا مکانی، استفاده از مواد و منابع آموزشی هایی و ویژگی
گوناگون، استفاده از رویکردهاي هاي فکري و فرهنگی مختلف و در قالبهاي متنوع با ریشه

د فوري، بازخوريیادگیري و ارزشیابی و وجود امکاناتی چون ارائه- مختلف یاددهی
ها سازيکارگیري شبیهمشارکت، برگزاري جلسات، روزآمد سازي محتوا، ضبط و بایگانی و به

فرهنگی که و میانالمللیبینمحیط مناسبی را براي یادگیرندگان تواند اذعان داشتند که می
تی فرهنگی و تعلیم و تربیهاي ادگیري، پیشینهیهاي شخصیتی، سبکهاي داراي نیازها، ویژگی

ج

1- Distance education
2- Virtual education
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این «به قول یکی از مدیران میانی . هستند فراهم سازدپذیري باالگوناگون و نیازمند انعطاف
به حضور فیزیکی در ایران ندارند افزایش داده اي که عالقهرارویکرد امکان تحصیل خارجیانی

به عنوان توان این رویکرد رامیکه آیااما در مورد این. »مقرون به صرفه استاي و لذا شیوه
تواند به میآن«کنندگان بنا بر اظهار یکی از شرکت،مستقل و یا ترکیبی مورد استفاده قرار داد

يبا توجه به اینکه اعتبار این شیوه هنوز به اندازه. موریت دانشگاه بستگی داشته باشدأم
در شان بر آن باشد که فقطها ترجیحآموزش سنتی نیست، ممکن است بعضی از دانشگاه

سنتی و حضوري خود يبعضی از موضوعات درسی، رویکرد آموزش از دور را در کنار شیوه
.»مورد توجه قرار دهند

به عنوان . ثر استؤمستقل یا ترکیبی این رویکرد ميموضوع درسی نیز در استفادهماهیت 
تري به از کمدر بعضی از موضوعات مانند مدیریت که نی«دارد میاظهاراندامثال یکی از است

ثرتر و در موضوعات فنی ؤدروس آزمایشگاهی و تجربی وجود دارد، رویکرد آموزش از دور م
بنا بر اظهارات.»گذار استتر اثرآزمایشگاهی و تجربی هستند کمهاي که نیازمند فعالیت

اخیر فناوري موجب کاهش نقاط منفی آموزش غیر هاي چه پیشرفتاگر،شوندگانمصاحبه
ل مالی در کشور هنوز ئها، امکانات و مساشده است؛ ولی به علت کمبود زیر ساختحضوري

مطلق از فضاهاي مجازي نمود و وجود آموزش حضوري يزیادي به استفادهينمی توان تکیه
. ناپذیر استاجتناب

گیريبحث و نتیجه
شدن و ایجاد جوامع گیري کرد که روند جهانیتوان نتیجههاي مطالعه میبا توجه به یافته

نیز با این روند هاي درسی آن و برنامهکند که آموزش عالی ایران میچند فرهنگی، ایجاب
ها، از تا ضمن مشارکت دو جانبه در تعامالت علمی و فرهنگی با سایر ملت.کنندسویی هم

نتایج .تر، جلوگیري شودمندي از امکانات آموزشی و پژوهشی بیشخروج نخبگان براي بهره
ید این امرؤمنیز)2009(1و بسترم)2003(1، نایت)1997(النگلی و ویالریلوالی،يمطالعه

.ندهست

1- Knight
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عالوه بر الزم است تا تدریس اجباري به زبان فارسی، چالشدر راستاي مواجهه با 
زبان و تدریس آن، به المللیبینمحتواي هاي زبانی و روانی از دانشجویان غیر ایرانی، حمایت

مطالعاتنتایج. با این زبان نیز در دسترس باشداي بوده و یا حداقل در نسخهالمللیبین
.انداین نکتهیدؤمنیز ) 2006(3گري سنو ) 2008(2ویلیامز

کلیدي و مدیران به عنوان هاي به عنوان مهرهانداصالحیت استهر چه ها افتهیبر اساس 
هادانشگاهالمللیبینعلمی هاي تر باشد، همکاريسازي بیشالمللیبینيسکانداران در زمینه

چه موجب ایجاد و افزایش این صالحیت در اما آن.تري را طی خواهد کردروند صعودي
4مستنهوسر و الینگبوينتایج مطالعه. آنان استاي حرفهيشود، توسعهمیو مدیراناندااست

.ید این امر هستندؤم) 1995(7میدستونو ) 1996(6، نیوباي و ساموئل)2006(5بوند، )1998(
هاي آموزشی و غیرپشتیبانیيالمللی موفق همچنین در بردارندهدرسی بینيک برنامهی

اطالعات حیاتی براي جذب و موفقیت يتواند در قالب ارائهمیهااین حمایت. استآموزشی
توسط پرسنل اي خدمات مشاورهيارائههاي دیگر، و مهاجر به زبانالمللیبیندانشجویان 

ها، مساعدت در کارآموزي دانشجویان و آموزشی به سایر زباندیده، استفاده از موادآموزش
هاي هافتی.دهند، باشندمیرا مورد ارزش قرارالمللیبینهاي پیوند با کارفرمایانی که مهارت

.مرندید این اؤم) 1997(النگلی و ویالریلوالی،يمطالعه
ثیر چشمگیري دارد، أدرسی تهاي سازي برنامهالمللیبینياز دیگر مواردي که در توسعه

المللیبینانجمن نتایج پیمایش. استالمللدر سطح بینهادانشگاهيعلمی دو جانبهمراودات
این امر یدؤم)2009(هاي کانادا ها و کالجو انجمن دانشگاه) 2003(به نقل از نایت8هادانشگاه
سازمانی، سازمانی و برونمختلف درونثیر عواملأدلیل تسفانه در کشور ایران به أمتاما.هستند

شاید ضعف علمی، زبانی و انگیزشی . رنگ و ضعیف استبسیار کمها این نوع همکاري

1- Bostrom
2- Williams
3- Grayson
4- Mestenhauser&Ellingboe
5- Bond
6- Benick,Newby&Samouel
7- Maidstone
8- International Association of University(IAU)
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داشته باشد از جمله دالیل مهم این امرالمللیبینبراي تولید محتوایی که قابلیت اندااست
محسوب شوند ولی موانع ساختاري، سیاسی و اجتماعی را نیز نباید فراموش کرد و الزم است 

کاران آموزش عالی در پی راهبردهاي متفکرانه و اندردست،تا براي به چالش کشیدن این موارد
.عملیاتی باشند

وزش عالی و سازي آمالمللیبیندر فرایند نیزو تدارك منابع مالی و انسانیگذاريسرمایه
شیلر،)1998(1کلینمکيمطالعهنتایج . درسی آن، از اهمیت باالیی برخوردارندهاي برنامه

نشان ،)2003نایت، در نقل (2003درالمللیهاي بینهانجمن دانشگاپیمایشو)2006(
ظر اما به ن. هاستسازي دانشگاهالمللیبینترین مانع مالی مهمعدم پشتیبانیدهند کهمی
ایران، منجر به این شده عالی درسازي آموزشالمللیبینرسد که در الویت نبودن هدف می

گذاري در این زمینه نگاه ، در راستاي تخصیص منابع و سرمایهو بخش خصوصیکه دولت
.رو هستندهها در این مسیر با موانع جدي روبمثبتی نداشته و دانشگاه

درسی هاي سازي برنامهالمللیبینه طور جدي به سوي اگر آموزش عالی ایران بخواهد ب
. مناسب خود را در نظر داشته باشدهاي خود پیش رود، الزم است تا امکان موفقیت و فرصت

تر است که ایران به موجب فرهنگ، تمدن و قدمت و موضوعاتی بیشها این امکان در زمینه
سازي در المللیبیندند که امکان معتقاي ها شاخص است، از سوي دیگر عدهخود در آن

خورد و مبانی علمی میتر به چشمها کمتر است که وابستگی فرهنگی در آنموضوعاتی بیش
در اوایل المللیهاي بینانجمن دانشگاهنتایج پیمایش . ها حاکم استجهانی مشترکی بر آن

ی ناشی از تشابهات زبانی مزیت فرهنگ.ید این امر هستندؤم) 2003،نایتدرنقل (،2003سال 
تواند متقاضیان میکهاست فرصت مناسب دیگري نیز و فرهنگی کشورهاي منطقه با ایران

با که در سطح منطقه وجود دارند به سوي آموزش عالی ایران سوق دهد؛ لذا رازیادي
سیس مراکز آموزش عالی أرقابتی، تهاي تبلیغات مناسب، هزینهپرداختن به اموري چون

توان از میغیرهو المللیبینتدوین محتواهاي ،معتبر دنیاهاي همرزي با مشارکت دانشگایانم
.استید این امرؤم)2008(ویلیامزيهنتایج مطالع. این پتانسیل به نحو احسن استفاده کرد

سازي المللیبیندر سطوح اجرایی براي هایی کهفعالیت،در کنار راهبردهاي کالن

1- Mc kellin
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–هیدادیهاي اهداف، محتوا، مواد و منابع آموزشی، روشيدرسی در حیطههاي برنامه

اصول تعلیم و تربیت . شوند نیز از اهمیت بسزایی برخوردارندمییادگیري و ارزشیابی مطرح
کند و میامور ترغیبيانتقادي و یادگیري فعال دانشجویان را به کاوش و تحلیل نقادانه

این اصول تغییر بنیادي در نوع . گرددمیفرهنگی آنانهاي میانمهارتدانش و يموجب توسعه
شونده کنند و این همان ایده آلی است که در رویکرد تبدیلمیتفکر و نگاه دانشجویان ایجاد

درسی است، هاي سازي برنامهالمللیبینشود و در عین سختی، بهترین رویکرد میکیدأآن تبر
اثربخشی رویکرد يکنندهییدأت)2008(ویلیامز ينتایج مطالعه. ه نیستترین گزیناگرچه مناسب

شونده، براي دانشجویان و مدرسان فرصت به رویکرد تبدیل.هستندIOCدر شونده، تبدیل
استفاده از . آوردمیاشتراك گذاشتن قدرت در کالس درس را با یادگیري از یکدیگر فراهم

خواهد نفرهنگی آنامیانيسازي جنبهموجب غنیهایی تجارب دانشجویان در چنین کالس
. کید کرده استأاین امر تخود بريمطالعهنیز در ) 2006(بوند. شد

درسی آموزش هاي در اینجا الزم به ذکر است که رویکردهاي غالب و موجود در برنامه
تر مبتنی دارند و بیشزیادينسبتاًيعالی ایران، با رویکرد پژوهشی، تحلیلی و انتقادي فاصله

به روز متون و بسنده کردن به جزوات درسی که بعضاًيبر سخنرانی، حفظ کردن، ترجمه
. باشند، لذا نیازمند انجام مطالعات و بازنگري جدي هستندمینیستند

درسی هاي سازي برنامهالمللیبیندر اي تواند نقش عمدهمیاز دیگر راهبردهاي مهمی که
. محتواها در قالب الکترونیکی و استفاده از رویکرد آموزش از دور استيارائهبازي کند،

هايتر برنامهپذیري بیشنشانگر آنند که انعطاف)2002(1کولیس و واندروندهينتایج مطالعه
در نسل ICTتر از گستردهيدهند و استفادهمیهاتري به آنالمللی بیشبینيدرسی جنبه

پشتیبانی را افزایش داده و لذا خدمات پذیري و هم تواند هم انعطافمیاز دورنوین آموزش 
لیکن در ایران، امکانات ضعیف زیر ساختی، . درسی بدهدهايتري به برنامهالمللیبینيجنبه

گذاران، کافی و مشکالت مربوط به میزان آگاهی و نگرش سیاستينبود منابع و سرمایه
انشجویان نسبت به آموزش از دور به عنوان یک رویکرد قابل توجه در و داندامدیران، است

اند و مناسب و بهینه از آن را فراهم آوردهي، موجبات کاهش استفادهالمللیبینیادگیري ملی یا 

1- Collis&vander Wende
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