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 چکیده

ن های منتخب دولتی ایراشدن دانشگاهالمللیگانه بینتدوین الگوی راهبردهای سه، هدف از مطالعه حاضر
 انجام بنیادداده پردازینظریه رویکرد از استفاده با که بوده کیفی هایپژوهش نوع از مطالعه بوده است. این

 گراییمأموریت راستای در شدنالمللیبین از عبارت، فوق مطالعه محوری پدیده، راستا این در. است شده
 نظرانصاحب و مدیران بر مشتمل پژوهش این آماری جامعه. است شده تعریف، کشور دولتی هایدانشگاه

 ییرگنمونه روش از گیریبهره با کنندگانمشارکت تعداد بنابراین، کشور بوده منتخب دولتی دانشگاه 76
 مشارکت پژوهش در ساختمندنیمه مصاحبه روش از استفاده با هک است بوده نفر 92 شامل، هدفمند

 مرور و کنندگانمشارکت بازبینی روش دو از گیریبهره با، پژوهش این هایداده روایی و اعتبار. اندداشته
 در هدانشگا گانهسه کارکردهای با متناسب پژوهش راهبردهای. است گرفته قرار موردبررسی، خبرگان

 بازکد 724 و 15، 704 با ترتیب به، فرعی مؤلفه ده با هرکدام خدمات و پژوهش، آموزش هایحوزه
 دولتی یهادانشگاه در شدن المللیبین فرایندتحقق  کهآن نهایی نتیجه. است شده تحلیل و شناسایی

از ، خدمات و پژوهش، آموزش حوزه سه هر در زمانهم و مقتضی اقدامات و ریزیبرنامه نیازمند، کشور
 .است فوق هایدانشگاه گراییدر مسیر مأموریت، کافی نسبت به آن توجهبذلطریق 
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 مقدمه
. ستا آورده به وجود حالتابه بشر که شوندمی محسوب نهادهایی ترینپیچیده هادانشگاه

 در اینکه تا یافتند توسعه و رشد، کشورها تمامی در، تدریجبه هاقرن طول در نهادها این
 در اخص طوربه و اروپا در اعم طوربه) جهان کشورهای از بسیاری در 7864 طالیی دهه

 ورتصبه چه و دولتی صورتبه چه، جامعه اعتبار با عناصر به تبدیل( شمالی آمریکای
 آموزش نظام اجزای ترینمهم از یکی هادانشگاه(. 7897 ،7سوآپ) اندگردیده خصوصی

 شوندمی تلقی آینده جهان به دهیشکل و دانش تولید نهادهای ترینکلیدی از و عالی
 ،صنعتی کشورهای در پیشرفته هایدانشگاه، میالدی سوم هزاره آغاز در(. 7989، نعمتی)
 متمایز ،شدمی درک دانشگاه از سنتی صورتبه آنچه با که اندیافته دست هاییویژگی به

 موقعیتی در را هادانشگاه، کارکردی منظر از هم و ساختاری منظر از هم هاویژگی این. است
 یک همچون دانشگاه همچنین(. 7992، یمنی) است داده قرار، پویا حالدرعین و دشوار
، دارند جودو تبدیلی هایجریان ارتباطدراین. دارد ارتباط خود محیط با که است باز سیستم
 محیط. کرد تصور المللیبین و ملی، ایمنطقه سطح سه در توانمی را دانشگاه محیط

 و ورودی. است دیگر کشورهای المللیبین هایسازمان یا هادانشگاه شامل المللیبین
 منفعل ورتصبه یا داشته فعال ارتباط هامحیط این با توانندمی دانشگاه سیستم هایخروجی

 ضرورت، شدنجهانی یپدیده با زمانهم، نیز کنونی شرایط در(. 7992، یمنی) کنند عمل
 و هادانشگاه المللیبین هایهمکاری بر بیشتر تأکید و عالی آموزش نهادهای شدنمتحول

 دهه دو طی(. 7985، آراسته و نیا اسماعیل) است آمده عمل به عالی آموزش مؤسسات
 ،2ویتد و برندنبورگ) یافته محوری نقشی آموزش عالی شدنالمللیبین مفهوم، گذشته
 تاس جهان سراسر در هادانشگاه اصلی هایاولویت از یکی به شدنتبدیل حال در و( 2477

 و ابعاد تمامی که شودمی محسوب فراگیر و جامع ایپدیده و( 2475 ،9روگا و همکاران)
 دربر، نیز را هاسازمان سایر بلکه، آموزش عالی مؤسسات و هادانشگاه تنهانه هایبخش

 مختلف ملل تجارب به توجه ضرورت(. 2449، کیانگ ؛2472 ،0پوالک اگرون) گیردمی
 علمی هایواقعیت دادن قرار مدنظر و فناوری و پژوهشی، آموزشی هایبرنامه تدوین برای

 رپذیامکان، جامعه نیازهای با انطباق قالب در دنیا سطح در موجود هایپیشرفت و جامعه
 ضویتع با المللیبین و ایمنطقه مجامع تشکیل نیز و علمی پویایی و هاآن اجرای ساختن
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 ادهاستف و اطالعات تبادل جهت دنیا معتبر و مشابه آموزش عالی مؤسسات و هادانشگاه
 میعل اطالعات از مندیبهره همچنین و فناوری و پژوهشی، آموزشی دستاوردهای از متقابل

 هتج مدتکوتاه صورتبه کشور از خارج رتبهعالی متخصصان و انپژوهشگر، استادان
 للم تمام که است المللیبین هایهمکاری از هایینمونه، پژوهشی مطالب عرضه و تدریس

، حقیقت در(. 7999، شرقی) هستند آن نیازمند خود آموزش عالی اهداف به دستیابی برای
 فراهم ورکش و مردم برای بهتر ایآینده و زندگی برای را مناسبی هایفرصت باید هادانشگاه

 از هایییادگیری و مشترک هایفعالیت، المللیبین و ملی تعامالت بدون موضوع این. کنند
عنوان پارادایم به «شدنجهانی»از طرفی  (.7995، آراسته) رسدمی نظر به غیرممکن جهانیان

قاسمی ) ستارده کلیه شئون زندگی بشر را دستخوش تغییر و تحول ک که استعصر حاضر 
 (.7989، و همکاران
 آموزش عالی هایجنبه همه، رشد حال در پدیده یک عنوانبه شدنالمللیبین امروزه

 است وضوعم اهمیت نشانگر که شدهتبدیل گسترده ایپدیده به و کرده متأثر را دنیا کل و
 راهبردهای و مأموریت بیانیه در، جهانی مؤسسات اغلب در و( 2478 و 2479 ،7آلتباخ)

 شدنالمللیبین مفهوم تاریخچه، حقیقت در(. 2477 ،2نایت) است شده متجلی ایمؤسسه
، آموزش عالی حوزه در اما، شودنمی محسوب نوینی مفهوم و گرددبازمی پیش سده دو به

(. 2440، نایت ؛2440، آلتباخ) شودمی شناخته جدید سیاست یک عنوانبه شدنالمللیبین
 و مدیران از درصد نودوشش( 2449) هادانشگاه المللیبین اتحادیه گزارش اساس بر

 روازاین. 9دانندمی خود هایدانشگاه نفع به را شدنالمللیبین آموزش عالی گذارانسیاست
 اساس بر هادانشگاه سازمانی و علمی، آموزشی هایبرنامه و هااستراتژی امروزه که است

 ؛2447 ،0لرتیچ و آلتباخ) شوندمی نوشته المللیبین آموزش عالی هایفعالیت و هاسیاست
 تحت هاآن همه اما نیستند جهانی و المللیبین هادانشگاه همه اگرچه(. 2445 ،5هرمان

 و اعم طوربه هاسازمان، سو دیگر از .دارند قرار شدنجهانی و جهانی فرایندهای تأثیر
 راهبردی تفکر از گیریبهره از ناگزیر، اخص طوربه آموزش عالی مراکز و هادانشگاه
 هایتمأموری راستای در هدفمند و منسجم حرکت بر تأکید، تفکر شیوه این که هستند
 رینتکوتاه در، موفقیت و توسعه تا دهدمی قرار موردتوجه را نهاد آن برای شده تعریف

 البته(. 2476 6،هنیس) گردد محقق فوق نهاد برای، ممکن شکل تریناثربخش و زمان
                                                                                                                                            
1. Altbach, P. 
2. Knight, J. 

 کشور جهان صورت پذیرفته است 80این پژوهش در  .1
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 بقال در، آموزش عالی مراکز و هادانشگاه تمامی برای یکسان و واحد مأموریتی تعریف
 از متنوع تقاضاهای و نیازها تمامی پاسخگوی، دولتی و متمرکز آموزش عالی نظام یک
 آن در را کیفیت و عملکرد افت و هاکاریموازی، هاکاریدوباره و بود نخواهد نظام آن

آموزش  نظام یا دانشگاه هیچ امروزه بنابراین. داشت خواهد پی در، آموزش عالی نظام
 و هادانشگاه سایر با المللیبین متقابل همکاری و تعامل بدون بود نخواهد قادر عالی

 و کیفی توسعه به، جهانی و ایمنطقه سطوح در معتبر پژوهشی و آموزش عالی نهادهای
 (.2479 ،7بیرام) یابد دست خویش هکرد تعریف هایمأموریت

 ارکردک سه به توجهبذل از ناگزیر، آموزش عالی المللیبین مفهوم مطالعه راستای در
 در. هستیم خدمات و پژوهش، آموزش بر مشتمل، دانشگاه نهاد اساسی ویژه کار و

 طریق از دانشجویان در تحول ایجاد، دانشگاه نهاد در آموزش ویژه کار از هدف، حقیقت
 توسعه بر عالوه هادانشگاه. است پیرامون محیط مسائل شناخت و دانش توسعه

 و مشاغل انجام برای را آنان، دانشجویان آموزیمهارت طریق از، عمومی هایآموزش
 رودمی انتظار که مطلوبی تحوالت از یکی. کنندمی آماده، جامعه در خاص هایحرفه

 یشخص اوضاع و شرایط از بتوانند افراد که است آن، آورد پدید عالی سطوح در آموزش
. است پژوهش، دانشگاه نهاد ویژه کار دومین. نمایند کسب صحیح و منطقی درک خود

 توسعه و تفسیر، کشف، حفظ به بایستی فقطنه، دانشگاه و عالی آموزش، حقیقت در
، لسفیف مسائل به مناسب پاسخگویی پی در بایستی بلکه، ورزد اهتمام موجود دانش

 نای در نتواند دانشگاه نهاد چنانچه. باشد پیرامون جامعه اقتصادی و اجتماعی، مذهبی
 ملع آموزشی هایفعالیت محدوده در فقط و باشد پیشتاز و هدایتگر، اثربخش مسیر
 سایر بلکه بود؛ نخواهد برخوردار ایمالحظهقابل رشد از بلندمدت در تنهانه، نماید

 ردیگ یکی. ربود خواهند، نهاد این از را سبقت گوی، نیز جامعه در پژوهشی هایسازمان
 و ملی سطوح در خود پیرامون جامعه به که است خدماتی، دانشگاه عملکرد نتایج از

 طحس باالترین با متخصصان از ایمجموعه هادانشگاه ازآنجاکه. نمایدمی ارائه المللیبین
 و تخصصی، علمی خدمات ارائه توانایی که شوندمی محسوب کشور ایحرفه و علمی

 ییک اجتماعی خدمات بنابراین، دارند را پیرامون جامعه مختلف هایبخش به ایمشاوره
 وییپاسخگ و اجتماعی مسئولیت راستای در دانشگاه اهمیت حائز بسیار هایکارویژه از

 لمسائ برای قادرند دانشگاهی متخصصان، درواقع. شودمی محسوب، نهاد این بیرونی

                                                                                                                                            
1. Byram, M.  
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 را ورکش هایتنگنا و مشکالت و دهند ارائه تخصصی و علمی هایپاسخ، جامعه مبتالبه
 (.7989، موسوی و نعمتی) بردارند یرو پیش از

 صورت کشور در آموزش عالی شدنالمللیبین حوزه در که هاییپژوهش ازجمله
 تضمین هاینظام بر آن تأثیرات و شدنجهانی» عنوان تحت پژوهشی به توانمی، پذیرفته
 و شدنجهانی» عنوان با تحقیقی و( 7999) فتحیان توسط «آموزش عالی در کیفیت
( 7999) همکارانش و واعظی توسط «آموزش عالی نظام در کیفیت تضمین هایچالش
 اب منطبق دانشگاهی عملکرد و کیفیت مستمر ارتقای نکته بر دو هر که کرد اشاره

 عیارهایم حفظ با باید دانشگاه که کنندمی بیان و دارند تأکید المللیبین استانداردهای
 و یاناسماعیل، آن بر عالوه. نماید استفاده شدنجهانی فرصت از، خود ارزشی و فرهنگی
 شدنالمللیبین مطلوب و موجود وضعیت بررسی عنوان با پژوهشی در( 7985) همکاران

 از هااهدانشگ شدنالمللیبین مقوله که نمایندمی تأکید نکته این بر، تهران دانشگاه در
 هایفعالیت بهبود برای مقتضی اقدامات منظوربه راهبردی گذاریسیاست به سویک

 هایتفعالی نکرد المللیبین برای، سو دیگر از و دارد نیاز خدماتی و پژوهشی، آموزشی
 گاهدانش یک مختلف هایبخش میان هماهنگی ایجاد برای پویا بستری ایجاد، هادانشگاه
 عنوان تحت پژوهشی در( 7982) بازرگان و فشالنج همچنین. رسدمی نظر به ضروری

بر  اهدانشگ نهاد شدنالمللیبین وضعیت بررسی به، دانشگاه نهاد شدنالمللیبین چگونگی
 بیرام، خارجی هایپژوهش بخش در و ادامه در. اندپرداخته، آن اساسی هایکارکرد اساس

 را شدنالمللیبین، آموزش عالی شدنالمللیبین موضوع با خود پژوهش در( 2479)
 امعهج اعضای تمامی مشارکت جلب بر و هکرد ترسیم هادانشگاه روی پیش افق عنوانبه

 با پژوهشی در، (2479) 7زمان و محسن. است هکرد تأکید، زمینه این در دانشگاهیان
 هدف با، هافرصت و هاچالش، نوظهور هایگرایش: هادانشگاه سازیالمللیبین عنوان

 اقتصاد دانش در آن رخداد چگونگیِ و شدنالمللیبین فرآیند تکامل چگونگی بررسی
 ادمیکآک و اقتصادی موانع دلیل به آموزش عالی مؤسسات اغلب که دریافتند امروز جهانی

 تحت خود پژوهش در( 2479) 2کانتو. کنندمی اجتناب شدنجهانی برای گذاریهدف از
، روریم مطالعه یک با، آمریکا هایدانشگاه کردن المللیبین در مؤثر هایاستراتژی عنوان

آموزش  هاینظام رکن ترینمهم حقیقت در المللیبین درسی هایبرنامه که کندمی بیان
 .شودمی محسوب المللیبین عالی

                                                                                                                                            
1. Mohsin, A. & Zaman, K. 2. Cantu, M. P. 
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 المللیبین ندیدر فرا رانیا یآموزش عال تیوضع یشناسبیآس یبررس، طورکلیبه 
( 7995، آراسته) دارد زمینه این در مطلوب تیوضع تا توجهقابل فاصله از تیحکا، شدن

 مسیر این در یاصول یزیربرنامه و موجود طیشرا و میمفاه از درست درک ازمندین که
 حوزه این در شده انجام هایپژوهش نیهمچن(. 7999، یجاودان) است ارزشمند اما خطیر

فرهنگی ، ساختاری، فراوان مدیریتی هایتیمحدود و موانع وجود از حکایت، کشور در
گاه واجار یفتح) دارد رانیدر ا یآموزش عال شدنیالمللنیب یو سرمایه انسانی در راستا

 رد شدنیالمللنیب روند گسترش و جایگاه، ضرورت به عنایت با(. 7999، و همکاران
 واجد که هاییدانشگاه ویژهبه کشور هایدانشگاه تا است نیاز، کشورها عالی آموزش نظام

 توسعه راستای در را خود هایگیریجهت، هستند ملی کالن کارکردهای و هامأموریت
 جهانی معتبر فناوری و پژوهشی، عالی آموزش مراکز با المللیبین علمی هایهمکاری
 اساس بر را خود هایخروجی و عملکرد کیفیت، طریق این از و کنند تعریف

ظام ن سپس و خویش علمی رتبه بهبود موجبات و بخشیده ارتقا جهانی استانداردهای
، راستا این در. نمایند فراهم جهانی و ایمنطقه سطوح در را کشور آموزش عالی

، لومع وزارت تأکید مورد، شدن المللیبین زمینه در که کشور دوم و اول تراز هایدانشگاه
 76 به، کاندید و داوطلب دانشگاه 25 از، اولیه غربال از پس و بوده فناوری و تحقیقات
 دولتی هایدانشگاه عنوان تحت پژوهش این در و محدودشده کشور دولتی دانشگاه
، تیبهش شهید، تهران هایدانشگاه بر مشتمل که است گرفته قرار موردمطالعه منتخب
، یطباطبای عالمه، صنعت و علم، شریف صنعتی، امیرکبیر، خوارزمی، مدرس تربیت
 پایه لومع و اصفهان صنعتی، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد فردوسی، الزهرا، نصیر خواجه
 و اهداف در کالن هایگیریجهت تغییر به توجه با، دیگر سوی از. است بوده، زنجان
 برای کشور کالن و ملی هایگیریجهت و تائیدات همچنین، علوم وزارت هایبرنامه

 سمت به ایران دولتی منتخب دانشگاه 76 این حرکت، المللیبین گسترده ارتباطات
 تغییر راینبناب؛ باشد راهگشا و راهبر، فوق هایبرنامه تحقق برای تواندمی، شدنالمللیبین

 نیز امر این که شود لحاظ خوبی به آنان مأموریت در باید، مطروحه هایدانشگاه رویه
 حسطو در المللیبین -علمی هایهمکاری توسعه به خاص عنایت مستلزم، شک بدون
 در ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند تأکید همچنین. بود خواهد جهانی و ایمنطقه

 گانه76 هایدانشگاه این از هرکدام راهبردی برنامه و کشور علمی جامع نقشه، 7040 افق
؛ ستا ادعا این بر سندی، المللیبین علمی روابط توسعه و شدنالمللیبین راستای در
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، پژوهش این در موردمطالعه دانشگاه 76 ویژه به، کشور هایدانشگاه تمامی، بنابراین
 و کاستی، آن بر عالوه. هستند ملی شدهتعریف سویوسمت این در حرکت از ناگزیر
 هایحوزه در منتخب هایدانشگاه در جامع و دقیق استانداردهای و معیارها نقصان

 راستای در هادانشگاه اصلی کارویژه سه عنوانبه، خدمات و پژوهش، آموزش
. رودمی شمار به پژوهش این انجام برای موجود یخألها ترینمهم از، شدنالمللیبین

عنایت به نکات فوق و همچنین با توجه به بررسی مبانی نظری و پیشینه  با بنابراین
از فقدان یک الگوی ، این حوزه در کشور، آموزش عالی شدنیالمللنیبپژوهش در حوزه 

 ختلفم یمنطبق بر اقتضائات خاص کشور که به تمامی ابعاد و کارکردها، جامع و بومی
 اضرح پژوهش، راستا این در و بردرنج می، آموزش عالی پرداخته باشد شدنیالمللنیب

 سه رد رانیمنتخب ا یدولت یهادانشگاه شدن المللیبین الگوی تدوین و طراحی هدف با
نگاهی بومی و منطبق بر اقتضائات  با در که است خدمات و پژوهش، آموزش حوزه

 پژوهش فوق؛ مطروحه مطالب به عنایت با بنابراین، تعریف شده است، خاص کشور
 هایدانشگاه شدنالمللیبین گانهسه راهبردهای پارادایمی الگوی تدوین هدف با حاضر
 :است اساسی سؤاالت این به پاسخگویی پی در کشور منتخب دولتی

، زشآمو حوزه در کشور منتخب دولتی هایدانشگاه شدنالمللیبین ارتقای راهبردهای( 7
 است؟ کدام

، ژوهشپ حوزه در کشور منتخب دولتی هایدانشگاه شدنالمللیبین ارتقای راهبردهای( 2
 است؟ کدام

، ماتخد حوزه در کشور منتخب دولتی هایدانشگاه شدنالمللیبین ارتقای راهبردهای( 9
 است؟ کدام

 روش
 در شدنالمللیبین راهبردهای برای الگوی ارائه پژوهش این هدف کهاین به توجه با

 لوتحلیتجزیه و پژوهش عملیات انجام برای، کشوراست دولتی منتخب هایدانشگاه
 پردازینظریه. شد استفاده 7بنیادداده پردازینظریه روش و کیفی پژوهش رویکرد از هاداده
 موضوعی هایحوزه در پژوهشگران به که است استقرایی پژوهش روش یک بنیادداده

 ریقط از نظریه تدوین به خود، موجود هاینظریه به اتکا جایبه تا دهدمی امکان گوناگون

                                                                                                                                            
1. grounded theory 
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 روشی چنین اجرای از حاصل نظریه. کنند اقدام هامشاهده ایمقایسه وتحلیلتجزیه
 هب، هاداده گردآوری منظم هایشیوه از استفاده با که است فرایندی اینظریه، پژوهشی
 رایب اینظریه و پرداخته هامقوله این میان رابطه برقراری و هامضمون، هامقوله تشخیص

اردبیلی و  از شعاعنقل  2449 ،7کوربین و استراوس) شودمی عرضه فرایند یک تبیین
 دانشگاه 76 مدیران و رؤسا، گانخبر» را حاضر پژوهش آماری جامعه(. 7989، همکاران
، سمدرتربیت، یبهشت یدشه، تهران هایدانشگاه: بر مشتمل کشور دولتی منتخب

، الزهرا، ریخواجه نص، ییعالمه طباطبا، وصنعتعلم، شریف صنعتی، امیرکبیر، خوارزمی
. دادند کیلتش «زنجان یهعلوم پا و اصفهان یصنعت، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد فردوسی

 دفاتر مدیران و علمیهیئت اعضای از دسته آن، مطالعه این در خبرگان از منظور
 و مطالعات دارای که باشندمی دانشگاه هایمعاونت و المللیینب یعلم هایهمکاری
 شدنالمللیبین زمینه در کتاب، مقاله ارائه، پژوهشی طرح، نامهپایان انجام قبیل از سوابقی
 سابقه نبود دارا، خبره گروه در افراد متمایز و اصلی مشخصه طورکلیبه. هستند دانشگاه
 پژوهش موضوع با ارتباط در و( المللیبین-علمی هایچهره) عملی یا و علمی فعالیت
 فادهاست هدفمند گزینینمونه روش راهبرد از نمونه گروه انتخاب برای. است بوده حاضر

 و شناخت به بنا که خبرگان از دسته آن 2هدفمند گیرینمونه روش از استفاده با. شد
 رایب هستند موردمطالعه موضوع در مرتبط سوابق و مطالعات دارای، پژوهشگر قضاوت
 دانشگاه 76 مدیران و رؤسا، خبرگان از نفر 92 با رابطه این در. شدند انتخاب مصاحبه
(. است شده پرداخته بدان 7 جدول در که) است گرفته صورت بهمصاح دولتی منتخب

 مونهن گروه افراد با منظور این برای. بود مصاحبه پژوهش این در اطالعات گردآوری ابزار
 حدود در مصاحبه هر زمانمدت. شد مصاحبه 9ساختاریافتهنیمه پرسشنامه از استفاده با

 دقیق یعنی، پژوهش روایی از حصول برای. بود حضوری صورتبه دقیقه 724 تا 04
 ،0کرسول) پژوهش خوانندگان یا کنندگانمشارکت، پژوهشگر منظر از هایافته بودن

 پژوهشگر یریپذانعکاس و 6همکار بررسی، 5اعضا توسط تطبیق راهبردهای از، (2444
 در. (7989، همکاران اردبیلی و) شد استفاده( خبرگان مرور و کنندگانمشارکت بازبینی)

 نیبازبی را آمدهدستبه هایمقوله، نخست مرحله کنندگانمشارکت از برخی راستا این
 ررسیب به، اساتید و متخصصان از تن چهار و کردند بیان هاآن درباره را خود نظر و کرده

                                                                                                                                            
1. Strauss, A. & Corbin, J. 
2. purposive sampling 
3. semi structure interview 

4. Creswell, J. W & Miller, D. L. 
5. member checking 
6. peer examination 
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 نکنندگامشارکت از هم مراحل این در موازاتبه. پرداختند آن مورد در اظهارنظر و هایافته
 دگانکننمشارکت مشخصات، ذیل جدول در. شد گرفته کمک هاداده تفسیر و تحلیل در
 .است گردیده ارائه، پژوهش در( موردمطالعه نمونه)

 کنندگان پژوهش. مشخصات مشارکت1جدول 

 نظرانصاحبمدیران/

 هاوزارت علوم/دانشگاه

معاونین و 

 مدیران

اساتید و 

 نظرانصاحب

کد 

 کنندگانمشارکت

 5تا  7 2 9 تحقیقات و فناوری، وزارت علوم

 74تا  6 9 2 دانشگاه تهران

 70تا  77 7 9 دانشگاه شهید بهشتی

 78تا  75 2 9 دانشگاه تربیت مدرس

 25تا  24 2 0 دانشگاه خوارزمی

 29تا  26 2 7 دانشگاه امیرکبیر

 92تا  28 2 2 دانشگاه صنعتی شریف

 90تا  99 7 7 دانشگاه علم و صنعت

 99تا  95 2 2 دانشگاه عالمه طباطبایی

 09 تا 98 9 2 دانشگاه خواجه نصیر

 01تا  00 2 2 دانشگاه الزهرا

 50تا  09 2 5 دانشگاه فردوسی مشهد

 59تا  55 7 9 دانشگاه شیراز

 69تا  58 2 9 دانشگاه اصفهان

 66تا  60 7 2 دانشگاه تبریز

 68تا  61 7 2 دانشگاه صنعتی اصفهان

 16تا  14 9 0 دانشگاه علوم پایه زنجان

 94تا  11 9 7 امام خمینی قزوین دانشگاه

 92تا  97 - 2 دانشگاه جامعه المصطفی قم

 92 جمع

 هایافته
 ،پذیرفته صورت هایتحلیل و شدهآوریجمع اطالعات و داده اساس بر بخش و این در
 :شودمی داده پاسخ، ترتیب به مورداشاره تحقیق سؤاالت به
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، زشآمو حوزه در کشور منتخب دولتی هایدانشگاه شدنالمللیبین ارتقای راهبردهای( 7
 است؟ کدام

 کیفی هایداده، پژوهش دیگر هایسؤال و سؤال این به پاسخگویی برای
 یلتحلوتجزیه بنیادداده پردازینظریه روند اساس بر مصاحبه طریق از شدهآوریجمع
 کدگذاری نوع سه، ایزمینه نظریه دارنظام طرح طبق بر، هاداده تحلیل منظوربه. شدند
، زبا کدگذاری در. شد انجام انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری، باز کدگذاری شامل
 .گردید ثبت کدهایی صورتبه و استخراج هاجمله، مصاحبه هر متن خواندن از پس

 کی در داشتند همبا که هاییشباهت و اشتراک وجوه بر اساس ایجادشده کدهای سپس
 مقوله هر هدهندتشکیل اجزای که بود ایگونهبه هابندیدسته. گرفتند قرار مقوله یا دسته

 تمتفاو دیگر هایمقوله دهندهتشکیل عناصر با اما، هماهنگ المقدورحتی یکدیگر با
 طرس به سطر صورتبه، سازیپیاده از پس را شدهضبط مصاحبه مرحله این در. باشند

 و مفهومی ارتباط، مشابهت اساس بر، سپس و بندیمقوله، پردازیمفهوم، بررسی
، 7 هایجدول در. شدند مشخص مقوالت و مفاهیم، باز کدهای بین مشترک خصوصیات

 آموزش بخش سه راهبردهای به مربوط هایمقوله و فرعی هایمقوله، باز هایکد 9 و 2
 نظریه در موردنظر راهبردهای که کرد اشاره باید. است شده ارائه خدمات و پژوهش و

 آن هدف که دارد اشاره موردمطالعه پدیده با مواجهه برای هاییحلراه ارائه به بنیاد داده
 ؛است آن برابر در دادن نشان حساسیت آن و با برخورد، موردمطالعه پدیده کردن اداره

 در ورکش منتخب دولتی هایدانشگاه شدنالمللیبین ارتقای راهبردهای مطالعه این در که
 نشان (2) جدول در و است شده تقسیم کدباز 704 و فرعی مؤلفه 74 به را آموزش حوزه
 .است داده

 آموزش() راهبردهاهای مربوط به مقوله. 2جدول 

 متغیر
 مقوله
 اصلی

 فراوانی باز کدهای از بخشی فرعی هایمقوله

 آموزش راهبردها
 هایدوره برگزاری
 تحصیلی و آموزشی
 المللیبین مشترک

 (doal degree) دنیا معتبر هایدانشگاه با مشترک هایدوره

 کدباز 22

 آموزشی هایکارگاه
 همسایه کشورهای با المللیبین مشترک آموزشی هایدوره

 مشترک هایدوره برگزاری از هاوزارتخانه حمایت
 آموزشی مشترک سمینارهای

 دکتری و ارشد مشترک هایدوره ایجاد
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 متغیر
 مقوله
 اصلی

 فراوانی باز کدهای از بخشی فرعی هایمقوله

 به( مجازی) الکترونیکی آموزشی هایدوره اجرای و تعریف
 خارجی زبان

 و اساتید توانمندسازی
 برای دانشجویان

 المللیبین هایفعالیت

 هایاولویت در مدارس از خارجی زبان مشکل بنیادی حل
 وپرورشآموزش وزارت

 کدباز 71
 طبق دانشگاه انسانی نیروی توانمندسازی و جذب

 المللیبین هایشاخص
 اساتید بین در شدنالمللیبین فرهنگ

 اساتید برای یافزارنرم آموزشی هایکالس

 و اساتید تبادل و جذب
 المللیبین دانشجویان

 هادانشگاه در

 داخل در خارجی دانشجویان جذب

 کدباز 95

 جذب برای داخل آموزشی شرایط بهبود
 جذب برای داخلی هایدانشگاه هایسایتوب ارتقای

 خارجی دانشجویان
 زبانهدو اساتید جذب

 مدعو و خارجی اساتید از رسمی دعوت
 خارج مقیم مجرب ایرانی اساتید جذب

 هارساله برای خارجی اساتید
 دوره برگزاری یا تدریس جهت خارجی اساتید از دعوت

 المللیینب دانشجو و استاد تبادل برای مشترک نامهتفاهم انعقاد
 ودانشج و استاد تبادل برای گیرپاودست مقررات تسهیل

 ها NGO طریق از المللیبین

 در متقابل مشارکت
 و هاسخنرانی

 و داخلی هایکارگاه
 خارجی

 المللیبین مشترک هایدوره و آموزشی هایکارگاه برگزاری

 کدباز 74

 المللیبین مشترک هاورکشاپ و وبینارها برگزاری
 و هاکارگاه برای خارج مقیم داخلی اساتید از دعوت

 هاورکشاپ
 هایکارگاه در شرکت برای دولتی ارزی هایحمایت

 المللیبین

 هایبرنامه از گیریبهره
 درسی و آموزشی
 المللیبین

 المللیبین محتوای و درسی برنامه

 کدباز 77
 بازی بر مبتنی و شاد، مفرح درسی هایبرنامه

 اصلی دروس کردن دوزبانه
 خارج هایدانشگاه با مشترک درسی برنامه
 محتوا تدوین برای المللیبین هایسایت به دسترسی

 هایروش از گیریبهره
 یادگیری و آموزش
 المللیبین

 منتورینگ و کوچینگ روش به گرایش

 کدباز 74

 نوین آموزشی هایافزارنرم به اساتید تسلط
 المللیبین خارجی و داخلی اساتید مشترک تدریس

 یادگیری و یاددهی هایپروژه و تدریس هانامهتفاهم ایفاد
 اساتید مشترک

 هاخارجی تدریس برای اساتید پذیریانعطاف
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 متغیر
 مقوله
 اصلی

 فراوانی باز کدهای از بخشی فرعی هایمقوله

 منابع از گیریبهره
 ایکتابخانه و درسی

 المللیبین و روزبه

 بشود فراهم خارجی هایسایت از باید روزبه آموزشی منابع
 هستند فیلتر ایران در که

 کدباز 71

 هاکتابخانه در موجود منابع بودن روزبه و کیفیت
 رد ویژه به اساتید توسط المللیبین درسی منابع معرفی

 تکمیلی تحصیالت
 دنیا روزبه و المللیبین محتوای تدوین

 کردن روزبه برای فرهنگی انقالب عالی شورای با هماهنگی
 قدیم هایسرفصل بعضی

 یفرودست و فرادستی دانشگاه اساتید با مشترک تدریس
 شود داده اهمیت بیشتر هادانشگاه در هاتیچینگ تیم
 وزارت سوی از اساتید مشترک تدریس هانامهتفاهم ایفاد

 علوم
 مجازی آموزش توسعه

 هادانشگاه در المللیبین
 الکترونیک و مجازی آموزش امکان از استفاده

 کدباز 0
 المللیبین مجازی هایدوره برگزاری برای ساختار ایجاد

 مدارس ایجاد
 ایام ویژه المللیبین

 هادانشگاه تعطیالت

 مدرسه قالب در زمستانه یا تابستانه هایدوره برگزاری
 المللیبین

 کدباز 9
 المللیبین دورهای برگزاری اساتید تعطیلی و ترم بین ایام در

 المللیبین مدارس قالب در دانشگاه در

 تبادل و جذب، آموزش بخش راهبردهای فرعی هایمؤلفه بین در 2 جدول مطابق
 مدارس ایجاد و تکرار بیشترین کدباز 95 با هادانشگاه در المللیبین دانشجویان و اساتید

 سایر بین در را فراوانی کمترین کدباز 9 با هادانشگاه تعطیالت ایام ویژه المللیبین
 و روزهب ایکتابخانه و درسی منابع از گیریبهره. داشتند آموزش بخش فرعی هایمؤلفه

 برای، بودند آموزش بخش راهبردهای دیگر فرعی مؤلفه کدباز 71 با المللیبین
و  جهیزاتت و منابع داشت توجه بدان بیشتر باید که مهمی رکن دانشگاه شدنالمللیبین

 منابع از جستن بهره به نیازمند یپژوهش هر شروع برای. است هاآزمایشگاه و هاکتابخانه
 خشب این تجهیز برای ایویژه و خاص هایحمایت باید پس هستیم المللیبین روزبه

 توسعه، کدباز 74 با خارجی اساتید با مشترک تدریس فرایند از گیریبهره. بپذیرد صورت
 راهبردهای دیگر فرعی هایمؤلفه کدباز 0 با هادانشگاه در المللیبین مجازی هایآموزش
 تأسیس هایزیرساخت ایجاد برای مسئولین توجه نیاز بیانگر ازپیشبیش که بودند آموزش
 یگرد از. است المللیبین مجازی هایآموزش بسترهای یا و زمستانه و تابستانه مدارس

 2 دولج در که بود المللیبین مشترک تحصیلی و آموزشی هایدوره، پرتکرار هایمؤلفه
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 اشاره باید ولی. است کدباز 22 دارای آموزش بخش فرعی مؤلفه این. شد پرداخته بدان
 از بعضی فقط و نبود دایر علوم وزارت منتخب هایدانشگاه همه در دوره این که کرد

 وزارت تربیش تأکید و بررسی به نیاز که ورزیدنمی مبادرت هادوره این انجام به هادانشگاه
 ،وزارتخانه مالی هایحمایت و هارایزنی با توانمی زمینه این در. دارد هادانشگاه در علوم
 هایدوره اهمیت بر. برد باال، هستند مؤثر شدنالمللیبین گسترش در که هادوره این تعداد

 محافل تواندمی مشترک سمینارهای و هانشست در شرکت» که بس را همین مشترک
 این .باشد ...و «دانشجو و استاد تبادل، المللیبین علمی هایارتباط ایجاد برای خوبی
 نای. بود خواهند هادانشگاه در شدنالمللیبین بردن باال برای خوبی راهبردهای عوامل
 عنوانهب شد اشاره آن به نیز شوندگانمصاحبه اکثر صحبت در که بود موضوعی مسئله
 شترکم هایدوره برگزاری برای ما اساتید و هادانشگاه میل بر عالوه» که کردند بیان نمونه

 از هاوزارتخانه حمایت خارجی؛ و داخلی هایدانشگاه بین 7مشترک هایدوره عبارتی به یا
 ایجاد رایب خوبی محافل تواندمی مشترک سمینارهای. است اثرگذار بسیار مشترک هایدوره برگزاری

 و گسترش در توانندمی علمی هایرایزن مانند افرادی وجود». «هستند المللیبین علمی هایارتباط
 در لمتقاب مشارکت آموزش؛ دیگر مؤلفه خصوص در همچنین. «کنند کمک هادوره این تعداد افزایش

 در است کدباز 74 دارایی آموزش بخش فرعی مؤلفه این خارجی و داخلی هایکارگاه و هاسخنرانی
، هاشاپورک و وبینارها بتوانیم باید ما» که داشتند عنوان کنندگانمشارکت از یکی زمینه این

 باید .کنیم برگزار المللیبین روزبه هایکارگاه و دانشگاهی جامعه نیازهای با متناسب
 مللالبین عرصه در بتوانم تا باشد استاد من اختیار در وبینارها ایجاد هایزیرساخت

 رایب خارجی دانشجویان بتوانیم شودمی باعث همین. کنم مطرح را هایمبینش و هاحرف
 .تاس شده ارائه شده تلخیص قالب در آن خروجی شکل ادامه در «کنیم جذب مطالعاتی فرصت

                                                                                                                                            
1. doal degree 
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 راهبردهای بخش آموزش به اصلی و فرعی مربوط هایمقوله .1 شکل

، ژوهشپ حوزه در کشور منتخب دولتی هایدانشگاه شدنالمللیبین ارتقای راهبردهای( 2
 است؟ کدام

 هنظری در موردنظر راهبردهای شد اشاره که طورهمان فوق سؤال به پاسخگویی زمینه در
 آن هدف که دارد اشاره موردمطالعه پدیده با مواجهه برای هاییحلراه ارائه به بنیاد داده
 شدنالمللیبین راهبردهای برای الگوی ارائه یعنی موردمطالعه پدیده کردن اداره

 عنوان پژوهش حوزه راهبردهای سؤال این در. است کشور منتخب دولتی هایدانشگاه
 .اندشده ذکر و شناسایی 9 جدول در کدباز 15 و فرعی مؤلفه 74 بر که شودمی

 پژوهش() راهبردهاهای مربوط به . مقوله3جدول 

 متغیر
 مقوله
 فراوانی باز کدهای از بخشی فرعی هایمقوله اصلی

 پژوهش راهبرد

 هایپروژه توسعه
 مشترک تحقیقاتی

 المللیبین

 داخل هایدانشگاه کل در المللیبین هایپروژه انجام

 کدباز 1
 مشترک علمی فعالیت هرگونه و هاهمایش و هاکنفرانس

 المللیبین و مشترک هایپژوهش از مادی حمایت
 مشترک هایپژوهش در المللیبین استانداردهای رعایت

 کدباز 79 مشترک معتبر علمی مقاالت
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 متغیر
 مقوله
 فراوانی باز کدهای از بخشی فرعی هایمقوله اصلی

 علمی تولیدات ارتقای
 دانشگاه المللیبین

 ...(و کتاب و مقاله)

 باال if با مقاالت چاپ
 کمی رشد جایبه مقاالت کیفی رشد جایگزینی
 مقاالت چاپ در المللبین اخالق رعایت

 داخلی مقاالت از هارفرنس و ارجاعات تعداد بردن باال
 علمی معتبر هایسایت فیلترینگ حذف

 المللیبین هایکتاب تألیف از علوم وزارت حمایت

 واجد نشریات توسعه
 استنادی هاینمایه

 هادانشگاه در المللیبین

 هاینمایه دارای و خارجی زبان به) المللیبین انتشارات گیریجهت
 ،(جهانی

 مشترک المللیبین علمی هاینشریه ایجاد کدباز 1
 خارجی هایتحریریه هیئت جذب
 المللیبین q7 مقاالت چاپ افزایش

 اعتبارات از گیریبهره
 در( هاگرنت) پژوهشی
 نشدالمللیبین توسعه

 پژوهشی هایگرنت اختصاص

 کدباز 8

 المللبین روابط و المللیبین سطح در هاگرنت سازیمعادل
 و هاپآاستارت تأسیس برای اساتید پژوهشی هایگرنت اختصاص

 المللیبین هایآزمایشگاه
 گاهدانش اساتید توسط المللیبین پژوهشی فاندهای و گرنت جذب

 دانشگاه r&d تیم در
 در متقابل مشارکت

 و هاهمایش
 و داخلی هاینمایشگاه

 خارجی

 مشترک علمی هایهمایش و هاکنفرانس

 هاینت یوال و علمی فعالیت هرگونه و هاسمپوزیوم، هاهمایش کدباز 79
 مشترک

 جهانیان به داخلی علمی توان عرضه برای هانمایشگاه برگزاری
 و جوایز افزایش
 اخذشده هایتقدیرنامه

 هادانشگاه المللیبین

 المللیبین جوایز افزایش
 زجوای کسب و المللبین مجامع در شرکت برای اساتید تشویق کدباز 5

 دانشگاه المللیبین جوایز دبیرخانۀ تأسیس
 تبادل

 انپژوهشگر/دانشجویان
 و داخلی پسادکتری

 خارجی

 جذب برای اساتید پژوهشی عالیق و توانمندی از معرفی
 خارجی پسادکتری دانشجویان

 دنیا به اساتید معرفی برای دانشگاه هایسایتوب ارتقای کدباز 5
 دنیا سراسر در پسادکتری انپژوهشگر جذب

 دستیار از گیریبهره
 پژوهشی

 قطۀن عنوانبه المللیبین پژوهشی دستیاران سیستم نکرد فراهم
 کدباز 2 المللیبین هایفعالیت اتصال

 مطالعاتی هایفرصت
 و اساتید متقابل

 و داخلی دانشجویان
 خارجی

 ایران هایدانشگاه در آفرینی ثروت برای خارجی دانشجویان جذب

 کدباز 9

 داریم مناسبی محیط چقدر خارجی دانشجویان جذب برای
 و خارج به دکتری پست و مطالعاتی فرصت دانشجویان ارسال

 داخل در هاآن جذب
 صتفر گذراندن برای دانشجویان و اساتید سالیانه سهمیه افزایش

 مطالعاتی
 مرکز اندازیراه

 رد المللیبین تحقیقات
 عالی آموزش نظام

 کشور

 کشور پژوهشی گذاریسیاست ایرادهای رفع

 مرکز اندازیراه برای علوم وزارت استقبال و حمایت کدباز 1
 اساتید را بزرگ المللیبین هایپروژه مرکز؛ اندازیراه طریق از

 گیرندمی عهده بر داخلی
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 متقابل مشارکت، پژوهش بخش راهبردهای فرعیهای مؤلفه بین در 9 جدول مطابق
 علمی تولیدات ارتقای و کدباز 79 با خارجی و داخلی هاینمایشگاه و هاهمایش در

 بین در تکرار باالترین دارایی کدباز 79 با( غیره و کتاب ،مقاله) دانشگاه المللیبین
 هایتوانمندی با پژوهشی دستیاران از گیریبهره مؤلفه و بودند پژوهشی راهبردهای

 است مطلوب. بودند کنندگانمشارکت بین در فراوانی کمترین دارای کدباز 2 با المللیبین
 و داساتی از المللیبین هاینمایشگاه و مطرح هایهمایش برگزاری با داخلی هایدانشگاه

 عرضه اب پژوهشگران و اساتید همچنین. شود دعوت المللیبین پژوهشگران و دانشجویان
 جدید هایپژوهش ارائه و المللیبین هاینمایشگاه در خود فناوری و علم محصوالت

 .باشند ایران کشور هایدانشگاه یچهره علم معرف و نماد المللیبین هایهمایش در خود
 نگفره معرف، علمی گسترش فواید بر عالوه تواندمی افراد تبادل و حضور این قطعاً

 طوحس تمامی در شدنالمللیبین به رسیدن برای بزرگی قدم و باشد هم اسالمی ایرانی
 جوایز کیفیت و کمیت، تعداد بردن باال همچنین. است کشور دولتی منتخب هایدانشگاه

 بردهایراه بخش دیگر یمؤلفه فرع عنوانبه) هادانشگاه المللیبین اخذشده هایتقدیرنامه
 گذاراثر بسیار المللیبین عملکردهای در دانشگاه موفقیت میزان بررسی در( پژوهش
 مرکز اندازیراه 2 جدول مطابق پژوهش بخش راهبردهای دیگر فرعی مؤلفه. هستند

 مرکز این یاندازراه با است کدباز 1 با کشور نظام آموزش عالی در المللیبین تحقیقات
امور  وزارت همراهی و یانقالب فرهنگ یعال یشورا نظارت و علوم وزارت نظر زیر که

 کرده ریآوجمع وسیع صورتبه دنیا کل در را المللیبین تحقیقات، باشد تواندمی خارجه
 یهمکار با تواندمی مرکز این. کرد معرفی متخصص اساتید به داخل هایدانشگاه در و

 خارج و داخل هایدانشگاه در یمعاونت پژوهش و پژوهیدانشگاه دفاتر با مستقیم
 یقاتیتحق هایپروژه توسعه مؤلفه زمینه در ادامه در. دهد توسعه را المللیبین تحقیقات
 هانج در ایمنطقه هر در» که کردند عنوان چنیناین ایکنندهمشارکت المللیبین مشترک

 همان اندیشمندان جمعی همت نیازمند که دارد وجود مشترک پژوهشی مسائل سری یک
 و گاز و نفت چون مسائلی فارسیجخل حاشیه مناطق در. هاآن حل برای است مناطق

 ثحی از آب کمبود و اوزون یهو ال زیستیطمح تخریب مسائل جهان کل در و هاریزگرد
 و دانشمندان یفکرهم به نیاز همه، ترامپ حکمرانی تا برجام گرفته از سیاسی مسائل

 ائلمس و بشوند یکصدا هم با همه بتواند تا دارد فرهیختگان و دانشگاهی اندیشمندان
 صرفاً نه دنیا در مشترک هایپژوهش به آوردن روی الزام. کنند مدیریت را حاضر حال
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 ازپیشبیش دش عنوان که دالیلی به خاطر بلکه هادانشگاه شدن المللیبین بردن باال بابت از
 .است شده ارائه آن خروجی شکل ادامه در« .دارد اهمیت

 

 پژوهش بخشراهبردهای  به فرعی مربوطو  اصلی هایمقوله .2 شکل

، ماتخد حوزه در کشور منتخب دولتی هایدانشگاه شدنالمللیبین ارتقای راهبردهای( 9
 است؟ کدام

 و اول کارکردهای قبل سؤال دو ادامه در که پژوهش سوم سؤال به پاسخگویی زمینه در
 از بخش آخرین خدمات، شودمی داده پاسخ پژوهش و آموزش یعنی دانشگاه دوم

 سوم کارویژه، حقیقت در که است منتخب دولتی هایدانشگاه شدنالمللیبین راهبردهای
 تخبمن دولتی هایدانشگاه شدنالمللیبین ارتقای راهبردهای. شودمی محسوب دانشگاه

 .است شده داده نشان( 0) جدول در کدباز 724 و فرعی مؤلفه 74، خدمات حوزه در

 خدمات() راهبردهاهای مربوط به . مقوله4جدول 

 متغیر
 مقوله
 اصلی

 فراوانی باز کدهای از بخشی فرعی هایمقوله

 خدمات راهبرد
 و رهبری توسعه

 مدیریت

 دانشگاهی مدیریت و رهبری به المللیبین نگاه
76 

 کدباز
 دانشگاه رئیس المللبین تفکر

 المللبین همکاری دفتر و دانشگاه اثربخش رهبری
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 متغیر
 مقوله
 اصلی

 فراوانی باز کدهای از بخشی فرعی هایمقوله

 در المللیبین
 هادانشگاه

 و هابرنامه ساختار در المللبین امور به دادن اولویت
 دانشگاه هایفعالیت

 خصوص در دانشگاه هایمعاونت تمامی کردن راستاهم
 شدنالمللیبین هدف

 دانشگاه رهبری در کردن عمل ایشبکه

 مستمر ارتقای
 دعملکر و کیفیت

 منطبق دانشگاهی
 استانداردهای با

 المللیبین

 دانشگاه در ایجزیره نگاه عدم

74 
 کدباز

 هادانشگاه در کاریموازی از پرهیز
 یتکیف تضمین نهادهای المللیبین هایشبکه در عضویت

(INQAAHE) 
 تضمین شبکه با دانشگاهی کارکردها استانداردسازی

 جهانی کیفیت

 ارتباطات توسعه
 هایهمکاری و

 در المللیبین
 هادانشگاه

 مشترک مسائل زمینه در المللیبین قراردادهای عقد
 اجتماعی و اقتصادی فرهنگی

76 
 کدباز

 شده اجرایی بندهایش درصد 25 از بیش که هایینامهتفاهم
 باشد

 همکاری با یونسکو هایکرسی توسعۀ و اندازیراه
 یونسکو ملی کمیسیون

 دفاتر مسئولین گردهمایی برای سالیانه هایهمایش
 خارج و داخل دانشگاهی المللبین

 در فعال عضویت
 علمی هایانجمن
 المللیبین

 آکادمیک المللیبین هایانجمن در هاعضویت
 کدباز 0

 داخل در المللیبین هایانجمن و اتحادیه گیریشکل

 در فعال عضویت
 و هابانک

 علمی هایپایگاه
 المللیبین

 پژوهشی هایزمینه در مشترک اطالعاتی هایپایگاه ایجاد

 المللیبین علمی هایپایگاه به دسترسی افزایش کدباز 5

 المللیبین و ایمنطقه پژوهشی هایشبکه در عضویت

 مشارکت جلب
 خارجی اساتید
 و امور در
 علمی هایبرنامه

 هادانشگاه

 یخارج اساتید دعوت برای گیر وپادست قوانین کردن کم

72 
 کدباز

 داخلی نشریات در خارجی تحریریه هیئت جذب
 هایدانشگاه الکترونیک علمی ارتباطات برقراری به کمک

 کشور از خارج هایدانشگاه با داخلی
 در علوم وزارت و فرهنگی انقالب عالی شورای همکاری

 راستا این

 اساتید با همکاری
 خارج مقیم ایرانی
 کشور از

 یتطبیق هایپژوهش برای خارج مقیم ایرانی اساتید جذب

72 
 کدباز

 خارج مقیم ایرانی اساتید و نخبگان شناسایی
 برگزاری برای خارج مقیم داخلی اساتید از دعوت

 هاورکشاپ و هاکارگاه
 گذاریسیاست شورای در خارجی مطرح اساتید جذب

 هاهمایش
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 متغیر
 مقوله
 اصلی

 فراوانی باز کدهای از بخشی فرعی هایمقوله

 کارآفرینی توسعه
، اختراعات و

 و هاپتنت
 هایشرکت

 کارآفرین
 المللیبین

 هاهایتک هاپتنت، هااختراع از حمایت

96 
 کدباز

 isi مقاالت به پتنت نسبت بردن باال
 للیالمبین هایاستارتاپ و بنیاندانش هایشرکت اندازیراه

 المللیبین هایپااستارت از هاوزارتخانه جانبههمه حمایت
 سوم نسل دانشگاه سمت به حرکت

 (سازیتجاری) هاایده از حمایت
 سازیتجاری طریق از دانشگاه اختصاص درامد باالبردن

 توسعه و حمایت
 دفاتر هایفعالیت

 هایهمکاری
 المللیبین

 هادانشگاه

 دفاتر بودجه کمبود

71 
 کدباز

 دفاتر بر ریاست مستقیم نظارت
 دفاتر بودجه برای علوم وزارت حمایت

 المللبین دفاتر با هامعاونت سو هم ارتباط
 دفاتر در خارجی دانشجویان برای ساعته 20 گویا تلفن
 ،آیسک، یونسکو نظیر خارجی هایبورس و هادوره معرفی

DAAD و استادان به ایران در فعال مؤسسات سایر و 
 دانشجویان

 میعل هایشبکه و مجامع در دانشگاه فعال حضور پیگیری
 المللیبین

 ارتباط خالق هایشیو برای تشویقی هایسیاست
 المللیبین

 انگیزشی مکانیزم
 هایفعالیت

 المللیبین

 جهت علمیهیئت اعضای تشویقی هایسیاست اعمال
 کدباز 0 المللیبین هایفعالیت در مشارکت

 انگیزشی نظام طراحی

 یکی. است هادانشگاه کارویژه سومین اجتماعی خدمات، پژوهش و آموزش از بعد
 یزن خدمات. است خدمات بخش در شدن المللیبین ارتقای راهبردها اصلی هایمؤلفه از
 اراید...( سیاسی و اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) آن زوایای و ابعاد گستردگی علت به

 طی که ودب منتخب دولتی هایدانشگاه شدن المللیبین بر زیادی بسیار تأثیرگذار ابعاد
 راهبردهای فرعی هایمؤلفه بین در 0 جدول مطابق. شدند تلخیص کدگذاری مراحل
 المللینبی کارآفرین هایشرکت و هاپتنت، اختراعات و کارآفرینی توسعه، خدمات بخش

 در مللیالبین مدیریت و رهبری توسعه تأثیرگذار هایمؤلفه سایر از. بودند کدباز 96 با
 ینترمهم از یکی»فرمودند  نظرانصاحب از یکی بارهیندرا که است کدباز 76 هادانشگاه
 رهبری و مدیریت سبک، نگاه، تفکر دارد تأثیر دانشگاه شدنالمللیبین در که افرادی
 انشگاهید مدیریت و رهبری به المللیبین نگاه باید دانشگاه رئیس. است دانشگاه رئیس
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 مثل آن انارک بقیه در بتوان تا بشود اداره اثربخش رهبری با باید دانشگاه. باشد داشته
 نظارت دانشگاه رئیس است بهتر. داشت اثربخش رهبری انتظار شدنالمللیبین دفاتر

 هاشکدهدان و هامعاونت و ارکان در نباید. باشد داشته شدنالمللیبین دفتر بر مستقیم
 راستای در اندیشمندان جمهوری اجزای همه و بگیرد صورت کاری موازی

 خدمات بخش دیگر یمؤلفه برای همچنین «.باشند همراه و قدم هم شدنالمللیبین
 ردهایاستاندا با منطبق دانشگاهی عملکرد و کیفیت مستمر ارتقای، دانشگاه اجتماعی

 ینهمز این در که داشت استناد نظرانصاحب از دیگر یکی نظر به توانمی المللیبین
 و اشندب مسلط جهانی کیفیت تضمین شبکه خصوص در باید دانشگاهیان همه»فرمودند 

. نندک استانداردسازی این شبکه با دانشگاهی کارکردها همچنین. کنند حرکت آن با مطابق
. یستندن عضو عالی آموزش کیفیت تضمین شبکه این در هنوز ما هایدانشگاه از بعضی

 عضو لیالملبین هایشبکه در بدهید پیشنهاد منتخب دولتی هایدانشگاه همه است بهتر
 ارجخ مقیم ایرانی و خارجی اساتید مشارکت جلب خدمات دیگر مؤلفه مورد در «بشوند

 تضارب محل و فرهیختگان جمع یعنی دانشگاه» هادانشگاه علمی هایبرنامه و امور در
 مذهبی و سیاسی ایحاشیه عقاید گرفتن نظر در بدون اندیشمندان المللیبین علمی آراء

 ای و کشور از خارج اساتید مشارکت جلب دنبال به دانشگاهیان باید بنابراین... و
 و یسیاس هایبایست پیش فرای باشند هادانشگاه در خارج مقیم ایرانی فرهیختگان

ر د فرهنگی انقالب عالی شورای و علوم وزارت حمایت زمینه این در خوب... و عقیدتی
 نظر و« بود خواهد راهگشا بسیار خارجی اساتید دعوت سازوکارهای تسهیل خصوص

 وانینق تصویب و خارجی اساتید دعوت برای گیر وپادست قوانین کردن کم با» یگرید
 توانمی، داخل در وقتو پاره وقتتمام علمیهیئت عنوانبه هاآن جذب برای منعطف

 طهمربو هایدانشکده در المللیینب علمی فضای ایجاد و علمی گسترده تعامالت شاهد
 .است شده ارائه آن خروجی شکل ادامه در« .باشیم
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 راهبردهای بخش خدمات به اصلی و فرعی مربوط هایمقوله .3 شکل

 منتخب هایدانشگاه شدنالمللیبین گانهسه راهبردهای شدهتجمیع الگوی، ادامه در
 هرکدام خدمات و پژوهش، آموزش: اعم راهبردها اصلی مؤلفه سه قالب در کشور دولتی

 0 شکل. است شده ارائه کدباز 995 و مؤلفه 94 مجموعاً فرعی مؤلفه 74 بر مشتمل
 هایاهدانشگ شدنالمللیبین راهبردهای تحقق و الزامات کارکرد، ساختار ۀخالص یانگرنما

 تنم تحلیل و نظری مبانی بررسی و مطالعه اساس بر که است کشور دولتی منتخب
 .است هامصاحبه
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 های منتخب دولتی کشوردانشگاه شدنالمللیشده راهبردهای بین. الگوی تجمیع4شکل 

 لشک در که همچنان. گرددمی ارائه، حاضر پژوهش پارادایمی الگوی، پایانی بخش در
، ابعاد، هاحوزه، سطوح تمامی تا است شده تالش، الگو این در، گرددمی مالحظه ذیل

، ورکش در هادانشگاه و عالی آموزش شدنالمللیبین حوزه با مرتبط کارکردهای و هاحیطه
 از تعبار، پارادایمی الگوی این در محوری پدیده، تردقیق تعبیری به. گیرد قرار مدنظر

. است هشد تعریف، کشور دولتی هایدانشگاه گراییمأموریت راستای در شدن المللیبین
 مشتمل رکشو عالی آموزش شدنالمللیبین سطوح، علی شرایط با ارتباط در و راستا این در
 شدنالمللیبین هایحوزه، ایزمینه شرایط با ارتباط در، حوزه این جهانی و ملی سطوح بر

 -علمی، ساختاری -مدیریتی، اخالقی -فرهنگی هایحوزه شامل، کشور عالی آموزش
 عالی آموزش شدن المللیبین ابعاد، گرمداخله شرایط زمینه در، تجهیزاتی -مالی و ایحرفه

، حوزه این پیامدهای با ارتباط در و کارکردی و ساختاری، مفهومی ابعاد بر مشتمل
 .است گرفته قرار تحلیل و موردمطالعه، دانشگاهی برون و دانشگاهی درون هایحیطه
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 . الگوی پارادایمی پژوهش5شکل 

 گیریبحث و نتیجه
 و تگیپیوس، ارتباطات تقویت سویوسمت به، تاکنون گذشته از بشری جوامع حرکت
. است بوده شدنجهانی پدیده نضج و پیدایش طریق از، کوچک جهانی جامعه یک تشکیل

 خود المللیبینُ هایفعالیت و ارتباطات توسعه از ناگزیر کشورها امروزه، دیگر تعبیری به
 بنابراین ،دانشی توسعه و اقتصاد راستای در کشورها گیریجهت به عنایت با اما؛ هستند

 زپیشتا و پیشگام نهاد، زمینه این در، پژوهشی و آموزش عالی مؤسسات و هادانشگاه
 هادانشگاه و اعم طوربه کشورها، کنونی شرایط در، دیگرعبارتبه. شوندمی محسوب

 مللیالبین علمی هایهمکاری و هافعالیت توسعه یسوبه حرکت از ناگزیر، اخص طوربه
 رد که است ضروری و شایسته نیز کشور هایدانشگاه، اساس این بر. هستند خویش
 این. دهند انجام مقتضی اقدامات و ریزیبرنامه شانالمللیبین هایفعالیت تقویت راستای
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 ریفناو و تحقیقات، علوم وزارت که گیردمی خود به واالتری جایگاه و اهمیت زمانی امر
 تعریف دولتی هایدانشگاه وظایف و اهداف جزء را گراییمأموریت، اخیر هایسال طی
 دانشگاه یک به شدنیلتبد را خود اساسی هایمأموریت از یکی باید آنان و هکرد
 ستردگیگ دلیل به، حاضر پژوهش در اساس همین بر. کنند تبیین و تعریف المللیبین

 ینو همچن دانشگاه هایکارویژه مفهومی و محتوایی وسعت و تعدد، دانشگاهی جامعه
 دانشگاهی؛ هایکارویژه این از هرکدام بر مترتب متنوع و خاص اقتضائات و شرایط

 اهیدانشگ خدمات و پژوهش، آموزش: دسته سه به دانشگاه در شدنالمللیبین راهبردهای
 بمنتخ هایدانشگاه شدنالمللیبین به منتج راهبردهای این از هرکدام که شد تقسیم
 جدول مطابق. شد گرفته قرار موردبررسی پژوهش سؤال یک قالب در کشور دولتی
 نشدالمللیبین ارتقای راهبردهای هایزیرمؤلفه و هامؤلفه( 0) و( 9)، (2) شماره هاییافته

 و هامؤلفه است؛ شده مشخص حوزه سه در کشور دولتی منتخب هایدانشگاه
 رد کشور دولتی منتخب هایدانشگاه شدنالمللیبین ارتقای راهبردهای هایزیرمؤلفه

( المللیبین و ملی) پژوهش پیشینه، نظری مبانی عمیق مطالعه طریق از گانهسه هایحوزه
 الگوها سایر بررسی ینچنهم و حوزه این در ملی و نهادی سطوح در موجود مستندات و
 شناسایی، کشور دولتی منتخب هایدانشگاه شدنالمللیبین حوزه در مطرح هایمدل و

 ،مشاهده، میدانی، ایکتابخانه مطالعه طریق از هاداده گردآوری بخش این در. شد اولیه
 هایمصاحبه انجام طریق از سپس و گرفت صورت هاداده یبندطبقه و بردارییادداشت

 نظرانصاحب، خبرگان، مدیران شامل پژوهش جامعه کنندگانمشارکت از ساختمندنیمه
 شدهییشناسا یهامؤلفه تائید برای دولتی دانشگاه 76، علوم وزارت علمیهیئت اعضای و

 سؤال هس به پاسخ پی در حاضر پژوهش، یافته بخش مطابق. آمد به عمل مقتضی اقدامات
 یفیک روش از استفاده با که گرفت صورت( دانشگاهی کارویژهسه-گانهسه راهبردهای)

 هس قالب در را کشور منتخب دولتی هایدانشگاه شدنالمللیبین راهبردهای الگوی
 مؤلفه 94، اصلی مؤلفه 9 جمعاً) فرعی هایمؤلفه کشید تصویر به دانشگاه اصلی مأموریت

 .کرد شناسایی و احصاء را هاآن بر مترتب( کدباز 995 و فرعی
، وهشیپژ و عالی شآموز مراکز و هادانشگاه که شد اشاره مبسوط صورتبه نیز ترپیش

 یاصل کارکردهای، یک هر که بود خواهند جامعه در خود کلیدی نقش ایفای به قادر زمانی
 کالن هاییریگجهت راستای در را خدمات و پژوهش، آموزش بر مشتمل خود گانهسه و

 هایتوانمندی و هاظرفیت و پیرامون جامعه نیازهای با منطبق همچنین و نظام آموزش عالی
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 یدانش توسعه راستای در، هدفمند و منسجم حرکتی در همگی و هکرد شناسایی خویش
 هایرمایهس تربیت و آموزش نظیر هاییمأموریت که است ذکریانشا البته. بردارند گام کشور
 و گفرهن سطح ارتقای، فناوری و علم تولید و پژوهش، جامعه یازموردن متخصص انسانی

 هاییمأموریت ازجمله، صنعت و جامعه روزافزون تقاضاهای و نیازها به پاسخ همچنین
 الدنب را آنان باید ینوعبه، پژوهشی و عالی آموزش مراکز و هادانشگاه تمامی که هستند
، فوق موارد همه به هادانشگاه پرداختن رغمعلی که است آن اساسی نکته اما، نمایند

 قسو راستا آن در را خود انرژی و تالش بیشترین باید دانشگاه هر که محوریمأموریت
 بیهوده هایکاریدوباره و هاکاریموازی از را کشور هایدانشگاه، امر این. است کدام، دهد

 پیرامون جامعه نیازهای راستای در، طور خاصبه را آنان خروجی و عملکرد و دور ساخته
 هایدانشگاه، آن بر عالوه. دهدمی سوق ملی اهداف یوسوسمت در، باالتر سطحی در و

 تاس شایسته و باشند یکسان و واحد هایبرنامه واجد نباید، مشترک هایمأموریت دارای
 و اقتضائات، شرایط با متناسب ، دانشگاه هر به مربوط راهبردی هایریزیبرنامه

 هایدانشگاه بنابراین. شود تنظیم، پیرامون جامعه نیازهای و خویش خاص هایتوانمندی
 وسعهت فرایند در فعال آفرینینقش منظوربه که دولتی منتخب دانشگاه 76 ویژه به کشور
 طوحس در فناوری و تحقیقاتی، علمی هایهمکاری توسعه از ناگریز، کشور فناوری و علمی
 هایندیبرتبه در را کشور نظام آموزش عالی و خویش علمی رتبه تا هستند جهانی و منطقه

 اخیر هایذاریگیاستس به توجه با، حاضر تحقیق انجام بنابراین. بخشند ارتقا المللیبین
 وسویسمت به هادانشگاه دهیجهت راستای در فناوری و تحقیقات، علوم وزارت

 شدنالمللیبین بر تأکید با دانشگاه 76 این مأموریت که دانشگاه هر خاص هایمأموریت
 .بود ناپذیراجتناب و ضروری کامالً است شده تعریف
 هادانشگاه روی بر محوری پدیده پژوهش این در کهازآنجایی، مجمل صورتبه

، بردارد در را خدمات و پژوهش، آموزش یعنی مهم کارویژه سه نهاد این و بود متمرکز
 همچنین و عمیق مطالعه، واکاوی مورد، حوزه سه این در شدنالمللیبین راهبردهای

 و 2 و 7 سؤاالت هاییافته ابتدای در تریشپ که طورهمان. گرفت قرار هاپیشینه بررسی
 با آموزش راهبردهای، شد بحث یلتفصبه 0 و 9، 2 شماره مربوطه جداول و پژوهش 9

 و کدباز 15 و مؤلفه فرعی 74 با پژوهش راهبردهای ؛کدباز 704 و مؤلفه فرعی 74
. گرفت قرار موردبحث و شناسایی کدباز 724 و مؤلفه فرعی 74 با خدمات راهبردهای

 المللیبین دانشجویان و اساتید تبادل و جذب آموزش بخش راهبردهای بین از یجهدرنت



 4999/پاییز 05ی آموزشی/سال چهاردهم/شماره هانظامپژوهش در    400

 71 اب المللیبین و روزبه ایکتابخانه و درسی منابع از گیریبهره و 95 با هادانشگاه در
 هاینمایشگاه و هاهمایش در متقابل مشارکت پژوهش بخش راهبردهای بین از، کدباز

 تابک و مقاله) دانشگاه المللیبین علمی تولیدات ارتقای و کدباز 79 با خارجی و داخلی
، اختراعات و کارآفرینی توسعه خدمات بخش راهبردهای بین از و کدباز 79 با...( و

 دفاتر هایفعالیت توسعه و حمایت کدباز 96 با المللیبین کارآفرین هایشرکت و هاپتنت
 توسط پرتکرار هایراهبرد از کد 71 با هادانشگاه المللیبین هایهمکاری
 ورتصبه ایران کشور هایدانشگاه در را راهبردها این بتوان اگر. بودند کنندگانمشارکت

 ثبتم پیامدهای قطعاً کرد عملی اخص صورتبه کشور دولتی منتخب هایدانشگاه و عام
 از یکی درنهایت. شودمی حاصل دولتی منتخب هایدانشگاه شدنالمللیبین در زیادی
، سطوح تمامی بر زمانهم تأکید، رو پیش پژوهش پارادایمی الگو بارز هایویژگی
 و عالی آموزش شدنالمللیبین حوزه با مرتبط کارکردهای و هاحیطه، ابعاد، هاحوزه

 شدنالمللیبین هایکارویژه و کارکردها، راستا این در که است، کشور در هادانشگاه
 پژوهش، آموزش کارکردهای بر مشتمل و فوق الگوی راهبردهای قالب در آموزش عالی

 هاییافته فوق؛ مطروحه مطالب به عنایت با. است گرفته قرار تأکید مورد، خدمات و
 و واعظی، (7999) فتحیان هایپژوهش با آموزش هایمؤلفه باب در فوق پژوهش

 همسو( 7982) بازرگان و فشالنج ؛(7985) همکاران و نیا اسماعیل، (7999) همکارانش
 (2479) زمان و محسن پژوهش با خارجی هایپژوهش با یهمسوساز بخش در. بودند
 و پژوهش هاییافته قسمت در. بود راستاهم( 2479) بایرام، (2478 و 2479) آلتباخ

 بازرگان، (7995) آراسته، (7999) همکارانش و واعظی هایپژوهش با نیز خدمات
 .بودند همسو، (2479) ماریاکانتو پژوهش، (7982) بازرگان و فشالنج، (7996)

 ساسیا کارکرد سه در زمانهم باید، هادانشگاه شدنالمللیبین فرایند است مسلم آنچه
 تدریس فرایندهای هم که معنا بدین. شود محقق، خدمات و پژوهش، آموزش یعنی آنان

 و دانشگاهی هایپژوهش هم و باشد مهم این با منطبق آن نظایر و یدرس یهابرنامه و
 لیهک همچنین و شود تعریف راستا این در دانشگاه تقاضامحور و کاربردی هایپژوهش
 محقق و پیگیری المللیبین رویکردی با، کارآفرینی حوزه در ویژه به دانشگاهی خدمات

 که است هاییمحدودیت دارای حوزه این مشابه هایپژوهش همانند پژوهش این. شود
 ورتص کیفی روش با فوق پژوهش اینکه به توجه با: از اندعبارت هاآن ترینمهم از برخی

 انبج باید آن نتایج تعمیم در آمیخته و کمی هایروش از نبردن بهره و است پذیرفته
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 در خود نکته این که دانشگاه 76 دادن قرار موردمطالعه اینکه دوم. کرد رعایت را احتیاط
 در .کندمی مواجه محدودیت با را ما، کشور هایدانشگاه سایر به پژوهش نتایج تعمیم
 رد موضوع این: شودمی پیشنهاد فوق پژوهش از شدهحاصل نتایج به توجه با و ادامه

 قرار موردمطالعه عمیق صورتبه موردمطالعه دانشگاه 76 جزء به هم دیگری هایدانشگاه
 علمی ایههمکاری دفاتر مسئوالن و دانشگاهی مدیران به حاصله؛ نتایج به توجه با. گیرد
 برای افزاییهم و انگیزشی جلسات تا گرددمی پیشنهاد هادانشگاه در المللیبین

 دنیای به ورود جهت هاآن کردن آشنا برای داخلی پژوهشگران و اساتید، دانشجویان
، موزشیآ راهبردهای از حاصل نتایج به توجه با. کنند برگزار المللبین علمی ارتباطات

 موزشیآ و درسی هایبرنامه و محتوا کردنالمللیبین به جانبههمه توجه شودمی پیشنهاد
 اب. دهند سوق سمت این به را دکتری هایرساله و گیرد قرار مربوطه مسئوالن مدنظر
 یعلم هایرایزن باالی ظرفیت از استفاده، خدمات بخش در حاصل نتایج به توجه
 المللنبی سطح در دانشگاهیان توسط دنیا در و کشور در صنعت مشکالت حل، یفرهنگ

با  .رددگ تسهیل هادانشگاه در کاربردی صورتبه المللیبین -علمی تعامالت باالبردن و
 طتوس زبان بر تسلط بر اعضا همه توافق و آموزش راهبردهای بخش نتایج به توجه
 هایهمکاری دفاتر مسئوالن و دانشگاهی مدیران شودمی توصیه، دانشجویان و اساتید
 هایبانز هایدانشکده اساتید پتانسیل از گرفتنبهره با هادانشگاه در المللیبین علمی

 آموزش هایدوره ترمیک برگزاری با( دانشگاه در زبان رشته وجود صورت در) خارجه
 نیز را خأل این پژوهشگران و دانشجویان به دانشگاهی هایتعرفه با خارجه هایزبان

 ینمسئول شودمی پیشنهاد پژوهش راهبردهای در مندرج نتایج قسمت در .کنند مرتفع
 برای راینبناب، باشند داشته را الزم عنایات و توجه آنالین مطالعاتی هایفرصت به مربوطه

 .بشود فراهم هادانشگاه در مناسبی بسترهای و ساختارها باید امر این

 سپاسگزاری
همچنین داوران مقاله و ، پایان از تمامی اعضای تیم رساله و داوران محترم در

 تشکر و قدردانی را داریم. اندرکاران نشریه نهایتدست
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 منابع
موجود و مطلوب  تیوضع ی(. بررس7985) .ح، آراسته و .ا، ینادر .،ن، این لیاسماع

 هایاندیشهمورد دانشگاه تهران(. ) نظرانصاحب دگاهیاز د هادانشگاه شدنیالمللنیب
 .754-775، (0)72، یتیترب نینو

مه فصلنابهبود آن.  یو چگونگ رانیدر ا آموزش عالی یالمللنیب یهای(. همکار7995) .ح، آراسته
 .775-88، (7)72، آموزش عالیدر  ریزیبرنامهپژوهش و 

 جلد) .آموزش عالی المعارف رهیدا در، یعلم توسعه و یالمللنیب ارتباطات (.7999) .ع، یشرق

 .یفارس بزرگ دانشنامه ادیبن :تهران.پ، یجعفر ح؛، آراسته ن؛، انیقورچ، (798-796، اول

 موعهمج، آموزش عالی در یفیتک ینتضم یهابر نظام آن تأثیرات و شدنیجهان(. 7999) .ه، انیفتح
 .یبهشت دیشه دانشگاه، تهران، آموزش عالی یابیارز و نظارت یمل شیهما هایمقاله

 ،آموزش یدانشگاه در کارکردها کی شدنیالمللنیب یچگونگ(. 7982) ع.، بازرگان . ول، فشالنج
 و تیریمد فصلنامه، یالمللنیدانشگاه ب کیاز  ی: موردیپژوهش و خدمات تخصص

 .21-8 ،79، یآموزش یهانظام در یزیربرنامه

(. طراحی و ارائه چارچوب مفهومی و مدل 7989) غ.، ویسی .ج، رحمانی .،ف، اردبیلیشعاع
 .792-775 (.01)79. های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظامدانشگاه کارآفرین. 

شدن و حفظ با رویکرد جهانی یبرنامه درس(. طراحی 7989) ب.، مکی . وع، اعتماد ک.،، قاسمی
های فصلنامه پژوهش در نظامهویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان. 

 .85-11 (.01)79. آموزشی
 یهای مؤثر بر تحقق دانشگاه پژوهمؤلفه یالگو نیتدو(. 7989) ط.، یریام یو موسو .م، ینعمت

 .742-97 (،7)9، یاسالم دانشگاه در تیریمد، یدر دانشگاه اسالم

 تیفیک نیتضم یهاچالش و شدنیجهان(. 7999) .ع، اتیح . وع، ینوروز .،م، همتی .،م، یواعظ
، آموزش عالی یابیو ارز نظارت یمل شیهما یهامقاله مجموعه، آموزش عالی نظام در

 .یبهشت دیشه دانشگاه، تهران

 تهران:، هاها و تجربههی: نظریدانشگاه توسعه یزیرهبرنام(. 7992) .م، یسرخاب یدوز یمنی
 .یبهشت دیدانشگاه شه انتشارات
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