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 چکیده
های پیشرو در تکوین هدانشگا کاربردیهای مطالعه تطبیقی تجارب و طرحهدف پژوهش حاضر 

است، که با استفاده از  تطبیقی پیمایش یك پژوهش اینسازی آموزش و برنامه درسی است. المللیبین

. الگو توافق و تفاوت استورت میل انجام شده است پژوهش تحلیلی اسنادی با رویکرد تطبیقی و نیزروش 

با زش و برنامه درسی سازی آموالمللیبینپیشرو و موفق در عرصه  هایدانشگاهجامعه آماری این پژوهش 

های معتبر جهانی است، که در سسهمؤ بندیرتبهتوجه مدارک و اسناد موجود در خصوص جدیدترین 

سازی کسب کنند. نمونه مورد بررسی المللیهایی در زمینه بینموفقیتاند، توانستهاخیر  هایسال

هدفمند با توجه  صورتبهکه کیوتو است،  سوتا و دانشگاهفیث، مناش، آدالید، آلبرتا، مینههای گریدانشگاه

منتخب با توجه به  هایدانشگاههای تجارب و فعالیتبه دسترسی به مدارک و اسناد موجود انتخاب شدند. 

اسناد و مدارک موجود در ابعاد آموزش، پژوهش و خدمات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان 

سازی آموزش و المللیق و معقوالنه در مسیر بینهای دقیری فعالیتها با انجام یك سداد که این دانشگاه

 کنند.برنامه درسی در ابعاد آموزش، پژوهش و خدمات حرکت می
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 سازی، آموزش، برنامه درسی، دانشگاهالمللی: بینواژگان کلیدی
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 مقدمه

فناوری رساند که فرآیند تغییرات و تحوالت هزاره سوم ما را به این امر می تأملی بر

آور ضمن طور خاص با سرعتی سرسامآوردهای آن بهطور عام و رهارتباطات به اطالعات و

یندهای انسانی را در راستای رافیایی و فیزیکی کشورها تمام فراعبور از مرزهای جغ

عنوان یکی از خود قرار داده است. نظام آموزش عالی نیز به تأثیرپیشرفت جوامع تحت 

های فناوری در توسعه و شکوفایی جوامع از موج تغییرات و دگرگونی های دخیلسازمان

ها باعث به وجود یدگرگوناین تحوالت و نصیب نمانده است. اطالعات و ارتباطات بی

 و شدنالمللیینب اگرچهشده است. سازیالمللیینبشدن و یجهانآمدن مفاهیمی همچون 

 را شدنیجهانهستند.  وابسته هم به مفاهیمی پویا صورتیبه اما نیستند، یکی شدنیجهان

 یاگونه شدن،المللیینبکه  یحال در کرد، تصور کاتالیزور و دهندهشتاب عامل توانیم

 و دهدیم تغییر را عالی آموزش جهانکه  هوشمندانه و فعال پاسخی اما است، پاسخ

از نظر علم (. 8772، 1شود )نایتمی را شدهالمللیینب دنیای باعث تغییر ،شدنیجهان

عنوان فرایند سازگاری و به عمدتاً المللیبینروانشناسی میان فرهنگی، آموزش 

 (.8752، 2شود )مارگینسونپذیری به الزامات و عادات کشور میزبان شناخته میفرهنگ

 هاملتو  هادولتشدن اشاره به روابط میان المللیینب( معتقد است که 8772)9ویلی

کند)به نقل از یمرا تشویق  هاسنتو  هاتفاوتی که شناخت و احترام به اگونهبهدارد، 

سازی همسو با فرایند المللیینبتوان گفت که یم(. 5937پور دهاقانی و همکاران،قاسم

ید و شاید احترام به با که چنان آنشدن یجهانیند کند. اما فرایمفرهنگی حرکت چند

دهد، بلکه هدف آن سوق دادن تمام دنیا با توجه به یك ینمار قر موردتوجهرا  هافرهنگ

های رخ دهد. در سال سازییکپارچهسری اشتراکات به سوی هرمی است، که در آن 

سازی از یك مسئله واکنشی به فعال و راهبردی، و از ارزش افزوده به المللیبینگذشته 

)دی  است. یافتهتکاملر چشمگیری طوبر فضا و محتوا به تأکیدهای اصلی همچون؛ جریان

                                                           
1. Knight 

2. Marginson 

3. Vilie 



 3155 زمستان، 5، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  346

 

 پدیده اثرات و عالی آموزش رسالت بین امروزه متخصصان، باور به (.8757، 5ویت

 و محلی مؤسساتی طرفی، از هادانشگاه .است شده ایجاد تنشی شدنجهانی ناپذیر بااجتن

 گر،دی طرف از .باشند ملی و بومی نیازهای متوجه همواره رودمی انتظار و هستند ملی

 نگاهی با هادانشگاه تا شده باعث شدنیجهان از ناشیی هافرصت و هاچالش رقابت،

 این رفع حلراه معتقدند برخی. دهند گسترش را خویش عمل و نظر عمق و سطح فراتر،

 عالی آموزش سازیالمللیینب بلکه نبوده عالی آموزش سازییجهان محلی، جهانی تنش

 (. 8772، 8)بكاست

پذیری ه در طول دو دهه اخیر به طور غیرقابل اجتنابسازی دانشگاالمللیبین تأکید بر

المللی مطرح کنند)نایت، عنوان یك نهاد بینها خود را بهشده است که دانشگاهمنجر به این 

سازی آموزش عالی در جهان تعریف مورد توافقی المللیاگرچه در خصوص بین (.8751

عنوان سازی بهالمللی( از بین8772ریف نایت)با این حال تع (،8751، 9وجود ندارد )هونگ

اهداف، کارکردها و نحوه آموزش فرهنگی و جهانی در المللی، میانینبیند تلفیق بعد فرا

که برنامه درسی  ییآنجا ازای مقبول واقع شده است. با توجه به این تعریف طور گستردهبه

 درگروسازی آموزش المللیینبی هامؤلفهثربخشی در قلب آموزش قرار دارد، بنابراین ا

سازی برنامه درسی به معنای یالمللنیبسازی برنامه درسی است. المللیینبتوجه به عناصر 

های درسی به ها از طریق آموزش و ترویج برنامهی به دروس و رشتهالمللنیبدادن هویتی 

شهروندان  عنوانبهمختلف جهان فراسوی مرزهای جغرافیایی و تلقی مردمان کشورهای 

عنوان ( نیز برنامه درسی را به5332ایت)(. ن5922جامعه جهانی است)طلعت دیبا واجاری، 

( معتقدند که برنامه 5331)2. برمر و وندرکندیمالمللی توصیف یند بینستون اصلی فرا

خارج از کشور، ی مطالعات هابرنامهی از قبیل المللنیبی هاتیفعالی به المللنیبدرسی 

یا  هابرنامهی، تدارک امنطقهی یا ارشتهنیبی هابرنامهی تحصیلی زبان خارجی، هادوره

با توجه به این  ی یا بین فرهنگی اشاره دارد.المللنیبهای آموزشی با تمرکز و مقایسه دوره
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بخش  عنوانمه درسی در مؤسسات آموزش عالی بهسازی برناالمللیبین 5337امر از سال 

، 5الینفك اصالحات سیستم آموزش عالی در کشورها نقش مهمی ایفا کرده است)فوتوا

سازی برنامه درسی در ارائه تجربیات المللیشگران زیادی بر اهمیت بینزیرا پژوه .(8759

؛ 8778، 2؛ لیمسون8775، 9؛ لیسك5333، 8اند)بنفیگلوغنی برای دانشجویان تأکید کرده

 (.8770، و همکاران 1شورحولز

ها سازی برنامه درسی دانشگاهالمللی( معتقد است که بین8775ك)در این راستا لیس

ابزاری قدرتمند و عملی برای پیوند بین گفتار و عمل و توجه به ارزش نهادن به دانشجویان 

ها و باورهای یك فرهنگ ها، نگرشمعمول انعکاسی از ارزش طورالمللی است. زیرا بهبین

دهد، که عدم آگاهی از آن ممکن است تأثیرات منفی بر هویت دانشجویان میخاص به 

؛ 8776، 2؛ کلدین5332، 0؛ فریدمن5330و همکاران،  6دانشجویان داشته باشد )کرتازی

 (.8778، 3مستن هوسر

یك  هادانشگاهسازی آموزش و برنامه درسی در المللیینبگفته شد،  آنچهبا توجه به 

هان در مسیر بقا و ماندگاری آموزش عالی است، به شکلی که در سند یرقابل پنغضرورت 

 بااست،  قرارگرفته توجه موردآموزش عالی نیز اهمیت این امر  5272افق اندازچشم

 طوربهسازی آموزش و برنامه درسی المللیینبیند حال بدیهی است که ظهور فراینا

یك  یاین امر نیازمند، تدوین و اجراسازی یادهپدهد، بلکه ینمتصادفی و خودجوش رخ 

گردد که تجارب و یم، بنابراین در این پژوهش سعی هست هایتفعالسری اقدامات و 

سازی آموزش و المللیینبینه زم دریی که در سراسر جهان هادانشگاهی عملی هاطرح

اس پژوهش اس این بری قرار گیرد، بررس مورد اندشدهی اخیر موفق هاسالبرنامه درسی در 
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حاضر به چند دلیل حائز اهمیت است دلیل اول اینکه چنین پژوهشی تاکنون در کشور 

رو در نوع خود بکر و جدید است، دلیل دوم اینکه افزایش درک  ینا ازصورت نگرفته و 

 در زمینهی موفق هادانشگاههای یتفعالو شناخت از تجارب عملی و همچنین 

جویی در هزینه و زمان در هی و به دنبال آن صرفکاردوباره سازی منجر به عدمالمللیینب

شود، و دلیل سوم اینکه انجام این پژوهش چراغ روشنی را بر سر راه یمآموزش عالی 

و اهداف سند  هاارزشسازی یادهپینه زم دریان آموزش عالی متصدگزاران و سیاست

 هادانشگاهوزش و برنامه درسی در سازی آمالمللیینبدر ارتباط با  5272انداز افق چشم

های ههای عملی دانشگادهد. لذا هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی تجارب و طرحیمقرار 

سازی آموزش و برنامه درسی با توجه به ابعاد اصلی آموزش، المللیپیشرو در تکوین بین

 پژوهش و خدمات است.

 پژوهش روش

استفاده از روش پژوهش تحلیلی اسنادی با  است، که با تطبیقی پیمایش یك پژوهش این

رویکرد تطبیقی و نیز الگو توافق و تفاوت استورت میل انجام شده است. استدالل حاکم بر 

روش توافق این است که هرگاه دو یا چند نمونه از یك پدیده تحت بررسی تنها در یك 

مل علی که همه عامل علی از بین چندین عامل علی ممکن مشترک باشند، آنگاه آن عا

اند، علت پدیده تحت بررسی خواهد بود. استدالل روش حاکم بر ها در آن مشترکنمونه

تفاوت نیز این است که هرگاه دو یا چند نمونه از بین چندین عامل علی ممکن با یکدیگر 

ها در آن با هم اختالف دارند، علت پدیده متفاوت باشند، آنگاه عامل علی که همه نمونه

این  نیاز مورد اطالعات (.5932دار آرانی و همکاران، دنبررسی خواهد بود)معتحت 

 شبکه در همچنین جستجو و معتبر دانشگاهی مدارک و اسناد پژوهش از طریق بررسی

های پیشرو و موفق جامعه آماری مورد نظر دانشگاه است. شده گردآوری اینترنت جهانی

اسناد موجود در  مه درسی با توجه مدارک وسازی آموزش و برناالمللیبیندر عرصه 

اخیر  هایسالهای معتبر جهانی است، که در سسهمؤ بندیرتبهخصوص جدیدترین 

بررسی شش  مورد نمونه. سازی کسب کنندالمللیزمینه بین هایی دراند، موفقیتتوانسته
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گاه آدالید، دانشگاه معتبر از نقاط مختلف جهان)دانشگاه گریفیث، دانشگاه مناش، دانش

صورت هدفمند با توجه به هدانشگاه آلبرتا، دانشگاه مینه سوتا و دانشگاه کیوتو( است، که ب

ها این است دسترسی به مدارک و اسناد موجود انتخاب شدند. معیار انتخاب این دانشگاه

ط های مرتبکه هم در عرصه جهانی دارای نظامی پیشرو هستند، و هم اینکه در زمینه فعالیت

آمیزی موفقیت هایفعالیتاخیر  هایسالسازی آموزش و برنامه درسی در المللیبینبه 

و همچنین جدیدترین  هادانشگاهها در اسناد و مدارک این ، که این موفقیتانددادهانجام 

و انجمن  1سازی آموزشالمللیبینهای معتبر جهانی از جمله انجمن سسهبندی مؤرتبه

نشان داده شده است. در این پژوهش ابزار گردآوری  2آموزش آمریکا سازیالمللیبین

های مذکور و بررسی اسناد و مدارک مرتبط با های دانشگاهاطالعات، مراجعه به سایت

جه به سازی آموزش و برنامه درسی است. سپس این اطالعات با توالمللیبیناقدامات 

( یعنی آموزش، پژوهش و خدمات مورد 5336)سازی از نظر نایتالمللیترین ابعاد بینمهم

با توجه به الگو توافق و تفاوت استورت در  نیز جداولیبررسی قرار گرفت. در آخر سر 

 سازی آموزش عالی ارائه شد.المللیبینخصوص ابعاد آموزش، پژوهش و خدمات 

ر در محوریفیث به عنوان یك دانشگاه پژوهشدانشگاه گ. دانشگاه گریفیث) استرالیا(

، و در جنوب شرقی کیئوزیلند در ساحل شرقی استرالیا واقع شده است. تأسیس 5305سال 

سازی آموزش و برنامه درسی در پی المللیبینهای اخیر  در راستای این دانشگاه در سال

، بین فرهنگی در جهت اهداف جهانی، کارکردها و تنوع المللیبینابعاد  یکپارچگی

 از: اندعبارتکلیدی این دانشگاه  هایجمله فعالیت. از 9ها هستبرنامه

 عنوان بخش سازی بهالمللیو بین های مختلف و به دنبال آنارزشبر  تأکید

 ناپذیر از برنامه جدایی

 سازی در طراحی برنامه درسی و محتوا المللیهای بینبر انعکاس دیدگاه تأکید 
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 های یادگیریی فعالیتالمللی و مرتبط براهای بیناستفاده از مثال 

 فراهم کردن محیط یادگیری فراگیر در چهارچوب بافت آموزشی استرالیا 

 بر حساسیت فرهنگی تأکیدهای تدریس و آموزش با فراهم کردن فعالیت 

  های متنوع و شخصی در بین فرهنگ دانشگاهیتقویت ارتباطات 

 یل یادگیری رسمی و های چندفرهنگی برای تسهتشویق و حمایت در استفاده از گروه

 جای ناهمگنهای همگن بهوسیله ترغیب گروهغیررسمی به

  ،5بر مکانیسم خودارزیابی تأکیدترویج توسعه 

ت علمی خود دانشگاه گریفیث همچنین یك ر راستای راهنمایی برای اعضای هیئد

به  5کرده، که در جدول  تأسیسسازی برنامه درسی المللیبینچهارچوب استراتژیك برای 

 ها اشاره شده است. آن

 (2سازی برنامه درسی: راهبردهایی برای موفقیت)منبع: دانشگاه گریفیثالمللیبین .1 جدول

 اقدامات راهبردها

ها از ترویج موضوع

های طریق شیوه

المللی و بین بین

 فرهنگی

 المللی در برنامه درسی در همه جا بین یدسترسی به محتوا

 المللی کردن محتوا استرالیا در هر کجاه برای بینفراهم کردن منابع ویژ

های اخالقی جهان از قبیل عدالت اجتماعی، برابری، حقوق انسانی و تأکید بر موضوع

 موضوعات مرتبط اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست

 المللیمقایسه و تطابق مطالعات ملی و بین

 المللی توجه به مباحث و رویدادهای روز و بین

 هاها در دیگر ملل و فرهنگه اقدامات و فعالیتمطالع

ها با های مختلف و ارتباط آنخوانی مطالعات از چگونگی دانش در فرهنگمقایسه و هم

 هم

ها برای تسهیل بحث و مبادله ها و برنامهاستفاده از دانشجویان و کارکنان در کالس، دوره

 افکار

ی بازتاب ترجیحات فرهنگی و افزایش تسهیل گفتگو و مشارکت در یادگیری فعال برا

 ها با تأکید بر محیطی امن برای تبادل اندیشهظرفیت یادگیری عمیق برای نقد فرهنگ

                                                           
1. Internationalising the Curriculum: Strategies for Success” Griffith University. 1. 

www.griffith.edu.au/gihe/pdf/gihe_tipsheet_web_int.pdf 

 همان منبع. 8
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 اقدامات راهبردها

تشویق تعامل برای 

 مبادالت فرهنگی

 هاالمللی برای تبادل اندیشه در برنامهادغام یا تشویق دانشجویان بین

های های متفاوت در فعالیتدیگر فرهنگطور فعاالنه برای مشارکت با تشویق دانشجویان به

 مطالعاتی

 هاالمللی مرتبط به رشته آنهای بینتشویق دانشجویان برای پیوستن به انجمن

هماهنگی محتوا، 

های یادگیری و فعالیت

 هاارزشیابی دوره

 های مختلفها هماهنگ بافرهنگها و روادید دورهاطمینان از ارزشیابی با مفاهیم، موضوع

های های ارزشیابی در بافت فرهنگی رشتههای یادگیری و ارتباط با بخشیم فعالیتترس

 مختلف 

 المللی در ارتباط با تجربیات ارزشیابیهای تطبیقی بینفعالیت

ترغیب مدل راهبردی 

 فراگیر نسبت به تنوع

 تأکید بر احترام متقابل به:

 لی و استرالیاالملدانش میراث فرهنگی و زبان مادری دانشجویان بین

 المللی تلفظ صحیح نام دانشجویان بین

 های مختلففهم اهمیت روزهای مقدس و یا تعطیالت مذهبی فرهنگ

تشویق همه دانشجویان برای دستیابی به دانش عمیق و شناخت حداقل رسوم، زبان، تاریخ، 

 های مختلفهای فرهنگادبیات، فلسفه، اقتصاد و سیاست

رکنان برای یادگیری زبان دوم به عنوان یك اصل برای درک تشویق دانشجویان و کا

 های دیگر به غیر از زبان مادریها بیان شده در زبانچالش

 المللیها در ارتباطات بین فرهنگی یا مطالعات بینتشویق دانشجویان به گذراندن دوره

های توجه به شیوه

 تدریس جامع

 افراطی  پرستانه وپرهیز از زبان یا رفتارهای نژاد

 پرهیز از تأکید و تعریف تنها یك فرهنگ خاص 

 المللی منابع بین توجه به دستاوردها و

 هاها برای تبادل دانش و ایدهاستفاده از دانشجویان و کارکنان مختلف در دوره

دانشگاه مناش دومین دانشگاه قدیمی استرالیا بعد از دانشگاه . دانشگاه مناش)استرالیا(

است. این دانشگاه در  شده تأسیسدر شهر ملبورن  5312ت که در سال ویکتوریا اس

سازی المللیبینیند ها توانسته، که در فراها و طرحبا انجام یك سری فعالیتهای اخیر سال

ها آموزش و برنامه درسی نقش پررنگی را در جهان ایفا کند. از جمله این فعالیت

 از:  اندعبارت
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 را ترکیب کرده، و پداگوژی جامعی را در  المللیبینهای ملی و دانشگاه مناش دیدگاه

ها و اخالقیات ملی و بین فرهنگی را تبرنامه درسی خود برای دانشجویان قرار داده، تا قابلی

 در دانشجویان پرورش دهد. 

 یری و یادگ هایفعالیتکردن برنامه درسی که از طریق  المللیبینیند بر فرا تأکید

یند طراحی، اجرا و ارزشیابی و همچنین عناصر عملی آن از رچه شود. این فراتدریس یکپا

 گیرد. محتوا و ساختار را نیز در بر می جمله

  دانشگاه برای تنوع فرهنگی و ملی دانشجویان و کارکنان خود یك مجموعه تجربیات

 ها را فراهم کرده است. یادگیری و آموزش آن سازیغنیبرای 

  های فرهنگی و ملی، تنوع دیدگاههای میانهعالوه بر انعکاس دیدگاهر دوره تحصیلی

 نماید.ای فراهم میبومی متنوع را برای دستیابی به اهداف علمی و حرفه

 ی متفاوت را در بر هافرهنگجامع  طوربهباید  عالوه بر اینکه همه واحدها درسی

ت علمی نیز ی هیئبرای اعضا یسازی برنامه درسالمللیبینها همچنین بر رشد بگیرد، آن

 دارند. تأکید

  ناپذیری دروسی مثل ریاضیات، فیزیك و بر تغییر هادانشگاهدر حالی که در بسیاری از

علوم بیولوژی اذعان دارند، با این وجود در این دانشگاه بر بازتاب ادراکات فرهنگی در 

 شده است. تأکیداین دروس نیز 

  ی مختلف، چندزبانگی به عنوان یك کار هارهنگفعالوه بر ارزش قائل شدن برای

 شده است. تأکیدمقبول 

 سازی برنامه درسی با هدف ترغیب دانشجویان و کارکنان برای تقویت المللیبین

 موارد زیر مورد توجه قرار گفته است: وسیلهبه انتقادگراییروحیه 

 های دیگرهمچنین فرهنگهای محلی، بومی و ایجاد فضایی باز در راستای دسترسی به فرهنگ .5

 های مختلفدسترسی به فرهنگ .8

 های متفاوتایجاد فضایی برای مشارکت با زبان و فرهنگ .9

 های متفاوتفرهنگ طور هماهنگ و اثربخش باایجاد بستر الزم برای زندگی به .2

 های چندگانه و منابع دانشیفرهنگ مشارکت با ءارتقا .1
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 دانشجویان و توسعه  هایزبانچنین دانشگاه از توسعه کارکنان، ذینفعان و هم

سازی برنامه درسی حمایت المللیبینیند ء الینفك فراجز عنوانبه دانشگاهی هایمهارت

 .کندمی

  سازی برنامه درسی در نحوه تدریس کالس با ارائه المللیبیناز کارکنان برای توسعه

 آید.می عمل بهپاداش تقدیر و تشکر 

 1فضا و محیط دانشکده برای همکاری با هم تعامل دارند ت علمی فراتر ازی هیئاعضا. 

 گیریجهتدانشگاه آدالید با هدف ارائه برنامه درسی با . دانشگاه آدالید)استرالیا(

است. در  شدهتأسیسبستری برای همه دانشجویان  سازیفراهمشدن در محتوا، و المللیبین

نشگاه آدالید به یك سری از راهبردها سازی آموزش و برنامه درسی داالمللیبین یراستا

 اشاره کرده است:

 المللیبینمطالعات موردی  وتحلیلتجزیه 

  ،و ارزشیابی اطالعات از وتحلیلتجزیهمجموعه وظایفی که دانشجویان برای بحث ،

 نیاز دارند. المللیبینیك منابع 

  ،بهداشتی در ، اجتماعی، اخالقی، محیطیزیستپرداختن به موضوعات جهانی، سیاسی

 .هادورهمحتوا 

  معتبر خارج از کشور. هایدانشگاهفراهم کردن مطالعات گسترده و تبادل برنامه با 

  های آموزشیدر فعالیت المللیبیناستفاده از انتشارات 

 های در دوره المللیبینهای مطالعات ادغام مطالعات زبانی، مطالعات فرهنگی، دوره

 تحصیلی

 ت علمی از ی هیئاعضا اندیشیهمدامات برای برگزاری جلسات ارائه یك مجموعه اق

 .یکدیگرهای متفاوت با فرهنگ

                                                           
1. Internationalisation of the Curriculum Policy.” March 23, 2005. Monash 

University.  
policy.monash.edu.au/policy-bank/academic/education/management/internationalisation-of-

the-curriculum-policy.html 
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  رسمی یك ابزار برای یادگیری غیر عنوانبه المللیبیناستفاده از تجربیات دانشجویان

 های تحصیلی.در همه دوره

 های متولی نهادهای معتبر و دیگر نهاد وسیلهبه دانشگاهیهای اطمینان از اینکه برنامه

 است. یافتهسازمان

  ها.آن المللیبیندعوت از مهمان برای سخنرانی، و استفاده از تجربیات 

 1ایهای حرفهبررسی تطبیقی فعالیت. 

سازی آموزش و برنامه المللیبین 8770لبرتا در سال دانشگاه آ. دانشگاه آلبرتا)کانادا(

ت علمی و دانشگاه در نظر ی هیئعضاناپذیر از آموزش اجدایی جزئیدرسی را به عنوان 

. با آغاز این 2گرفته، که هدف آن پرورش دانشجویان کارآمد و شهروندی جهانی است

ای را در داخل با استفاده از بررسی مبانی نظری، طرح دانشگاه آلبرتا تحقیقات گسترده

به منظور  کانونی هایگروهمصاحبه با دانشجویان دارای سابقه زندگی در خارج از کشور، 

ت ی هیئای با اعضادرک تجربه زیسته صورت داد. دانشگاه همچنین گفتگوهای فکورانه

های ضروری برای علمی برای بحث ماهیت شهروند جهانی و دانش، مهارت و نگرش

 تبدیل کردن دانشجویان کارشناسی به شهروندهای جهانی انجام داد.

 هایارزشب راهنما برای آموزش این پژوهش دانشگاه آلبرتا یك چهارچو اساس بر

نوآورانه توسعه داده است؛ این چهارچوب راهنما اصول  هایفعالیتشهروندی، مراکز و 

 :گیردبر میزیر را در 

 تعهد به برابری، تنوع و عدالت اجتماعی 

  احترام و تبادل دانش دوجانبهاساس بررابطه متقابل ، 

 3کارکنانبرای  گیریتصمیمحق  یدسترسی جهانی، و اعطا 

                                                           
1. Internationalisation of the Curriculum.” June 4, 2008. University of Adelaide.  

www.adelaide.edu.au/clpd/curriculum/intcurriculum/ 

2. Global Citizenship Curriculum Development: Research.” University of Alberta. 

www.iweek.ualberta.ca/nav02.cfm?nav02=91606&nav01=97262 

3. Global Citizenship Curriculum Development: Position Statement.” University of 

Alberta. www.iweek.ualberta.ca/nav02.cfm?nav02=91628&nav01=97262 
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 به اصول آموزش شهروند جهانی  بابی دستهای ضروری برای در همین حال، فعالیت

 از: اندعبارت

  درباره جایگاه خود در جهان تأملتوانایی تفکر انتقادی و 

  آن گذاریاشتراکدرک فهم مشترک بشریت و 

 1آمدهای محلی و ملیاشتراکات خوب و در نظر گرفتن پی توانایی فعالیت برای  

 کند: تأکیدهای زیر برای ترسیم آموزش شهروندی دانشگاه باید بر برنامه 

 های هر شهروند و پیامدهای محلی و جهانی آنحقوق و مسئولیت 

 بر تنوع از جمله تنوع زیستی، تنوع اقتصادی، تنوع سیاسی و تنوع انسانی  تأکید 

 های در فعالیت بر شهروند جهانی فعال، به شکلی که دانشجویان با اشتیاق تأکید

 ضروری مشارکت کنند.

 های تاریخی های دانشی و همچنین دیدگاهچندگانه، از جمله احترام به نظام هایدیدگاه

 2چندگانه

سازی برنامه درسی المللیبینهمچنین منجر به توسعه سه رویکرد در  هاپژوهشاین 

گاه در پی گنجاندن آن هنوز در حال انجام است. در رویکرد اول دانش یشد، که اجرا

شهروندی جهانی است، در رویکرد دوم دانشگاه در پی  هایجنبهبرنامه درسی موجود با 

کارشناسی در شهروند جهانی است. و در رویکرد سوم  ایرشتهمیانتوسعه دروس 

این  در 3.دهدمیی آموزش شهروندی جهانی ارائه هابرنامههایی جداگانه برای اعتبارنامه

 شهروندی جهانی در برنامه درسی گنجانده است:   ن مثال برای رفتارخصوص چندی

 4ی تحصیلی)منبع: دانشگاه آلبرتا(هادورهگنجاندن آموزش شهروندی جهانی در  .2جدول

                                                           
 همان منبع. 5

 همان منبع. 8

3. Global Citizenship Curriculum Development: Curriculum Development.” 

University of Alberta.  

www.international.ualberta.ca/globaled/nav02.cfm?nav02=94999&nav01=97262 

4. Global Citizenship Curriculum Development: Embedding Global Citizenship 

Education.” University of Alberta.  

www.iweek.ualberta.ca/nav03.cfm?nav03=92697&nav02=94999&nav01=97262 
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 های تحصیلیدوره توصیف

های رسمی و غیر رسمی ارائه این دوره تحصیلی به دانشجویان چندین مورد از آموزش

کند. در این دوره تحصیلی یقی بر فضای شهروندی جامع ایجاد میدهد، که تأثیر عممی

شوند، و آموزش دعوت می ت در اکتشاف مفاهیم تئوری و عملیدانشجویان به مشارک

جهانی و محلی برای عناصر شهروندی بکار شهروندی را به منظور تشخیص محتوای 

یندهای شهروندی ای متفاوت از فراهقادی از دیدگاهگیرند، تا دانشجویان  قادر به تفکر انتمی

 جهانی باشند. 

آموزش جهانی: 

 محتوا جهانی

دست خواهد  هایی بهها در بحثها و تخطی ارزشدانشجویان شناختی از چگونگی ارزش

آورد، که نیازمند ارتباط مجدد انسان با اکوسیستم باز است، که ما به آن برای توسعه پایدار 

ایی که یکپارچگی حمایت از اکوسیستم زندگی برای سالمتی انسان ایم. از آنجآینده وابسته

طور شخصی، ضروری است، مفهوم توسعه پایدار در محتواهای گوناگون بررسی شده است: به

 ای و ملی.طور منطقهطور جمعی، بهبه

ها، اخالقیات، ارزش

 توسعه پایدار

های کند، دورهمعرفی میاین دوره تحصیلی سؤاالت اساسی در سیاست اقتصاد جهانی 

با  ها ارتباطیطور ویژه بر تجربیات، نمادها و تأثیرات بومی بر نیروی جهانی و شبکهتحصیلی به

تأکید دارد. دو کلمه کلیدی  در حال حاضر و آینده مطالعه موردی دانشگاه آلبرتا

یط، اجتماع، پذیری و توسعه پایدار راهنمای این دوره تحصیلی است. چه عواملی از محآسیب

شود؟ و توسعه پذیری و نابرابری فرهنگی در کاپیتالیسم جهانی همراهی میسیاست و آسیب

 زیست چه معنایی دارد؟ پایدار زندگی کودکان، جوامع و محیط

شناسی جامعه

شهروندی: 

 مشکالت شهروندی

بنی بر آموزش عالی کرونیکال یك گزارش م 8757در مارس . سوتا) آمریکا(دانشگاه مینه

زش و برنامه درسی در سازی آموالمللیبینهای یکپارچه در خصوص موفقیت برنامه

ارش موانع تجربه شده دانشگاه سسه کرونیکال در این گزسوتا ارائه کرد. مؤدانشگاه مینه

یکی از "سازی برنامه درسی را این گونه بیان کرده است؛ المللیبینسوتا در مسیر مینه

برو بودند نوع دیدگاه دانشجویان وتا با آن روسدانشگاه مینه مسئولینعی که موان ترینبزرگ

و اساتید بود که به کار در خارج از کشور برای یك دوره تحصیلی به دالیل زمانی و 

های خارج از کشور استانداردهای ها برنامهچون از نظر آن کیفیت اعتقاد نداشتند،

ها نیز به آن التحصیلیفارغرفتن زمان، رالوه بر هد، و عکردنمیرا برآورده  دانشگاهی

هایی مهندسی بیشتر محسوس بود، و در نتیجه تعداد ، این نگرانی در رشته"فتداتعویق بی

. از این رو یك راه حل این بود که دانشگاه رفتندمیکمی از دانشجویان به خارج از کشور 
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. 1ها تلفیق و گسترش دهدسیاری از رشتههای درسی بمطالعات خارج از کشور را در  برنامه

 را تدوین گردید:  اساس یك مدل بر اساس پنج اصل زیربر این 

 مشارکت و تعامل 

 همکاری اساتید و دانشجویان 

 استقالل دفاتر خارج از کشور 

 فعالیت با تأکید بر وضعیت موجود 

 2العمراثربخشی مادام 

بخشی از  عنوانبهانشگاه بود، سای اصلی دنبه دیگر این مدل مشارکت پررنگ رؤج

شدند.  تأسیسسسه در خارج از کشور وه اجرایی از مدیران ارشد چهار مؤبرنامه، گر

 از: اندعبارتسسه خارج از کشور در این مؤ شدهریزیطرحاهداف 

 های کارشناسی افزایش یکپارچگی مطالعات خارج از کشور برای دانشجویان رشته 

 های خارج از کشورژوهشفراهم کردن بستری برای پ 

 ت علمی از مشارکت در مطالعات خارج از کشور در ی هیئافزایش آگاهی اعضا

 راستای ایجاد شهروند جهانی

 ایهای نوآورانه، مشارکت و تعامل حرفهتوسعه فعالیت 

 ی مطالعات خارج از کشور هادورهکننده در درصد از افراد شرکت 17التحصیلی فارغ

 در هر کالس 

 3در مقطع کارشناسی المللیبینبر تجربیات  تأکیدمدت با تغییرات بلند ایجاد 

که در راستای است،  ژاپنهای اصلی و دولتی کشور یکی از دانشگاه. دانشگاه کیوتو)ژاپن(

گاه، دانشجویان و کارکنان خود اقدام به تدوین یك سند کردن دانشالمللیترویج و بین

                                                           
1. Ischer, K. March 28, 2010. “U. of Minnesota Integrates Study Abroad Into the 

Curriculum.” The Chronicle of Higher Education. chronicle.com/article/U-of-

Minnesota-Integrates/64859/ 

 همان منبع. 8

 همان منبع. 9

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
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را مورد پوشش قرار  8787این سند تا سال  یهاکرد، که برنامه 8759انداز در سال چشم

  دهد.می
سازی؛ در راستای این اصول، اهداف زیر انجام المللیء دانشگاه کیوتو در بیناصول ارتقا

 :ردیگیم

ترویج فضای رقابتی برای دستیابی به تحقیقات مهم، که برای این امر نیز پژوهش:  .5

 گیرد:اهداف جزئی زیر انجام می

 های پیشرو جهانهای مشترک با دانشگاهانجام پژوهش 

 حمایت الزم از پژوهشگران خارج از کشور 

 المللیت علمی بینی هیئی برای پذیرش دانشجویان و اعضانظامسازمان و  ءارتقا 

 سیس یك مرکز پژوهشی برتر در جهانتأ 

 المللیهای بیناجالسوسیله برگزاری شهرت دانشگاه به ءارتقا 

 تقویت شبکه تعامل با دیگر کشورهای جهان 

 بهبود فضا و محیط دانشگاه برای حفظ پژوهشگران 

المللی، که برای این امر نیز های بینآموزش: آموزش منابع انسانی برای کسب مهارت .8

 گیرد:زئی زیر انجام میاهداف ج

 افزایش تعداد دانشجویان در حال مطالعه در خارج از کشور 

 های انگلیسی دانشجویانتقویت توانایی 

 المللیکارآموزی بین ءارتقا 

 المللیافزایش تضمین کیفیت دانشجویان بین 

 زبان ها به های تحصیلی هنرهای لیبرال و آموزش عمومی و تدریس آنترویج و بهبود برنامه

 انگلیسی

  ی به زبان انگلیسی با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطاتهایسخنرانارائه 

 ها: مطالعات ژاپن و کیوتو در کیوتوهایی در بین دانشگاهایجاد دوره 

و جهان، که برای این امر نیز  هالمللی: مشارکت به همزیستی در بطن جامعخدمات بین .9

 د:گیراهداف جزئی زیر انجام می

 مشارکت در حل معضالت جهانی از طریق آموزش و پژوهش 
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  بین صنعت و دانشگاه المللیبینبهبود همکاری 

 صنعتی در جهان -ایجاد یك شبکه تعاملی علمی 

  از طریق سیستم علمی پیشرفته المللیبینمشارکت 

  المللیبینمشارکت در مباحث پزشکی 

 از اندعبارتی بندتیاولو ر اساسبی اقدامات در آینده، این اقدامات بندتیاولو .2

 المللیت علمی و کارکنان در سطح بینی هیئدانشجویان، اعضا ءارتقا 

 های برتر جهانتعامل با دانشگاه 

  المللیبین ءی الزم برای ارتقاهارساختیزبهبود 

 بسترسازی فرآیندی برای تبادل علمی اطالعات بین دانشجویان 

 پژوهشی، و بهبود عملکرد این  مؤسساتارج از کشور، های خمشارکت با دانشگاه ءارتقا

 هایهمکار

  خارج از کشور النیالتحصفارغترویج و بهبود ارتباط با 

 تقویت سیستم مدیریت ریسك 

  المللی و سیستم مدیریتیراهبردهای بین ءی برای ارتقاسازوکارتقویت 

 و مراکز تحقیقاتی هادانشکدهاز  المللیبینتشویق و حمایت  .1

یت سازوکارهای ضروری برای رسیدن به اهداف، در راستای اهداف در دانشگاه باید تقو

 اعمال زیر صورت گیرد:

 سازیالمللیء راهبردهای بینهایی برای ارتقاتقویت زیرساخت 

 المللیحفظ و تقویت عملکرد مدیریتی سازمان برای تعامل بین 

 1المللیوسعه بیناستفاده مستمر از فناوری اطالعات و ارتباطات برای ت 

و اقدامات عملی  هافعالیتکردن یك سری المللیبیندانشگاه کیوتو همچنین برای 

 دهد:دیگری را نیز انجام می

                                                           
1. Kyoto Universitys.(2013).  “Kyoto University’s New International Strategy. 

http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/en/international-relations/strategy/ 
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دانشگاه کیوتو برای همکاری با  8773های جهان: در دسامبر همکاری با دیگر دانشگاه .6

مبوج، اندونزی، کشور برونئی، کا 57دانشگاه از  88)شامل  ASEANهای شبکه دانشگاه

الئوس، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام( به توافق رسید، و به تصمیماتی مبنی بر 

دانشگاه کیوتو در  8755انتقال برنامه و تبادل دانشجو و پژوهشگران اقدام کرد. در مارس 

در راستای  جوالالنگارناولین اقدام خود یك کارگاه مشترک در بانکوک با دانشگاه 

 ایجاد ارتباط قوی برگزار کرد.

 8757ور: در دسامبرهای خارج از کشافتتاح یك دپارتمان برای همکاری باز با دانشگاه .0

هانوی ویتنام( توسط دانشگاه  دفتر همکاری دانشگاه کیوتو و دانشگاهیك دپارتمان )

های کشور یند آموزش در مورد دانشگاهی دسترسی به اطالعاتی در مورد فراکیوتو برا

 ویتنام ایجاد شد.

های تحصیلی یك تدریس دروس به زبان انگلیسی: تعداد زیادی از دروس برای دوره .2

 شوند.ان انگلیسی تدریس میساله به زب

دانشگاه  8757و  8773های ی دانش: در بین سالگذاراشتراکدر به  مثمر ثمرفعالیت  .3

هایی برای مطالعه خارج از کشور در چین و ویتنام کیوتو به اقدام به برگزاری نمایشگاه

ارکنان های عمومی مرتبط با این نمایشگاه دعوت از دانشجویان و ککرد. بعضی از فعالیت

 ها برای تبادل دانش و همچنین سفر به ژاپن بود.دانشگاه

هانوی ویتنام و دانشگاه  : با افتتاح دفتر همکاری دانشگاههاشیهماو  اجالسبرگزاری  .57

بین ژاپن و ویتنام کرد. در فوریه  اجالس، دانشگاه اقدام به برگزاری 8757کیوتو در سال 

دعوت به  جوالالنگارن ه مشترک توکیو و دانشگاهدانشگاه در کارگا 97از مدیران  8755

 عمل آورده شد.

 المللی از جمله:ی اقداماتی در باال بردن گنجایش پذیرش دانشجویان بینریکارگبه .55

 ارائه دروس به زبان انگلیسی 

  المللیی از دریافت شهریه از دانشجویان بینپوشچشمرایگان کردن تحصیل و 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi_4Yet35zKAhVDthQKHeOpCKQQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.thailandiha.com%2Ftag%2F%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2586-chulalongkorn%2F&usg=AFQjCNF6gOdQe9O3xhng-ABdBN1ZSeRHtg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi_4Yet35zKAhVDthQKHeOpCKQQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.thailandiha.com%2Ftag%2F%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2586-chulalongkorn%2F&usg=AFQjCNF6gOdQe9O3xhng-ABdBN1ZSeRHtg
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 1گسترش امکانات ایاب و ذهاب 

 پیشرو در بعد آموزش هایدانشگاه. مطالعه تطبیقی 3جدول

 کیوتو سوتامینه آلبرتا آدالید مناش گریفیث اقدامات کارکرد

 خدمات

 √ √ √ √ √ √ درسی برنامه در المللیبین محتوا به دسترسی
المللی، محیط بین رویدادهای و مباحث به توجه

 زیست، صلح
√ ---- √ √ √ √ 

 برای المللیبین دانشجویان قتشوی یا ادغام

 اندیشه تبادل
---- √ √ ----- √ √ 

 ترجیحات برای یادگیری در مشارکت تسهیل

 فرهنگی
√ √ √ ----- √ √ 

 دانش به دستیابی برای دانشجویان همه تشویق

 هارسوم و فرهنگ درباره عمیق
√ √ √ √ √ √ 

 در هادوره گذراندن به دانشجویان تشویق

 فرهنگی نبی ارتباطات
----- ----- ---- √ ----- √ 

در دانشگاه برای ایجاد  های چالشیخلق محیط

 فرهنگینگاه چند
√ √ √ ----- √ √ 

 
برنامه  یالمللی در محتوابین یهاتنوع ارزش

 درسی
√ √ √ ----- √ √ 

 
های تدریس و آموزش فراهم کردن فعالیت

 مبتنی بر حساسیت فرهنگی
√ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ گی یادگیری و تدریسیکپارچ 
 √ √ √ √ √ √ انگلیسی دانشجویانهایتواناییتقویت 

 هاست.، به معنای توافق در مورد آناندشدهمشخصمواردی که با این عالمت  √

 هاست.، به معنای تفاوت در مورد آناندشدهمواردی که با این عالمت مشخص  ----

سازی المللیبینهای مورد نظر برای انجام انشگاهدهد که دنشان می 9جدول شماره 

 به هایی همچون: دسترسیآموزش و برنامه درسی در بعد آموزش در اقدامات و فعالیت

، زیست محیط، المللیبین رویدادهای و مباحث به درسی، توجه برنامه در المللیبین محتوا

                                                           
 منبع همان. 1
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 در مشارکت اندیشه، تسهیل تبادل برای المللیبین دانشجویان تشویق یا صلح، ادغام

 عمیق دانش به دستیابی برای دانشجویان همه فرهنگی، تشویق ترجیحات برای یادگیری

فرهنگی،  بین ارتباطات در هادوره گذراندن به دانشجویان رسوم و فرهنگ، تشویق درباره

 یهاارزشتنوع  ،چندفرهنگیچالشی در دانشگاه برای ایجاد نگاه  هایمحیطخلق 

تدریس و آموزش مبتنی بر  هایفعالیتدر محتوا برنامه درسی، فراهم کردن  لمللیابین

انگلیسی  هایتوانایی حساسیت فرهنگی، یکپارچگی یادگیری و تدریس، تقویت

  دانشجویان بیشترین اشتراک را دارند.

 های پیشرو در بعد پژوهشمطالعه تطبیقی دانشگاه .4 جدول

 کیوتو سوتامینه آلبرتا آدالید شمنا گریفیث اقدامات کارکرد

 پژوهش

 √ √ √ √ √ √ مختلف هایفرهنگ درباره پژوهش
 √ ---- ---- √ ---- √ المللیبین تطبیقی هایفعالیت

 √ ---- ---- √ ---- ----- المللیبین موردی مطالعات وتحلیل تجزیه
 معتبر هایدانشگاه گسترده مطالعات کردن فراهم

 کشور از خارج
√ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ ---- √ ----- در نقاط دنیا برتر پژوهشی مراکز ایجاد
 و مختلف هایفرهنگ درباره پژوهش

 هم با هاآن ارتباط 
√ √ √ ----- ----- √ 

 هاست.، به معنای توافق در مورد آناندشدهمواردی که با این عالمت مشخص  √

 هاست.، به معنای تفاوت در مورد آناندشدهمواردی که با این عالمت مشخص  ----

سازی المللیمورد نظر برای انجام بین هایدهد که دانشگاهنشان می 2جدول شماره 

 درباره هایی همچون: پژوهشآموزش و برنامه درسی در بعد پژوهش در اقدامات و فعالیت

 تردهگس مطالعات کردن المللی، فراهمبین تطبیقی هایمختلف، فعالیت هایفرهنگ

 درباره دنیا، پژوهش نقاط در برتر پژوهشی مراکز کشور، ایجاد از خارج معتبر هایدانشگاه

 هم بیشترین اشتراک را دارند. با هاآن ارتباط و مختلف هایفرهنگ
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 های پیشرو در بعد خدماتمطالعه تطبیقی دانشگاه. 5 جدول

 یوتوک سوتامینه آلبرتا آدالید مناش گریفیث اقدامات کارکرد

 خدمات

 √ √ √ √ √ √ المللیبین منابع و دستاوردها به توجه
 √ √ √ √ √ √ هاایده و دانش تبادل برای کارکنان و دانشجویان از استفاده

 √ √ √ √ √ √ المللیبین فرهنگی میراث متقابل احترام دادن نشان
  هادوره گذراندن به دانشجویان تشویق

 فرهنگی بین ارتباطات در
√ √ √ √ ------ √ 

 √ √ √ ---- √ √ چندزبانگی به توجه
فراهم آوردن بستری برای تعامل اساتید هیات علمی در 

 خارج از کشور
--- √ ---- √ √ √ 

 √ ----- ----- ----- √ ---- المللیها برای تعامل در زمینه بینبهبود زیرساخت

 هاست.ای توافق در مورد آن، به معناندشدهمواردی که با این عالمت مشخص  √

 هاست.، به معنای تفاوت در مورد آناندشدهمواردی که با این عالمت مشخص  ----

سازی المللیمورد نظر برای انجام بین هایدهد که دانشگاهنشان می 1جدول شماره 

 به توجه هایی همچون:آموزش و برنامه درسی در بعد خدمات در اقدامات و فعالیت

، هاایده و دانش تبادل برای کارکنان و دانشجویان از ، استفادهالمللیبین منابع و هادستاورد

 هادوره گذراندن به دانشجویان ، تشویقالمللیبین فرهنگیمیراث متقابل احترام دادن نشان

وردن بستری برای تعامل اساتید چندزبانگی، فراهم آ به فرهنگی، توجه بین ارتباطات در

 خارج از کشور بیشترین اشتراک را دارند. ت علمی درهیئ

 یریگجهینتبحث و 

 به تا دانشگاه اولین پیدایش از آموزش عالی مؤسسات هایتغییرات و دگرگونی بر یتأمل

، و بوده متغیر و پویا نهادی در همه ادوار تاریخی عالی آموزش بیانگر این است، امروز

 و تداوم خود ملزم به تغییر خود شده است.ها و تحوالت محیطی برای بقا همگام با چالش

 شودینمخالصه  جامعهآموزش عالی فقط در بطن  راتیتأثاین بدان معنی است که تغییر و 

ی هاشهیاندهم شکستن  دربلکه این تغییر و تحوالت با عبور از مرزهای فیزیکی ضمن 

جهان تبدیل کرده  در وستهیپ هم بهمبحث آموزش و آموزش عالی را به یك ساختار  سنتی
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ی هاسازمانتلنگری بر آموزش عالی هر کشور، پیامدهایش را بر  هرگونهاست، که 

توجه به مفهوم  ،یند متقابل، این فرادهدیمآموزش عالی کشورهای دیگر نشان 

 رو نیا از. سازندیمضروری  شیپ از شیبسازی در آموزش و برنامه درسی را یالمللنیب

نیازمند  المللیبینهای وزش عالی برای رقابت و عقب نیفتادن از کورسآم مؤسساتامروزه 

سازی هستند. هدف پژوهش یالمللنیبو اقداماتی برای  هاتیفعالتوجه و در نظر گرفتن 

های پیشرو در تکوین ی عملی دانشگاههاطرحمطالعه تطبیقی تجارب و حاضر 

ی بیانگر این بود که طورکلبهج سازی آموزش و برنامه درسی بود. نتاییالمللنیب

ی از قبل هاتیفعالی با تدوین و اجرای یك سری المللنیبی موفق در عرصه هادانشگاه

سازی آموزش و برنامه درسی هستند. در این پژوهش المللیدر پی بین شدهیزیربرنامه

توجه به  با اندشدهی مختلفی که در این عرصه موفق هادانشگاهی عملی هاطرحتجارب و 

ی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بررس موردابعاد آموزش، پژوهش و خدمات 

ی بلندمدت و معقوالنه در زیربرنامهسازی آموزش و برنامه درسی نیازمند یك یالمللنیب

یندی نیست که به شکل خودجوش و و فرا ،ستاابعاد آموزش، پژوهش و خدمات 

ی عملی دانشگاه گریفیث نشان داد که این دانشگاه هاطرحو  تصادفی خلق شود. تجربیات

بخش  عنوانبه هاارزشی اخیر با سرلوحه قرار دادن اصول جامعی همچون؛ تنوع هاسالدر 

ی هامثالسازی در برنامه درسی، استفاده از یالمللنیباز برنامه، انعکاس  ریناپذییجدا

، تشویق دانشگاهیاگیر، تقویت ارتباطات ی، فراهم کردن محیط یادگیری فرالمللنیب

، که برای عملی ورزدیم تأکیدی ررسمیغی برای تسهیل یادگیری رسمی و فرهنگچند

را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین دیگر نتایج  هاتیفعالی سرها یك کردن آن

؛ جمله ازماتی این پژوهش حاکی از این بود که دانشگاه مناش نیز با در نظر گرفتن اقدا

کردن یالمللنیبیند ی در برنامه درسی، یکپارچگی فراالمللنیبی ملی و هادگاهیدترکیب 

یی و تقدیر و انتقادگراتنوع فرهنگی و چندزبانگی، تقویت روحیه  تأکیدبرنامه درسی، 

سازی برنامه درسی در نحوه تدریس یالمللنیبی توسعه ریکارگبهکارکنان برای  ازتشکر 

ی را پررنگی دیگر نقش هادانشگاهت علمی با تعامل اعضا هیئس، ایجاد بستری برای کال

سازی آموزش و برنامه یالمللنیبدر جهان ایفا کرده است. دانشگاه آدالید نیز در راستا 



 365/ ...  در پیشرو هایدانشگاه کاربردی هایطرح و تجارب تطبیقی مطالعه

 

ی، المللنیبمطالعات موردی  لیوتحلهیتجزدرسی به یك سری از راهبردها همچون؛ 

ی، اجتماعی، اخالقی، بهداشتی در طیمحستیزسیاسی،  پرداختن به موضوعات جهانی،

ی معتبر خارج هادانشگاه، فراهم کردن مطالعات گسترده و تبادل برنامه با هادوره یمحتوا

ی تدریس، ادغام مطالعات زبانی، هاتیفعالی در المللنیباز کشور، استفاده از انتشارات 

ی متفاوت، هافرهنگت علمی از ا هیئی اعضشیاندهممطالعات فرهنگی، برگزاری جلسات 

ی، دعوت از مهمان برای سخنرانی، و استفاده از المللنیباستفاده از تجربیات دانشجویان 

 تأکیدی احرفهی هاتیفعالی کارکنان و دانشجویان، بررسی تطبیقی المللنیبتجربیات 

 یه است که اصول. دانشگاه آلبرتا)کانادا( نیز یك چهارچوب راهنما تدوین کردورزدیم

، احترام و تبادل بر اساسهمچون؛ تعهد به برابری، تنوع و عدالت اجتماعی، رابطه متقابل 

 دری برای کارکنان را ریگمیتصمحق  یدانش دوجانبه، دسترسی جهانی، و اعطا

هایی از قبیل؛ پرورش توانایی تفکر سازی این اصول بر فعالیتی پیادهگیرد، و برایبرم

اشتراکات  ی آن، توانایی فعالیت برایگذاراشتراکدرک فهم مشترک بشریت و  انتقادی،

 آمریکا(سوتا). دانشگاه مینهورزدیم تأکیدآمدهای محلی و ملی خوب و در نظر گرفتن پی

؛ مشارکت و تعامل، جمله ازتوسعه داده که این مدل اصول زیر  رانیز یك چهارچوب 

بر وضعیت  تأکیدل دفاتر خارج از کشور، فعالیت با همکاری اساتید و دانشجویان، استقال

همچنین نتایج این پژوهش در مورد  .ردیگیبرمرا در  العمرمادامموجود و اثربخشی 

تدوین نموده  اندازچشمیك سند  8759دانشگاه کیونو نشان داد که این دانشگاه در سال 

 گیرد. یم بر دررا  8787ی آن تا سالهابرنامهکه 

های نشان داد که دانشگاهنیز  ین پژوهش در ابعاد آموزش، پژوهش و خدمات نتایج ا

سازی آموزش و برنامه درسی در بعد آموزش اقدامات و المللیبینبرای انجام  موردنظر

 و مباحث به درسی، توجه برنامه در المللیبین یمحتوا به هایی همچون: دسترسیفعالیت

 برای المللیبین دانشجویان تشویق یا ، صلح، ادغامتزیس محیط، المللیبین رویدادهای

 همه فرهنگی، تشویق ترجیحات برای یادگیری در مشارکت اندیشه، تسهیل تبادل

 به دانشجویان رسوم و فرهنگ، تشویق درباره عمیق دانش به دستیابی برای دانشجویان

دانشگاه برای ایجاد چالشی در  هایمحیطفرهنگی، خلق  بین ارتباطات در هادوره گذراندن
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برنامه درسی، فراهم کردن  یدر محتوا المللیبین یهاارزشتنوع  ،چندفرهنگینگاه 

تدریس و آموزش مبتنی بر حساسیت فرهنگی، یکپارچگی یادگیری و  هایفعالیت

بعد پژوهش نیز در  دهند.یمانجام انگلیسی دانشجویان  هایتوانایی تدریس، تقویت

 تطبیقی هایفعالیتمختلف،  یهافرهنگ درباره هایی همچون: پژوهشاقدامات و فعالیت

 مراکز کشور، ایجاد از خارج معتبر هایدانشگاه گسترده مطالعات کردن ، فراهمالمللیبین

هم  با هاآن ارتباط و مختلف یهافرهنگ دربارۀ دنیا، پژوهش نقاط در برتر پژوهشی

 به : توجهاز قبیلهایی نیز اقدامات و فعالیتدر بعد خدمات  بیشترین اشتراک را دارند.

، هاایده و دانش تبادل برای کارکنان و دانشجویان از ، استفادهالمللیبین منابع و دستاوردها

 هادوره گذراندن به دانشجویان ، تشویقالمللیبین فرهنگی میراث متقابل احترام دادن نشان

عامل اساتید ی، فراهم آوردن بستری برای تچندزبانگ به فرهنگی، توجه بین ارتباطات در

با توجه به نتایج این پژوهش بطور کلی دهند. را انجام میت علمی در خارج از کشور هیئ

آوردهای تغییرات و ی آموزش و برنامه درسی یکی از رهسازیالمللنیبگفت که  توانیم

و رقابت در ش عالی برای بقا آموز مؤسساتی جهان کنونی است، که هایدگرگون

چه  سنتی خود را فراموش کرده و برای هر تیمأموری باید رسالت و المللنیبهای کورس

ی در ابعاد آموزش، امعقوالنهی هایزیربرنامهجدید خود باید  تیمأمورشدن به  تركینزد

 پژوهش و خدمات فراهم نمایند.
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