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  هتج در ايران در دانشگاهي آموزش زبان براي مناسب ليمد

  1برپايه نظريه شدن: الملليبين 
  

   3خراساني اباصلت و *2اصغرزاده نسرين
  چكيده
 موجبات شدن الملليبين آن دنبال هب و آورده وجودهب مختلف نهادهاي در را زيادي تغييرات شدن جهاني
 امروزه عالي آموزش شدن الملليبين لزوم  و ضرورت .است كرده فراهم را آموزشي هاينظام ترقي و رشد
 كشورهاي تجارب است. شده گنجانده دولت ششم توسعه برنامه در مهم اين و احساس هم ما كشور در

 در مهمي نقش عالي آموزش شدن الملليبين با همزمان واسط زبان از استفاده كه دهدمي نشان پيشرو
 منع ايران عالي آموزش در واسط زبان از استفاده كه است درحالي اين .دارد پديده اين تسريع و موفقيت
 كليدي مطلعان و صاحبنظران به مراجعه و هدفمند گيرينمونه با تا شد تالش پژوهش اين در .دارد قانوني
   خصوص در ايران در دانشگاهي آموزش زبان براي مناسبي مدل برپايه نظريه روش با عالي آموزش

 راهبردها موجود، موانع و عوامل واسط، زبان از استفاده به نياز داليل مدل اين در .شود ارائه شدن الملليبين
 و صاحبنظر 28 با ساختاريافته نيمه و عميق مصاحبه از آمده دستبه نتايج .است شده ارائه آن پيامدهاي و

 امعن بدين ؛شد كشف ارتقا و خيزش آن اصلي پديده كه انجاميد عاملي 13 دلم اين هارائ به كليدي مطلع
   داشت. خواهد پي در را ايران عالي آموزش نظام يارتقا و خيزش موجبات علم آموزش زبان تكثر كه
  

  .مطلوب مدل ،برپايه نظريه دانشگاهي، آموزش زبان شدن، الملليبين :واژگان كليد
  

  مقدمه
قدمت در دنيا منافع و مزاياي زيادي را براي بيش از سه دهه  باشدن آموزش عالي  الملليبينپديده 

د و در حال انو اكنون كشورهاي در حال توسعه نيز به اين سير پيوسته در پي داشته استكشورهاي پيشرو 
، تحقيقات شده و وزارت علوم پرداخته مهماين به هستند. در كشور ما در برنامه ششم توسعه رقابت با آنها 

                                                            
   است. شده انجام عالي آموزش ريزي برنامه و پژوهش سسهؤم علمي و مالي حمايت با پژوهش اين .1 
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المللي شدن عوامل و چالشهايي بين اين در حالي است كهبراي اجراي آن دارد.  هايي راو فناوري برنامه
يكي از عواملي كه نقش  دهدپژوهشها نشان مي تواند مسير را هموارتر سازد.شناخت آنها مي كهد دار

 بحث زبان آموزش علم ،المللي شدن آموزش عالي كشورهاي غيرانگليسي زبان داردكاتاليزور و مهم در بين
  (Wächter & Maiworm, 2014; Graddol, 1997; Kirkpatrick, .2011a)   است

عنوان ابزار آموزش هالمللي شدن، از زبان واسط بكشورهاي غيرانگليسي زبان همزمان با اجراي فرايند بين   
ز آموزش عالي را موجبات رشد و ترقي سريع مراكرا تسريع و  اند و اين موضوع روند اجراهاستفاده كرد علم

اما مداقه اسناد باالدستي در ايران  .(Hudzik, 2011) است كرده را محققاهداف تعيين شده فراهم و 
فارسي است و استفاده از زبان واسط در آموزش منع  فقط آموزش علمقانوني، زبان  نظر از ان داد كهنش

عالي انقالب فرهنگي مانع استفاده از زبان واسط در آموزش است. اين درحالي است قانوني دارد و شوراي
ساله، ايران  20و نيز سند چشم انداز  ناد فرادستي مرتبط با آموزش عاليطبق مطالعات انجام شده در اس كه
المللي شدن است. حال توسعه براي حضور و رقابت در جامعه جهاني نيازمند بينكشوري در عنوان به

آموزش عالي  هاي حوزهمحور ترينيكي از مهمشاهد آن هستيم كه  برنامه ششم توسعه همچنين با بررسي
المللي شدن اكنون دولت ضرورت بين ،است. با توجه به اشباع آموزش عالي كشور "المللي شدنبين"

  ي دولتي را مد نظر قرار داده است.ههادانشگا
 سال تا جهان كشورهاي دانشجويان افزايش تعداد بينيپيش با اشاره به (Mehrad, 2010) مهراد   

سه برابر  ،خارج از مرزهاي خود به تحصيل مشغول خواهند بود كه دانشجوياني تعداد معتقد است 2025
رغم تسلط كشورهاي انگليسي زبان بر بازار آموزش عالي، در حال حاضر به گفته وي علي خواهد شد.

ي خود را براي جذب دانشگاههاكشورهايي مانند سنگاپور، مالزي، تايلند و كشورهاي خاورميانه ظرفيت 
عنوان كشوري كشورهاي خاورميانه، ايران به مياناند. وي معتقد است در دانشجويان خارجي افزايش داده

است و براي  هاي علمي زياديي با پتانسيلدانشگاهها ا سابقه كهن در آموزش عالي دارايبزرگ و ب
المللي شدن را در دستور كار المللي آموزش عالي به گفته وزير علوم بايد بينهاي بيندورنماندن از عرصه

با اشاره  گاههادانشالمللي شدن در بيان اهميت بين (Farasatkhah, 2014) فراستخواه خود قرار دهند.
به اينكه آموزش عالي نيازمند دستي نامرئي براي كيفيت است كه وي اين دست نامرئي را هوش كيفيت 

كه هوش كيفيت در چهار دهد توضيح مي ،ناميده كه از جنس هوش اجتماعي و نوعي هوش عملي است
هوش كيفيت در زمينه خرد شامل دانشجويان،  شود.بندي ميبسيار كالن طبقه اني، كالن وسطح خرد، مي

اني شامل دانشكده و دانشگاه، در زمينه كالن شامل يعلمي و كاركنان و مديران، در زمينه م هيئتاعضاي 
كند ميتصديق شود. وي المللي ميو سياستگزاري و در زمينه بسيار كالن شامل حوزه بين سياستگذاري

   يابد.د، كيفيت آنها ارتقا ميالمللي شونكه اگر دانشگاهها بين
انكارناپذيري دارد و در المللي شدن در رشد و توسعه كشور اهميت از آنجا كه توسعه آموزش عالي و بين   

عنوان يك اولويت به تصوير كشيده شده، با توجه به منحصر بودن زبان مصوبات قانوني و اسناد فرادستي به
 همكاران و اصغرزاده بي به اين مهم نيازمند بررسي است.آموزش علم در ايران، چگونگي دستيا
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)Asgharzadeh, Khorasani & Farasatkhah, 2017(  در پژوهشي پيامدهاي منحصر بودن
كه پيامدها به دو دسته پيامدهاي مثبت زبان آموزش علم در ايران را بررسي كردند. نتايج نشان داد درحالي

عنوان تنها پيامد مثبت دست آمده، حفظ زبان و هويت ملي بهپنج پيامد به ميانشوند، از تقسيم مي و منفي
المللي شدن قابل دستيابي ها اذعان دارند كه اين پيامد هم با بينذكر شده است. پژوهشگران در تحليل يافته

نايت  است و تنها راه حفظ زبان و هويت ملي كشور به انحصار درآوردن زبان آموزش نيست و با اشاره به
 Knight) ويتداند و نايت و ديالمللي شدن مي) كه حفظ هويت ملي را يكي از داليل اصلي بين2008(

& Wite, 1997, p. 5)  اين  بر ،"دانندشدن را راهي براي تقويت و ترويج هويت ملي ميالملليبين"كه
فرهنگ و هويت ملتها و كشورهاي باورند كه برخالف باور عموم، اين پديده راهي براي ترويج و گسترش 

  مختلف است.
 مستقل ابزار دو واسط زبان از استفاده و شدن الملليبين آنكه با دارد اذعان )Hudzik, 2011( حوزيك   

 همراه به را دانشگاهي مراكز سريع رشد كه آيدمي وجود به سينرژي مستقل ابزار دو اين تركيب از هستند،
 مفقوده حلقه را شدن دوزبانه معاصر، نامصاحب زبانشناس ،),a 2003 Crystal( كريستال داشت. خواهد
   داند.مي متقابل درك به نياز مقابل در زباني و فرهنگي ملي، هويت حفظ به نياز
در پژوهشي ديگر كه درباره مطالعه تطبيقي ميان كشورهاي اروپايي با هدف شناسايي تأثير استفاده از   

المللي شدن دانشگاهها انجام شد، نتايج نشان داد عنوان زبان واسط آموزش علم در بينزبان انگليسي به
عامل و ابزار واسط آموزش،  عنوان زبانبه كه در كشورهاي غيرانگليسي زبان استفاده از زبان انگليسي

المللي شدن آموزش عالي در دنياست و موجب افزايش رتبه دانشگاه، تسلط مردم آن كشور مهمي در بين
الملل، پيشرفت در الملل، افزايش رتبه پژوهشهاي علمي، باالرفتن جذب دانشجوي بينبه زبان بين

 .)arzadeh & KhorasaniAsgh ,2016( المللي و حمايت از زبان ملي آن كشور استهمكاريهاي بين
 پيامدهاي ايران در علم آموزش زبان بودن منحصر دهدمي نشان كه مذكور پژوهشهاي به استناد با لذا،

 و شدن الملليبين پديده در زبان غيرانگليسي پيشرو كشورهاي تجربه بررسي نيز و دارد دنبال به منفي
 هدف با حاضر پژوهش دانشگاهها، شدن الملليبين در علم آموزش واسط زبان از استفاده اهميت ميزان
 بتوان تا گرفت صورت شدن الملليبين منظوربه ايران در دانشگاهي آموزش زبان براي مناسب مدلي ارائه
 را آن پيامدهاي و مسير اين مناسب راهبردهاي داخلي صاحبنظران و متخصصان نظر از گيريبهره با

  كرد. شناسايي
  

  پژوهش ينهپيش
 الملليبين مزاياي خصوص در ),p. ,2201 ,Roseveare & Diamond Henard 8(همكاران و اِنارد
 دانشگاهها هم و دانشجويان هم كه است ايطرفه دو خيابان مانند شدن الملليبين كه معتقدند شدن
 دنبال را پژوهش و باشند داشته كيفيت با آموزش توانندمي دانشجويان يعني برسند؛ خود اهداف به توانندمي
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 از نيست. تدريس قابل سادگي به امر اين كه شوند آماده و ببيند تجربي آموزش واقعي دنياي براي و كنند
 و جايگاه جهاني عالي آموزش جامعه در و يابند دست جهاني شهرت به توانندمي دانشگاهها ديگر، سوي

)al. et Henard, سازند هماهنگ را خود شدنجهاني با مرتبط چالشهاي با و ندكن كسب ثابتي موقعيت

)8 p. ,2201. كه است آن از حاكي اروپا عالي آموزش شدن الملليبين روند از 2015 سال گزارش 
 مؤسسات براي زياد بسيار ظرفيت معناي به اين و است فزوني حال در شدن الملليبين جريان شكبي

 كشورها قانوني چارچوبهاي در ناپذيري انعطاف و مالي پشتوانه نبود گرچه اروپاست، شورهايك عالي آموزش
.)Area Education Higher European The, 5201,  كشورهاست برخي توسعه در تأخير موجب

)264 p.    
 اراسموس تمپوس، اراسموس، پروسس، بولونيا مانند توافقاتي و هاتفاهمنامه با پديده اين اروپا در   

 نيز و اروپايي درسي واحدهاي انتقال و محاسبه سيستم چون تسهيالتي از استفاده و كوري ماري موندوس،
)European The شود ميسر و ترسهل كار جريان تا پذيرفت صورت اروپايي كيفي چارچوب سيستم

)2013 ,Commission. پديده اين اجراي روند كه مهمي عوامل از يكي ها،تفاهمنامه اين با همزمان 
 از يكي عنوانبه زبان اهميت دهندهنشان امر اين .بود آموزش در واسط زبان از استفاده كرد، تسهيل را

 زبان از استفاده به نياز دنيا در اليع آموزش شدن الملليبين با كه چرا است، شدن الملليبين مهم عوامل
 نظر به ضروري پيش از بيش مختلف كشورهاي و ملل با گسترده ارتباطات برقراري منظوربه الملليبين
 رشد %1000 دهه يك حدود زبان غيرانگليسي كشورهاي عالي آموزش در واسط زبان از استفاده آيد.مي

 اهميت، دهندهنشان اخير سالهاي در رشد اين شتاب و )Maiworm & Wachter, 4201( است داشته
 فقط رشد اين آنكه ضمن كشورهاست، اين عالي آموزش موفقيت در امر اين تأثير ميزان و آن موفق تجربه

 كثيري دانشگاههاي در انگليسي واسط زبان با هارشته ارائه از چشمگيري افزايش است. نبوده اروپا قاره در

 قدريبه 4انگليسي زبان با هارشته ارائه .),p. b, 2011 Kirkpatrick 6( شودمي مشاهده آسيا قاره از
 زبان از استفاده و شدن الملليبين كندمي تصديق ),a 2011 Kirkpatrick( كركپاتريك كه كرده رشد

 زبان زيادي صاحبنظران اكنون .اندشده تنيده هم در جداناپذيري شكل به آموزش زبان عنوانبه انگليسي
 و مطالعات و دانندمي انگليسي زبان را اروپا در آموزش واسط زبان ترينحاكم و دنيا در غالب عالي آموزش
),Haberland, ;2004 Brumfit  است آينده در زبان اين ترمستحكم موقعيت از حاكي زيادي شواهد

)2002 McConnell, & Ammon ;2000 ,Crystal ;2011 & 2009. كلمن Coleman,(

 خواهان شده جهاني دنياي در اگر او عقيده به داند.مي علم زبان را انگليسي كروزمن، از نقل به 2006(
 از يكي كنيم. استفاده زبان اين از بايد هستيم، الملليبين مشاغل براي خود دانشجويان كردن آماده

 انگليسي زبان به دانشگاهي هايرشته از زيادي تعداد روزافزون تدريس آموزش، در جهاني مهم روندهاي

 علم در است. شده شناخته خوبيبه ملي زبان جاي به انگليسي به دروس برخي تدريس به نياز .است

                                                            
4. English-medium Instruction 
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 است ترآسان و تردسترس قابل بسيار انگليسي زبان به جديد پژوهشي مقاالت و كتابها مثال، براي
)45 p. ,1997 Graddol,(.  

 كمتر شوند، فقطمي آموختهههاي كشور چين دانشدانشگا از دانشجو ميليون 1/3 حدود با آنكه هر ساله   

 خارجي شركتهاي كار در مؤسسات و برايرا  الزم مهارتهاي كار اين كشور جوياي افراد درصد ده از

 است انگليسي زبان به مكالمه مهارت ضعف شود،مي آنها استخدام مانع كه ضعفي نقطه تريناصلي دارند.

(Farrell & Grant, 2005). گرادول )Graddol, 2006( آموختهدانش ميليون 5/2 از اذعان دارد 

 مكالمه مهارت نبود و مناسب هستند جهاني كار بازار براي آنها چهارم يك فقط كشور هند دانشگاههاي از

  است. جهاني بازار در آنان پذيرفته نشدن مهم عامل انگليسي زبان به

كشورهاي پيشروي كه  دهدنشان مي ٥به انگليسيبندي تسلط كشورها رتبه سايت هاينگاهي به گزارش   
كنند، غالباً در گروه اول و دوم؛ يعني بسيار مسلط و مسلط به واسط در آموزش عالي استفاده مياز زبان 

طبق اين  .باالست توانايي و تسلط مردم آنها به زبان انگليسيزبان انگليسي اين گزارش قرار دارند و 
يك رتبه  2017تا  2014اما در سالهاي  ،در گروه كم تسلط قرار داشت 2013ايران در سال  كشور گزارش

ريزي و برنامه دهنده نبودكه نشان گرفتيعني بسيار كم تسلط قرار  ؛ترين گروهتنزل كرد و در پايين
  سياستگذاري در اين خصوص است.

فرد خود را دارد، راههاي با در نظر گرفتن اين مهم كه هر كشوري موقعيت و شرايط خاص و منحصر به   
آن نيز بايد در  6عنوان راهي براي توسعه شاخص منابع انسانيزش عالي آن بهويژه توسعه آموتوسعه و به

المللي شدن آموزش عالي به گفته صاحبنظران كشور بررسي و سياستگذاري شود. از آنجايي كه بين خود آن
اين پديده در ايران نيز  ،(Altbach & Teichler, 2001, p. 5) است ناپذير اجتناب قطعاً اين حوزه 

المللي شدن خود را با آن وفق دهند. مدلي براي دانشگاهها وجود ندارد كه هنگام بينرخ خواهد داد، اما 
 آغازين آن دانشگاه مأموريتها، ارزشها، روشها و اجرا و نقطهبهترين مدل و رويكرد آن مدلي است كه با 

مدل بنابراين براي كشور ما نيز بهترين مدل و رويكرد  ،(Hudzik, 2013, p. 58)همخواني داشته باشد
برخاسته از نظر متخصصان، خبرگان، مديران و افراد مطلع و آشنا به اين حوزه است تا با راهبردهاي نيل 

  المللي شدن آموزش عالي ايران و زبان آموزش علم آشنا شويم.به وضعيت مطلوب بين

  
  پژوهش روش

گراندد ( نظريه برپايهروش توان از كه در سه صورت مياست  معتقد )Farasatkhah, 2016( فراستخواه
پس از اي متصل و واقعي. نياز به نظريه و استفاده كرد: عدم كفايت نظريه، عدم كفايت فرضيه) تئوري
با  ،. بنابراينيافت نشد ايران المللي شدنبين جهتعلم در  شدر خصوص زبان آموزاي نظريه، هابررسي

وع را به شكل اين موض كه شدخلق  مسئلهالي، تصويري كلي از مشاركت گرفتن از ذينفعان آموزش ع
                                                            
5. English Proficiency Index  
6. Human Development  Index 
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گيري در اين خصوص ارائه داد. بتوان با روش علمي شواهد مستدلي براي تصميم كارآمدي توضيح دهد تا
تصميم گيرنده  را دانشجويان، سياستگذاران و استادان دانشگاهشامل سه گروه  (Macaro, 2013) ماكارو

 ريزي و سياستگذاري،پيش از برنامه و داندميدر آموزش عالي استفاده يا عدم استفاده از زبان واسط 
  . كندتوصيه مياين ذينفعان  را براساس نظر چگونگي و چرايي استفاده از آن

 ارتباط تحقيق موضوع با نظري يا عملي شكل به كه عالي آموزش ذينفعان بين از پژوهش اين يهانمونه   
 مديران سطح چهار در صاحبنظر و كليدي مطلع 28 با شدند. انتخاب هدفمند گيرينمونه روش اب ،داشتند

 نفر) 4 يالمللبين و (ايراني دكتري دوره دانشجويان نفر)، 6 يالمللبين و (ايراني دانشگاه استادان نفر)، 11(
 مرد). نفر 18 و زن نفر 10شد( مصاحبه عميق و يافته ساختار نيمه صورتبه نفر) 7( صاحبنظران و هاخبره و

 ؛داد بسط و توسعه را مقوله ويژگيهاي بتوان كه نشد اضافه ايتازه داده هيچ مصاحبه هاييافته به كهزماني
 دستبه نفر 28 نمونه تعداد و شد تلقي نظري اعاشب ،شدمي استخراج هامصاحبه از مشابه هايداده يعني
  .آمد
 صاحبنظران و كليدي مطلعان ارزشمند تجارب و نگرش در تعمق با تا شد تالش هامصاحبه تحليل در   

 باز كدگذاري مرحله در ابتدا هاداده مندنظام و مداوم تحليل و مقايسه با ،منظور بدين آيد. بيرون مفاهيمي
 يك در كه مفاهيمي محوري كدگذاري مرحله در ،سپس و شد داده آنها به عناويني و شناسايي مفاهيمي

 در مقوالت اين بين ارتباط از شدند. مقوالت دهنده شكل مفهومي هايخوشه شكل به بودند معنا از سطح
 با و غيرخطي ايمرحله سه كدگذاري فرايند كه است گفتني آمد. پديد اينظريه انتخابي، يركدگذا مرحله
 بازبيني و مرحله سه اين بين برگشت و رفت .بود Maxqda افزار نرم از استفاده و مستمر مقايسه روش

 مدل پيرايش و پااليش موجب مدل شكل تغيير و مفهومي هايخوشه و مقوالت جاييهجاب و هاداده ميدا
   شد. روشمند صورت به نظريه كشف و پديده گيريشكل طي در نهايي

بر پايه  )Lincoln & Guba, 1994( روايي و اعتباريابي پژوهش با روش ارزيابي لينكولن و گوبا   
 :گرفتزير صورت  به شرحتماد بخشي و تأييد پذيري ، انتقال پذيري، اعر معيار اعتباربخشيچها

و  انعنوان ناظرهنفر از مشاركت كنندگان ب دودست آمده به كمك ههاي ببررسي فرايند تحليل و مقوله
هاي پژوهش را افزايش (كنترل از سوي اعضا) در كدگذاري محوري ميزان اعتباربخشي دادهها اعمال نظر
با روش  هاي غني و حصول اطمينان از گردآوري طيف وسيعي از ديدگاههااستفاده از داده .داده است

مراحل كار از جمله  مستندسازي همه همچنينپذيري در اين پژوهش است. يد انتقالؤم گيري هدفمندنمونه
ها و هاي استنتاج شده از دادهها، مقولهجزئيات مربوط به چگونگي گردآوري دادهها، ضبط مصاحبه

يد ؤم در فرايند پژوهشو تبادل نظر با همتايان ته هاي صورت گرفيادداشتهاي پژوهشگر، تفسيرها و تحليل
ييدپذيري أتالش شد مداخله در توصيف به حداقل رسانده شود تا ت همچنيناست.  اعتماد بخشيمميزي و  ردّ

  پژوهش باال رود.
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  هايافته
 13 به آنها تقليل ،نهايت در و مفهومي خوشه 32 به مفاهيم شناسايي و باز كد 176 به هامصاحبه تحليل

 روابط بيان منظوربه انتخابي كد 5 به آنها اتصال و اصلي مقوله 13 اين بين ارتباط از انجاميد. محوري كد
  است: زير شرح به 1 شكل در شده ارائه مدل عناصر .آمد دستبه 1 شكل مدل اصلي مقوالت ميان

 از برآمده مقوالت به را پژوهشگر توجه مفاهيم، بين روابط و كدگذاري مرحله سه بررسي اصلي: پديده
 تعابير به محقق ذهن كه بود مقوالت و مفاهيم اين بين برگشت و رفت مسير از و داد سوق هامصاحبه
 ظهور هامصاحبه دل از كه تعابير اين تمام شد.مي مطرح مركزي پديده محور حول كه شد جلب مختلفي

 صليا پديده كه رساند اكتشاف اين به را پژوهشگر و داشت پيشرفت و ارتقا از سخن نوعي به بود، يافته
 موجبات علم آموزش زبان تكثر كه گفتند همزبان صاحبنظران ديگر، سخن به است؛ "ارتقا و خيزش"

 پيامدها تا علّي عوامل از ارتقا و خيزش اين داشت. خواهد پي در را كشور عالي آموزش ارتقاي و خيزش
   شد.مي ديده

هستند، عوامل علّي گويند. در پژوهش عوامل و داليلي را كه موجبات اصلي ايجاد يك پديده  :عوامل علّي
حاضر مشاركت كنندگان معتقد بودند دليل اصلي براي تكثر زبان آموزش علم در دانشگاهها نياز به ارتقا و 

  وري در چهار بعد به شرح زير است:بهره
وري هرهها حاكي از آن است كه نياز به ارتقا و بوري آموزشي و پژوهشي. يافته. نياز به ارتقا و بهره1

عنوان مؤلفه و ابزار مهم اهميت استفاده از زبان واسط علم بهآموزشي و پژوهشي بدين داليل اولويت دارد: 
عنوان الملل بهالمللي شدن، ضرورت استفاده از انباشت علم و دستاوردهاي جهاني، تسلط به زبان بينبين

انش در تبادل و توليد علم، ناتواني در پوشش نياز توليد علم، اجراي مأموريت گستره دمبناي دانش و پيش
المللي دانشگاهها، انتخاب بين دادن تمام علوم به زبان فارسي و نواقص در كتب ترجمه شده، ارتقاي تراز

المللي و اجراي آنها؛ پيشرفت سريع جهاني و نياز به موضوعات جديد پژوهشي با توجه به نيازهاي بين
كشور و ممانعت از آغاز  لملل، كمك به رشد و توسعه يافتگياه بينحركت هماهنگ و همسو با جامع

  پژوهشهاي علمي از نقطه صفر.
 آموزش در واسط زبان از استفاده دارد، كليدي و ابزاري نقش كه شدن الملليبين مهم هايمؤلفه از يكي   
 ابزاري كه دانستندمي ضروري نظر اين از را علم در واسط زبان از استفاده  كنندگان مشاركت است. علم
 متصل جديد دستاوردهاي و پژوهشي هايپيشينه به را ما كه چرا است، علم در وريبهره و ارتقا براي مهم
 حال هر به شدن الملليبين كارساز و الزمه" گفت: خصوص اين در 12 شماره شونده مصاحبه كند.مي

 آموزش در واسط زبان از استفاده لزوم از ارتباطي ابزار وانعنبه زبان نقش به اشاره با وي ."است ارتباطات
 معتقد هميشه"داشت: اذعان )22 (شماره علوم وزارت عالي مقام يك كرد. دفاع شدن الملليبين جهت در

 هايعرصه وارد بايد واقعاً فرهنگ حوزه در چه اقتصاد حوزه در چه و فناوري و علم حوزه در چه ما كه بودم
 تجربه بعضاً حتي من اينكه براي است. زبان بحث همين هم شروعش نقطه و شويم الملليبين و جهاني
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 داشته كشور يك با خوبي اقتصادي روابط خواهيممي ما اگر حتي كه كرديد برخورد هم شما حتماً و دارم
 را لانتقا بستر است، علمي هيئت عضو كه 21 شماره كننده شركت ."است زبان شروعش نقطه باز باشيم،
 مقامات (از10 شماره صاحبنظر كند.مي ياد شدن الملليبين در ارتباط وسيله عنوانبه آن از و داندمي زبان
 انگليسي جمله از الملليبين زبانهاي به زبان نظر از الملليبين عرصه به ما ورود" افزود: علوم) وزارت عالي

 است قرار اگر است، ناپذير اجتناب اسپانيولي حتي اي آلمان و فرانسه مثل ديگر مصوب زبانهاي يا عربي يا
 تأييد با )19 (شماره دانشگاهي مديران از يكي ."كند پيدا گسترش ما الملليبين هايهمكاري خصوصبه
 بزني، دنيا به را خودت علمي داعيه بتواني و باشي داشته مشترك همكاري اينكه براي " گفت: مطلب اين
 تواندنمي كه مترجم چون باشي، داشته تسلط بايد پس بكني. ترجمه را اين ملليالبين زبان يك به بايد

 دانيممي همه چون بماند. است، موفق تالش اين در چقدر و كندمي سعي او بزند. را تو ادعاي و حرف
   ."كندمي متفاوت را كار انگليسي زبان به فرد خود تسلط و نيست دلخواه اصالً نتيجه

 درآمدزايي همچون داليلي به را اقتصادي وريبهره به نياز كنندگان مشاركت اقتصادي. وريهبهر به نياز .2
 علمي، آزمايشهاي و پژوهشها نشدن تكراري علمي، تحقيقات هزينه كاهش دانشگاهها، استقالل و

 دانشگاه به ورود متقاضيان تعادل ايجاد و استادان ريزش و تعديل و عالي آموزش مراكز تقليل از جلوگيري
  دانستند.مي علم آموزش زبان تكثر اصلي عوامل ديگر از خالي هايصندلي مشكل به توجه با
 به تسلط اهميت است: شرح بدين علمي تعامالت ارتقاي به نياز داليل علمي. تعامالت ارتقاي به نياز .3

 الملل،بين دانشجوي و تاداس جذب ميزان بودن پايين علمي، مراودات و ديپلماسي در المللبين زبان ابزار
 در انساني و ديني علمي، تعهد دادن انجام شدن،جهاني پديده دليلبه عالي آموزش شدن الملليبين به نياز
 پويايي و جديد فرصتهاي خلق و الملليبين و ايمنطقه علمي رقابتهاي در شركت علم، گسترش و نشر

  علمي. محيط
 داليل به فرهنگي تعامالت ارتقاي به نياز اهميت كه داد نشان هايافته فرهنگي. تعامالت ارتقاي به نياز .4

 مثبت تأثير دگرپذيري، و تسامح و تساهل فرهنگ تقويت كشورها، ميان در فارسي زبان ترويچ است: زير
 گسيل و فارسي فرهنگ و زبان سفيران آموزش و الملليبين و ايمنطقه كشورهاي بر فرهنگي و علمي
  آنها.
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  برپايه نظريه اساس بر ايران در علم آموزش زبان تكثر مدل -1 شكل
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 كرسول شود.مي گفته هستند پديده جنس از كه عواملي به ايزمينه عوامل :ايزمينه عوامل
)2012 ,Creswell( دو به و گذارندمي اثر راهبردها بر كه داندمي خاصي شرايط را ايزمينه شرايط 

   د:نشومي تقسيم زير مهم و اصلي چالش
 هايكاستي و ضعف همچون يموارد كنندگان مشاركت آموزي:زبان و گريزي الملليبين چالش الف.

 و گريزي الملليبين و قابليت و ظرفيت كمبود ،اجرا و سياستگذاري در ناهماهنگي ،زبان آموزش سيستم
  .دانندمي آموزيزبان و گريزي الملليبين چالش مهم داليل از را هراسي زبان

 نظام هايكاستي و ضعف زيرمقوالت كه هستند زيرمقوالتي داراي مذكور فرعي مقوالت از هركدام   
 مدارس زبان آموزش باطل چرخه انگليسي، زبان به علمي جامعه كم تسلط است: شرح بدين زبان آموزش

 و مالي محدوديتهاي دانشگاه، و مدارس در زبان تدريس واحدهاي و ساعات كمبود ناچيز، خروجي با
 شروع در خيرأت خارجي، دانشجويان براي فارسي زبان آموزش سيستم و جامع ريزيبرنامه نبود اقتصادي،
 در زبان فراگيري كاهش و زماني محدوديت دبستان)، اتمام از (پس مدارس در انگليسي زبان آموزش
 چهارگانه، مهارتهاي به زبان معلمان كم تسلط خارجي، زبان آموزش ثانوي اولويت و اهميتي كم دانشگاه،

  ف.منعطنا زبان آموزش برنامه و آموزيزبان از هدف و فلسفه نشدن تبيين
 گفت: انگليسي زبان به علمي جامعه كم تسلط تصديق با )6 دانشگاهي(شماره يك سطح مديران از يكي   
 دارم من بينم.مي ار اين استخوانم و پوست با من داريم. خوب توك و تك هستند. ضعيف هاايراني كالً "

 مطلب تاييد با )4 ماره(ش دانشگاهي سه طحس مديران از ديگر يكي ."مهدمي شما به واقعي اطالعات
 هستند مخترعي اساتيد كه شناسممي تحقيقات و علوم آزاد دانشگاه و تهران دانشگاه در ار اساتيدي "افزود:

 زباني مشكل دليلهب ،كنند شركت الملليبين سمينار يك در خواهندمي وقتي ولي ،دارند اختراع ثبت كه
 دناتونمي ما پزشك يا ما مخترع بوخ بدهند. ار هايدكنندهبازد جواب ننداتونمي حتي و ارندگذمي پوستر

  ."دبده نانش دنيا به ار خودش عظيم پژوهش
 اين در .باالست بسامد با زيرمقوالت از ديگر يكي ناچيز خروجي با مدارس زبان آموزش باطل چرخه   

 وقت سال سالهاي زباني يادگيري براي شما كه نجاستآ فاجعه " داشت: اذعان 1 شماره خبره خصوص
 اون هيچي. بلده چي اينكه خروجي اما د،ناخومي عربي يا انگليسي سال هفت طرف مثالً كني.مي صرف
  ."است نكته همين نظرم به باطل چرخه

 ناهماهنگي است: شرح بدين اجرا و سياستگذاري در ناهماهنگي زيرمقوالت كنندگانمشاركت نظر از   
 مديران محدوديت اجرا، و سياستگذاري به موقتي و خرد نگاه و...، اقامت ،ويزا اخذ شكلم و هاوزارتخانه بين

 در وانيخناهم گسترده، و هدفدار زبان آموزش براي هارسانه كم همكاري اجرا، و ريزيبرنامه در دانشگاه
 مدير نشدن تعيين علمي، جامعه و دولت ميان روابط در گسست الملل،بين استادان ارتقاي و استخدام جذب،
 و درسي زبان بين پارادوكس وجود دانشگاه، سوي از ديگر كشورهاي با تفاهمنامه عقد براي گيرتصميم
  اجرا. و هدف بين تناقض و كاربردي زبان
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 هايرشته استادان پايين بسندگي و ندكا تسلط سطح به توانمي قابليت و ظرفيت كمبود زيرمقوالت از   
 گرايييتكمّ  و سازي انبوه و كشور دانشگاههاي همه در قابليت و ظرفيت نبود الملل،بين زبان به تخصصي
  كرد. اشاره ايران عالي آموزش

 منحصر دليل هب ايران عالي آموزش اندك جذابيت شامل هراسي زبان و گريزي الملليبين زيرمقوالت   
 جامعه محدود همكاري و خارجي بانز يادگيري در يناتوان دغدغه و هراسي زبان علم، آموزش زبان بودن
  .است جهاني جامعه با ايران علمي

 از يكي را علم آموزش زبان بودن منحصر دليل هب ايران عالي آموزش اندك جذابيت كليدي مطلعان   
 علمي قطب يا كننده توليد ما علوم، بيشتر در كه آنجايي از معتقدند و دانندمي شدن الملليبين چالشهاي

 رغبت الملليبين دانشجويان و شودمي علت بر مزيد نيز فارسي زبان به هارشته آن ارائه ،نيستيم علم آن
 از كه )25 الملل(شمارهبين علمي هيئت اعضاي از يكي دهند.مي نشان ايران در تحصيل ادامه براي كمي

 رغبتي المللبين دانشجويان كنمنمي فكر حاضر حال در" :افزود دارد، سروكار مسئله اين با نزديك
 اما ،دهندمي نشان تمايل عراق و لبنان مثل همسايه كشورهاي باشند. داشته ايران به آمدن براي

 (شماره المللبين دانشجويان از يكي ."آنهاست گيريتصميم موانع از يكي فارسي زبان با آموزش
 بسيار" :گفت ايران در تحصيل ادامه به المللبين دانشجويان تمايل ميزان خصوص در نيز )27
  ."است انگليسي واسط زبان با تحصيل ادامه دنبال هب هميشه المللبين دانشجوي است. محتملنا

 از فرهنگي هراس همچون يموارد كنندگان مشاركت فرهنگي: هراس و ستيزي الملليبين چالش ب.
 فارسي زبان حفظ دغدغه ،كردن شكليك ايبر تالش و فرهنگي تفاوت نشدن پذيرفته ،شدن الملليبين

 در المللبين دانشجويان شدن ايزوله و خودمحوري و خودبرتربيني حس ،ملي و فرهنگي هويت عنوانهب
  كردند. مطرح فرهنگي هراس و ستيزي الملليبين چالش مهم داليل از را ايران دانشگاههاي

 يكي است. پژوهش اين در شده اجاستخر پربسامد زيرمقوالت از يكي شدن الملليبين از فرهنگي هراس   
 ال ندهيد راه را بيگانه گويندمي اينكه "داشت: اذعان خصوص اين در )20 (شماره علمي هيئت اعضاي از

 ارتباطي مرز .كنند تخريب را ما ،كنند فالن ،ببرند بين از و دنكن خراب ،بدزدند  آمدند واي اي .كنندمي
 يك ،است مهلكي موجود يك هم خارجي آنها ديد در اين و است جاسوس  با مساوي خارجي هر اصالً
 سوابقي امروز به تا گرفته مرداد 22از ما گذشته تاريخي سابقه كه است درست ميندازد. راه ستيز و هراس
 .است ونهبيمارگ ترس يك و است رديگ بحث كي هراسي خارجي ولي ،كردند جفا ما به هاخارجي كه دارد
 و خبره ."هستند ستيز الملليبين بيشتر اينها ،رودمي كارهب تيپ اين مورد در كه ايواژه بيشترين واقعاً 

  ."شودمي زبان گسترش مانع كه است فرهنگي هراس عامل اين "گفت: چنين )1 (شماره ديگري صاحبنظر
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 و حوادث را گرمداخله شرايط )Corbin & Strauss, 8199(كوربين و اشتراوس :گرمداخله عوامل
 محيط جنس از عوامل اين ،ديگر بيان به ؛دهندمي تغيير يا  كاهش را يعلّ  شرايط اثر كه دانندمي اتفاقاتي
 علم آموزش زبان تكثر در گرمداخله عوامل گذارد.مي اثر راهبردها بر عوامل اين شدن زياد و كم و هستند

  :است زير شرح به
  عالي. آموزش حوزه در تعامل و پشتيباني ،مالي حمايتهاي :پشتيباني و اقتصادي حيطه .1
 اجراي براي مالي منابع است: زير شرح به مالي يحمايتها حوزه در حيطه اين زيرمقوالت داد نشان هايافته 

 ارزهاي قيمت ثبات ثيرأت ،مطالعاتي فرصت براي پرداختي مصوب ،علم آموزش زبان تكثر و شدن الملليبين
  علم. آموزش زبان تكثر و المللبين استاد الزحمهحق پرداخت ميزان ،علمي الملليبين توافقات در خارجي

 جذابيت است: زير موارد شامل عالي آموزش حوزه در تعامل و پشتيباني حوزه در حيطه اين قوالتم زير   
 دستاوردهاي ميان همبستگي ،علم كنشگران همكاري و عالقه ميزان ،ديگر كشورهاي براي ايران علمي
 در علم نپيشروا كارايي و جذب ،خارجي و داخلي دانشگاههاي بين تعامالت ميزان ،كشور توسعه و علمي

  .كشور از خارج در هاسفارتخانه و فرهنگي مراكز حمايت و صنعت و دانشگاه
 شدن الملليبين فرايند در كه است مهمي گرمداخله عوامل از اجرا براي مالي منابع مينتأ و مالي حمايت   
 تعيين و شدن الملليبين از هدف به توجه با كافي بودجه اختصاص است. ثيرگذارأت علم آموزش زبان تكثر و

 همسايه كشورهاي با مقايسه در ،ديگر سوي از و دهد پوشش را هاهزينه سو يك از كه معقول شهريه
 اين ييدأت با )26 (شماره المللبين علمي هيئت اعضاي از يكي دارد. اهميت بسيار ،شود رقابت وارد بتواند
 چون بد،يامي افزايش المللبين دانشجويان ادتعد ،كند پيدا كاهش شهريه اگر "داشت: اذعان مطلب
 به قادر المللبين دانشجويان از اندكي تعداد فقط و باالست هاشهريه و ايران در زندگي هزينه

  ."هستند هاهزينه پرداخت
 برسد علمي مرجعيت به هارشته از برخي در كند تالش ايران عالي آموزش اگر كليدي مطلعان عقيده به   
 علمي(شماره هيئت اعضاي از يكي بيان به اما .شد خواهد علمي جذابيت داراي ،شود تبديل علمي قطب به و

 شروع بعد و بگيرد ياد را ما زبان سال دو ايران در بيايد كه المللبين دانشجوي از داريم توقع چه ما" )20
 آنها از داريم خودمان ما و نيستيم تهپيشرف خيلي نآ در ما واقعاً كه علومي تازه علوم. يادگيري به كند

  ."شودمي هم اين از بدتر و است همين بنابراين كنيم.مي استفاده
  دانشگاهها. استقالل  و بودن متمركز و علم حوزه در سياست و  قانون :قوانين و سياسي حيطه .2

 زبانهاي از قانون حمايت :داد نشان شرح دينب را علم حوزه در سياست و قانون حوزه زيرمقوالت هايافته
 زيرساخت و ساختار ،خارجي استاد و دانشجو جذب براي سازي تسهيل ،علم آموزش زبان عنوانهب خارجي

 متمركز حيطه زيرمقوالت ها.نامهآيين و قوانين در ثبات ميزان و كالن سياستهاي تبيين ،شدن الملليبين در
 ،علوم وزارت مصوبات بودن متمركز و گيريتصميم در ههادانشگا استقالل نيز دانشگاهها استقالل و بودن

  .است فناوري و تحقيقات
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 كنندگان مشاركت علمي. رفتار و منش و اداري ديوانساالري و اجرا فرايند :فرهنگي و اجتماعي حيطه .3
 شامل اداري ديوانساالري و اجرا فرايند حوزه زيرمقوالت فرهنگي و اجتماعي حيطه در كه بودند معتقد

 اجرايي سياستهاي تبيين ،فرايند بودن دولتي ،كاركنان تجارب و مهارت ،رسان اطالع و تبليغاتي سازكارهاي
     است. روزبه و كافي اطالعات و

 جايگزين آموزي علم ،دانشگاه خروج و ورود چرخه بودن هدفدار نيز اجتماعي رفتار و منش حوزه در   
 ابزار عنوانهب علم الملليبين زبانهاي يادگيري انگيزه ،دانشجويان لميع سواد و دانش ميزان ،گراييمدرك

  است. حيطه اين زيرمقوالت از تغيير برابر در انعطاف ميزان و علم تحصيل
 راهبردهاي مهم و اصلي حيطه دو به دنگذارمي اثر علم آموزش زبان تكثر در كه راهبردهايي :راهبردها

  .شودمي تقسيم اجتماعي عامالن و دانشگاه سطح راهبردهاي و سياستگذاران و دولت سطح
 كليدي مطلعان نظر از سياستگذاران و دولت سطح راهبردهاي .سياستگذاران و دولت سطح در راهبردها الف.

 در تغيير هماهنگي، ايجاد چابك، تشكيالت اندازيراه سازي، فرهنگ  فرعي مقوله پنج به  صاحبنظران  و
 زيرمقوالتي به نيز فرعي مقوالت اين از كدام هر .شودمي تقسيم انگيزه و آگاهي ايجاد و ساختارها و قوانين
 باورند اين بر برخي زيرا ،است مقوله اين راهبردهاي از باال بسامد با فرهنگي هراس مهار شوند.مي تقسيم

 الملليبين ديگر برخي و است ملي زبان و فرهنگ رفتن بين از يامعن به عالي آموزش شدنالملليبين كه
 اگر است. مهار نيازمند كه كرده ايجاد هراس نوعي همگي باورها اين دانند.مي فرهنگي تهاجم را شدن
 22 (شماره هاخبره از يكي بود. خواهد علم آموزش زبان تكثر ورمنظبه راهبردي ،شود مهار فرهنگي هراس

 همين راهش ترينمهم من نظر به" :گفت زمينه اين در ي)فناور و تحقيقات ،علوم وزارت عالي مقامات از
 من نظر به اال و ،چيزهاست اين و غلط باورهاي و غلط تفكرات زدودن من نظر به .است فرهنگي زمينه
  ."ندارد خاصي مانع هيچ

 برخي سياسي، مسائل جمله از مختلف داليل هب گذشته سالهاي در كه ندباور اين بر كليدي مطلعان   
 احساس واهي تبليغات اين نتيجه در و اندانداخته راهبه هراسي ايران از موجي خارجي كشورهاي و هانهرسا

 مهار است. تحصيل براي ايران كشور انتخاب براي مانعي كه آمده وجود هب آنها شهروندان ميان ناامني
 دانشجويان از يكي است. الزم راهبردهاي از يكي امنيت احساس ايجاد و مرزها از خارج در هراسي ايران
 و خوب الملليبين تصوير و ذهنيت آوردن ستدهب بعدي مهم گام" افزود: )27 (شماره المللبين

 . "است معتبر  

 فرعي مقوله سه به اجتماعي عامالن و دانشگاه سطح راهبردهاي .اجتماعي عامالن و دانشگاه سطح در ب.
 راهبردهاي از شود.مي تقسيم الملليبين تعامالت گسترش و آموزشي تكنيكهاي و تاكتيكتها ،بسترسازي

 هايرشته استادان المللبين زبان تقويت منظوربه هاييدوره تعيين اجتماعي عامالن و دانشگاهها سطح
 در و شودمي المللبين زبان به دانشگاه استادان تسلط و تعامل افزايش موجب امر اين است. تخصصي

 اين يدأيت با )4 شماره كننده (مشاركت گروهها مديران از يكي يابد.مي سهولت شدن الملليبين روند ،نتيجه
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 از هم سريكي بگيريم. كارهب نيرو زبان هايدانشكده از و كنيم تربيت نيرو بايد " داشت: اذعان مطلب
  ."دبپيوندن دنناتومي د،باش شغلي فرصت اگر و آيندمي خارج

 پيامدهايي به راهبردها اتخاذ معتقدند )Corbin & Strauss, 8199( كوربين و اشتراوس :پيامدها
 ممكن شده گرفته نظر در راهبردهاي ،ديگر بيان به ؛عكسبر يا باشد نظر مد است ممكن كه شودمي منجر
 دو به دهندمي رخ علم آموزش زبان تكثر در كه پيامدهايي شود. ختم منفي يا مثبت پيامدهاي به است
  شوند.مي تقسيم منفي پيامدهاي و مثبت پيامدهاي مهم و اصلي حيطه

  مثبت پيامدهاي
 فرهنگي سرمايه رشد را علم آموزش زبان تكثر پديده مثبت پيامدهاي كليدي مطلعان :فرهنگي سرمايه رشد
 ؛شودمي تقسيم الملليبين فرهنگ سرمايه رشد و ملي زبان و فرهنگ سرمايه رشد دسته دو به كه دانندمي
  .كرد خواهد رشد داخلي و الملليبين بعد دو هر در فرهنگي سرمايه ،ديگر بيان به

 جايگاه گسترش و تقويت :دانجاممي شرح يندب ملي زبان و فرهنگ سرمايه رشد به علم آموزش زبان تكثر
 جوامع ديگر آشنايي ،جهان به اسالمي ايراني فرهنگ بر مبتني بومي دانش معرفي ،جهان در فارسي زبان

 فرهنگ سرمايه رشد كشورها. ديگر در فارسي فرهنگ و زبان هايكرسي توسعه و تشيع غني فرهنگ با
 آماده ،الملليبين همبستگي و همكاري افزايش :بود خواهد دستاوردها ديگر از شرح دينب نيز الملليبين

 تقويت و آميزمسالمت زندگي براي جهاني شهروند تربيت ،الملليبين مشاغل براي بومي دانشجويان سازي
  كشور. در المللبين فرهنگ و اجتماعي هايسرمايه

 تقويت علم آموزش زبان تكثر مثبت پيامدهاي از يكي كه داشتند اذعان پژوهش اين در كنندگانمشاركت   
 و پيموده زبان غيرانگليسي كشورهاي ديگر كه است راهي اين بود. خواهد جهان در فارسي زبان جايگاه
 اذعان خصوص اين در )22 (شماره هاخبره از يكي كنند. تقويت دنيا در را خود ملي زبان جايگاه اندتوانسته
 خارجي دانشجويان و شود باز دريچه اين اگر ،ماست براي زيادي فرصتهاي خيلي كردم عرض " داشت:
 فكر حتي من بعد ،باشند تعامل در آنها با هاايراني ،باشند داشته انگليسي زبان با بتوانندكالسهايي و بيايند
 زبان و وركش براي خوبي نتايج اين و بگيرند ياد را فارسي زبان كه شوندمي مندعالقه بيشتر آنها كنممي

  ."دارد فارسي
 دانشجويان سازيآماده ،علم آموزش زبان تكثر مثبت امدهايپي از كه ندبود معتقد كنندگانمشاركت   

 سمت به را خود عالي آموزش كه دنيا كشورهاي بيشتر در بود. خواهد الملليبين مشاغل براي بومي
 بومي دانشجويان سازيآماده مدنظر پيامدهاي از يكي اند،برده واسط زبان از استفاده و شدن الملليبين
   اند.يافته دست نيز مهم اين به كه است بوده الملليبين مشاغل براي

 در واسط زبان از استفاده نياز به اذعان با ،دبو )14 (شماره علوم وزارت مقامات از كه هاخبره از يكي   
 مسلط را زبان هم چون ،برود دنيا جاي هر هم درس اتمام از بعد ود،بش انجام كار اين راگ " افزود: آموزش
  ."دارد هم كار بازار قطعاً  ،گرفته ياد جهاني كيفيت با را روز علم هم و است
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 را زير پيامدهاي كه است پديده اين مثبت پيامدهاي ديگر از اقتصادي سرمايه رشد :اقتصادي سرمايه رشد
 آموزش حوزه تقاضاي و عرضه در تناسب ايجاد ،كشور و دانشگاهها براي درآمدزايي :داشت خواهد دنبال هب

  نفت. درآمد به كمتر وابستگي و دولتي تخصيصي هايبودجه به كمتر وابستگي ،عالي
 "علمي تبادل و پيوند" و  "كشور علمي توان توسعه" حيطه دو در علمي سرمايه رشد :يعلم سرمايه رشد
 توليدات تقويت چون زيرمقوالتي كشور علمي توان توسعه بود. خواهد پديده اين مثبت دستاوردهاي ديگر از

 و دنيا به معرفي و ايران در علم كنشگران علمي توان افزايش ،آن كيفيت رفتن باال و پژوهشي و علمي
 بدين زيرمقوالتي داراي نيز علمي تبادل و پيوند همچنين دارد. خود در را نوين علوم و روز دانش توليد
 ديگر از فناوري و تجربه انتقال امكان ،هايافته اشتراك افزايش و دانش مرزهاي گسترش است: شرح

  خارجي. زبانهاي به دانشگاهي علمي هايپروژه دادن انجام و كشورها
 مقوله دو كه بود خواهد پديده اين دستاوردهاي ديگر از هم اجتماعي سرمايه رشد :اجتماعي سرمايه رشد

 .دارد خود در را "الملليبين رقابت امكان و اعتبار كسب" و "نخبگان مهاجرت معكوس چرخه" فرعي
 از گيريبهره ،نخبگان مهاجرت نرخ شدن كم چون زيرمقوالتي شامل نخبگان مهاجرت معكوس چرخه
 كشورهاي در سازيزمينه و داخل در المللبين نخبگان جذب امكان آنها، جذب و خارج مقيم ايرانيان توان
 بدين زيرمقوالتي شامل الملليبين رقابت امكان و اعتبار كسب است. ايرانيان توان از گيريبهره براي ديگر
 دانشجوي و استاد جذب ظرفيت افزايش ،دانشگاهها براي الملليبين اعتبار و هويت كسب است: شرح
  علمي. يارتقا براي المللبين آموزشي هايبرنامه افزايش و المللبين

  منفي پيامدهاي
 منفي پيامد علم آموزش زبان تكثر كه بودند معتقد پژوهش در كنندگانمشاركت و كليدي مطلعان از برخي

 ضعف شود:مي تقسيم زيرمقوله چهار به كه داشت خواهد دنبال به را "فرهنگي و علمي احتمالي آسيبهاي"
 زبان به دانشجو كم تسلط صورت در هاسرفصل پوشش عدم ،تدريس كيفيت تضعيف موجب زبان به تسلط
 منفي عناصر انتقال و خارجي زبانهاي به حد از بيش توجه نتيجه در فارسي زبان ديدن لطمه ،خارجي
  جوامع. ديگر از اجتماعي و فرهنگي

 منفي پيامد شود، اجرا علم آموزش زبان تكثر پديده اگر بودند معتقد كنندگانمشاركت و مطلعان از برخي   
 تسلط دانشجويي اگر و شد خواهد تدريس كيفيت تضعيف موجب زبان به تسلط ضعف كه است اين آن،

 شد. خواهد جرمن تخصصي درس درك و فهم ميزان آمدن پايين به ،باشد داشته المللبين زبان به كمي
 حد در فقط زبان كه ما جامعه در اما" داشت: اذعان خصوص اين در )4 (شماره گروهها مديران از يكي

 كنيم فرض و كنيم شروع دانشگاه از ار كار كه مشكله خيلي ود.شنمي داده اينپوت جاهيچ است، كالس
 ،دننابخو ار ايرشته دانشگاه مقطع در انگليسي آموزش زبان با دنناتومي و ددارن عالي انگليسي دانشجوها
 هيدخوامي چطور ،است انگليسي دروس اين علم زبان كه وجودي با د.ننابخو انگليسي به رياضي و فيزيك
 ترك را دانشگاه اصالً يد؟هبد ياد د،دار انگليسي در ضعيفي زمينه پيش كه دانشجويي به ار شناسي جامعه
  ."دكننمي
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 كندي موجب ،نباشند مسلط خارجي زبان به دانشجويان اگر كه بودند معتقد صاحبنظران از ديگر برخي   
 (شماره دانشگاهي مديران از يكي شد. نخواهد داده پوشش نظر دم هايسرفصل و شودمي تدريس روند

 پوشش د،ندارن خوبي پايه چون ولي د،باش انگليسي ددارن دوست هاخيلي ،البته " گفت: خصوص اين در )5
   ."نيست پذير امكان سرفصل

   
  گيرينتيجه و بحث
 مناسب يتوضع به دستيابي كه داد نشان مدل كشف و صاحبنظران و متخصصان نظر از حاصل هاييافته
است و اين  همراهتكثر زبان آموزش علم  با ايران عالي آموزش شدن الملليبين جهت در علم آموزش زبان

كه  نشان دادمدل استخراجي . را فراهم خواهد كردكشور آموزش عالي و  يخيزش و ارتقا اتتكثر موجب
تعامالت  يوري اقتصادي، نياز به ارتقاوري آموزشي و پژوهشي، نياز به بهرهدليل نياز به ارتقا و بهرهبه

. بدين منظور شوداز زبان واسط در آموزش دانشگاهي استفاده  تا ضرورت داردعلمي و تعامالت فرهنگي 
 و آنها را تعديل در دو حيطه سياستها و قوانين و حيطه اجتماعي و فرهنگي تسهيالت ايجاد زمنديم كهنيا

المللي ستيزي و هراس گريزي و آموزش زبان و بينالمللي ق آمدن بر دو چالش بزرگ بينيكنيم و با فا
سطح دولت و سياستگذاران  ي دربا راهبردهاي مسير تكثر زبان آموزش علم را فراهم كنيم. اين مهم فرهنگي

سطح دانشگاه و عامالن اجتماعي موجبات خيزش و ارتقا در آموزش عالي كشور را فراهم  ي درو راهبردهاي
اين مدل  المللي شدن به استنادبين جهت. نتيجه و پيامد مثبت تكثر زبان آموزش علم در ايران در كندمي

يامدهاي منفي آن آسيبهاي احتمالي علمي و فرهنگي رشد اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي است و پ
 بررسي .منظور كاهش اين آسيبهاي احتمالي استريزي و سياستگذاري دقيق بهكه نيازمند برنامه است

 است. شدن اجرايي الزامات از دانشگاه و دولت بخش دو به ملي كار تقسيم كه دهدمي نشان راهبردها
 و آگاهي ايجاد ساختارها، و قوانين در تغيير هماهنگي، ايجاد چابك، تشكيالت اندازيراه سازي، فرهنگ
  :است زير شرح به مقوله هر راهبردهاي كه شودمي پيشنهاد انگيزه

 خارج در هراسي ايران مهار و امنيت احساس ايجاد ،شدن الملليبين از فرهنگي هراس مهار :سازيفرهنگ
 ادب و فرهنگ بزرگان شناساندن ،فارسي زبان با علوم تمام انتقال و دريافت كاند امكان پذيرش مرزها، از

   علم. حوزه در زبانها واژگان تداخل پذيرش و فرهنگي سازي غني و هويت رشد براي فارسي
 يالمللبين زبانهاي به ...) و كاتالوگ سايت، (طراحيگسترده تبليغات دادن انجام :چابك تشكيالت اندازي راه

 ،حوزه كاركنان و مديران مستمر آموزش و دانشگاهها ميان المللبين امور شوراي سيسأت افراد، جذب براي
 و ظرفيتها از اطالعاتي جامع نظام تشكيل و خصوصي و غيردولتي دانشگاههاي ظرفيت از استفاده

  داخلي. دانشگاههاي هايتوانمندي
 و سازمانها بين هماهنگي ايجاد ،پايلوت اجراي براي هاييرشته و دانشگاهها انتخاب :هماهنگي ايجاد

 نظام كلي سياستهاي توافق اخذ ،...) و رواديد (صدور همكاري و خدمات تسهيل براي مرتبط نهادهاي
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 اصولي گذاريپايه ،الملليبين ارتباطات و ملي هويت حفظ ميان تعادل ايجاد ،نهادها همه حمايت و آموزش
  بعدي. گيرانتصميم و مديران به عملكرد هايهجربت انتقال و اهداف گام به گام اجراي و پيشبرد و

 اجراي و استقرار ،كشور آموزش زبان بودن انحصاري قانون اصالح و تغيير :ساختارها و قوانين در تغيير
 وضع ،اجرا از ناشي پيامدهاي ساختن لحاظ با راه نقشه و اندازچشم هدف، تبيين ،چندزبانه آموزشي نظام
 هايرشته به توجه با علم آموزش زبان براي گيريتصميم ،امور تسهيل براي مقررات اصالح و ينقوان

 مورد سازكار و ساختارها تشكيل ،دانشگاهها محوريت و استقالل اصل رعايت و تمركززدايي ،تخصصي
 شدن الملليينب تبيين ،علم ديپلماسي ايجاد ،هاخبره توسط سياستي سناريوهاي تدوين و سياستگذاري ،نياز
  اي.دوره تصميمات از ممانعت و هابرنامه در ثبات و دانشگاهها سياست و مشيخط در

 استفاده و فارسي زبان بقاي بين تعارض نبود از انگيزه ايجاد و بخشي آگاهي :انگيزه ايجاد و بخشي آگاهي
 تشويقي و انگيزشي نظام استقرار ،علم ابزار عنوانهب زبان يادگيري به نياز احساس ايجاد ،المللبين زبان از

 جامعه ميان در علمي تعهد و انگيزه افزايش و زبان تكثر و شدن الملليبين در موفق دانشگاههاي براي
  دانشگاهي.

 و آموزشي تكنيكهاي و تاكتيكها سازي، بستر راهبردهاي نيز  اجتماعي عامالن و دانشگاه سطح در   
  :است زير شرح به الملليبين تعامالت گسترش

 عمقط از (شروع شدن الملليبين قابليت با ييدانشگاهها سطوح در واسط زبان كارگيريهب :بسترسازي
 مرجعيت ايجاد و كسب ،واسط زبان از استفاده براي پرمتقاضي هايرشته و مقاطع بررسي و آمايش ،دكتري)
 و ويژه توجه و الزم پشتيباني و مالي سرمايه تخصيص ،ملي زبان ترويج هدف با علوم برخي در علمي

  زبان. آموزش و شدن الملليبين حوزه در خاص سياستگذاري
 ،علم آموزش در واسط زبان از استفاده به نياز و ضرورت مرزهاي تبيين :آموزشي تكنيكهاي و تاكتيكها
 مهارتهاي به متقاضي دانشجويان تسلط ؛،تخصصي هايرشته استادان المللبين زبان تقويت و هادوره تعيين
 روشهاي از استفاده ،مدارس از زبان منسجم و روشمند آموزش تبيين ،معتبر مدرك ارائه به الزام و زباني
 ،زبان آموزش براي مجازي هايشبكه و هارسانه از بهينه استفاده ،هدف با متناسب و كارآمد آموزي زبان
 زبان ابزار و آموزشي كمك تجهيزات استقرار ،المللبين زبان به تسلط براي تشويقي و انگيزشي نظام ايجاد
 كارآمد نظام اندازيراه ،دانشگاهها در متناسب واحدهاي ارائه با مدارس آموزي زبان روند ادامه ،آموزي
 مدرك ارائه و بندي سطح براي استاندارد آزمونهاي تدوين و المللبين دانشجويان براي فارسي زبان آموزش
  آموزي. فارسي

 براي قرارداد اخذ ،خارج و ايران دانشگاههاي بين مشترك هايدوره برگزاري :الملليبين تعامالت گسترش
 فارسي كشورهاي با دانشگاهها تبادل و تعامل تقويت و تسهيل ،همسايه كشورهاي با دانشجو گروهي جذب
 دانشگاهي مدارك به الملليبين اعتبار افزايش ،المللبين عرصه در قابتر منظوربه بيشتر خدمات ارائه ،زبان
 و جهان يدانشگاهها اتحاديه به پيوستن و زبان انگليسي غير پيشرو كشورهاي تجربه از استفاده ،ايران

  مكاتبات. و اجالس برقراري
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مطابقت دارد.  )Green, 2007( گرين نظريه رهبري تحولراهبردهاي يافته شده در اين پژوهش با    
ضرورت و فوريت براي تحول اولويت دارد و براي  احساس، ايجاد كه معادله تحول نام دارد يهنظردر اين 

بدون  كه اي براي ذينفعان داشته باشيم. گرين معتقد استاين منظور بايد داليل محكم و قانع كننده
در  ،بنابراينانداز و رسالت كار، تغيير ممكن است پس از آغاز كار دچار انحراف شود. شفافيت در چشم

عنوان گامهاي هب از نظر گرين ابتدا الزم استشود. باي راهبردها بايد به اين ظرفيتها و مهارتها توجه ويژه
هايي را به شكل پايلوت اجرا كنيم و پس از اطمينان از درستي مراحل اجرا نمونه ،در تحول اوليه قابل اجرا

تر از عوامل مذكور بايد بزرگ مجموع نظريه. در اين و كسب پيروزي كوتاه مدت به دنبال توسعه باشيم
براي مقاومت در برابر را دو دليل  )Schein, 2002( مقاومت در برابر تحول باشد. گرين به نقل از شين

 : نگراني از بقا و نگراني از يادگيري روش جديد. داندميتحول 

منظور كم به ،رهبري تحول مايك گرين نظريهپژوهش با اين هاي با توجه به همخواني يافته ،بنابراين   
اندازي تشكيالت كردن مقاومت در برابر تحول از تاكتيكها و تكنيكهاي آموزشي، ايجاد هماهنگي، راه

و بايد هستيم آگاهي و نياز  احساسايجاد نيازمند ها نشان داد كه چابك و بسترسازي استفاده شد. يافته
ها و مقاطع و پس از آمايش و بررسي رشته بسنجيمها را و دانشكده دانشگاههاظرفيتها و قابليتهاي 

 جهتعنوان پايلوت انتخاب كنيم و تكثر زبان آموزش علم در ههايي را بو دانشكده دانشگاههاپرمتقاضي، 
  طور شفاف بگنجانيم. اهداف آن دانشگاه و دانشكده بهانداز، رسالت و المللي شدن را در چشمبين
توان از تجارب كشورهاي پيشرو براي كم كردن مقاومت در برابر تحول بهره برد. براي مسير ميدر اين    

باالبردن  براي هاي بلندمدتتادان دانشگاه دورهباالبردن سطح زبان انگليسي اس برايدر كشور اسپانيا  ،مثال
روش  يمنظور ارتقابه هاي ضمن خدمت ديگري نيزشود. دورهمهارتهاي زباني و تدريس افراد برگزار مي

  . )Doiz, Lasagabaster & Sierra, 2013( شودتدريس، سطح زبان و تلفظ استادان ارائه مي

 & Airey, Lauridsen, Rasanen, Salo)ايري و همكاران يافته پژوهش حاضر با نظرهمچنين    

Schwach, 2015)   توسط كنند سياستهاي زباني دانشگاهها بايد است كه تصديق ميهماهنگ
ه ب ؛خاص باشد اهداف گروهها در آن رشته جهتگيري بايد در هاي مختلف اتخاذ شود و تصميمدانشكده

 هاي مختلف بايد منعطف باشد كهرشتهسياستهاي زباني دانشگاهها نيز با توجه به تمايزات  ،بياني ديگر
 آموزش بايد كشور هر ملي زبان حفظ براي كندپيشنهاد مينيز   (Kirkpatrick, 2011 a)كييرپاتريك

 در شانملي زبان اهميت تا گيرند پيش را چندزبانه يا دو مشترك سياست يك آسيايي كشورهاي عالي

  شود. مي حفظ انگليسي زبان كنار
 ;Maiworm & Wächter, 2002) تحقيقاتبرخي از پيامدهاي مثبت پژوهش حاضر با نتايج    

Wächter & Maiworm, 2008; Dearden, 2014; Macaro, 2013; Hellekjaer & 
Westergaard, 2003) .پژوهشها برخي ديگر از  با نيز پيامدهاي منفي همخوان است(Erkin 

Arkin, 2013; Klaassen, 2001; Airey et al., 2015; Hincks, 2010; Shaw & Mc 
Million, 2008) .المللي آغاز ورود به صحنه رقابت بينالمللي شدن از آنجا كه با بين همسويي دارد
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 اهميت دارد. بدينده منطقي و عرف معمول دنيا در شرايط غيرانحصاري و رقابتي عقاتوجه به  ،شودمي
كيفيت، خدمات، شهريه و... مشابه و خيلي  نظر ازالملل بايد خدمات آموزشي ما جذب بازار بينبراي منظور 

شدن آموزش عالي ايران جدي است، المللييعني اگر قصد بين ؛اشدنزديك يا حتي برتر از رقباي ديگر ب
ضروري  ،شودنيا انجام ميي ددانشگاههابندي منظور رتبهبه المللي كهتوجه به رشد در شاخصهاي بين

 ندنشان داد خود پژوهشدر  )Asgharzadeh & Khorasani, 2016(اصغرزاده و همكاران كه است 
يي همچنين در شاخصهاالمللي است. انداز بينر شاخص چشمي ايران ددانشگاههاترين امتياز تمام پايين

جهان، ميزان ارجاع به مقاالت منتشر شده، تعداد مقاالت و اچ  100ي با رتبه زير دانشگاههاچون تعداد 
 فناوري، تحقيقات و المللي وزارت علومهاي علمي بيننيز طبق آمار مركز مطالعات و همكاريايندكس آنها 

نگاهي به كشور همسايه ما تركيه اين درحالي است كه مطلوب فاصله دارد.  شرايطوضعيت ايران تا كسب 
از ي آن طبق مرجع معتبر وبومتريك يك سوم ايران است و دانشگاههادهد با وجودي كه تعداد نشان مي

الملل زان جذب دانشجوي بيناما مي ،استايران شبيه ارجاعات ي معتبر و تعداد مقاالت و دانشگاهها نظر
در اين كشور با زبان واسط بوده ها يكي از داليل مهم آن افزايش ارائه رشتهآن پنج برابر ايران است كه 

در كشور همسايه ما تركيه در  ،شوداي با زبان واسط ارائه نميدر حالي كه در ايران هيچ رشتهيعني  ؛است
ع تحصيالت تكميلي با زبان واسط انگليسي ارائه شده است رشته/محل در مقط 500قريب به  2013سال 

(Brenn-White & Faethe, 2013).  
 سالهاي در كه باشد داليلي از يكي كنكور در نشدن قبول شايد كه است اين ديگر ملأت قابل نكته   

 يدانشگاهها از كمتر اعتبار با حتي و ديگر كشورهاي به تحصيل ادامه منظوربه ايراني دانشجويان گذشته
 امكان كنكور در كنندگانشركت تمام براي تقريباً  اكنون اما رفتند،مي ...) و مالزي تركيه، (ارمنستان، ايران

 با .هستيم مواجه نيز خالي صندلي معضل با عالي آموزش در يكمّ  رشد دليل هب حتي و دارد وجود پذيرش
 مهاجرت نرخ نظر از دنيا اول كشور ده زوج هم هنوز كه دهدمي نشان يونسكو گزارشهاي اين، وجود

 خواهان و دانشگاهي آموزش كيفيت دنبال هب كه هستند دانشجوياني كنوني مهاجران و هستيم دانشجويي
 واقع مغفول ايران عالي آموزش در مهم اين هستند. شده جهاني دنياي در شغل و زندگي براي شدن آماده
 برنامه اجراي راستاي در كه اميد است. نشده اجرا و ارائه خصوص اين در مدوني و دقيق برنامه هنوز و شده
 عنوانهب علم آموزش زبان نقش و عامل به ايران، عالي آموزش شدن الملليبين برنامه و توسعه ششم

 زيرا شود. برطرف آن ياجراي و قانوني موانع و ويژه توجه عالي آموزش شدن الملليبين براي كاتاليزوري
 در ديگر كشورهاي زيرا ،هستيم آن اجراي به ناچار كه بنگريم ايپديده عنوانهب شدن الملليبين به اگر
 را ما جامعه مشكالت آن دستاوردهاي و داشت خواهيم مفعول نقش صورت آن در ،هستند آن اجراي حال
 برد-برد موقعيت كردن فراهم با ،شويم بازي وارد فعال كنشگر عنوانبه و هدفمند اگر اما كرد. نخواهد حل
 و زبان گسترش فرهنگي، و علمي تعامالت الملل،بين دانشجوي جذب افزايش سو يك از كشورمان براي

 علم كنشگران تسلط ،ديگر سوي از و دانشگاهها براي مالي استقالل كسب و جهان در فارسي فرهنگ
 در پژوهش و آموزش كيفيت بهبود و جهان علم هاييافته با پيوند ،نتيجه در و المللبين زبان به ايراني
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 در آموختگاندانش اشتغال هايزمينه كسب و روز موضوعات و منابع با و دنيا استانداردهاي مطابق ايران
   .كرد خواهيم فراهم را المللبين بازار

  
  پيشنهادها

  است: به قرار زير براي اجرايي شدن آنهايي استفاده از مدل استخراج شده نيازمند پيش بايسته
 المللي شدن و استفاده از زبان واسط؛بين برايشناسايي دانشگاههاي با ظرفيت و قابليت در كشور . 1

 الملل؛هاي پرمتقاضي و جذاب براي دانشجويان بينشناسايي و آمايش رشته. 2

 ؛براي تكثر زبان آموزش علم االذهانيمشترك و بين سازيانداز، تصويرچشمايجاد تصويرسازي و . 3

 رفع موانع قانوني در استفاده از زبان واسط در آموزش اين دانشگاهها؛. 4

 المللي شدن؛بين جهتنهادينه كردن تكثر زبان آموزش علم در . 5

 رهبري و هدايت فرايند اجرا؛ براي (actor)تعيين عامل اصلي . 6

 ايجاد حس همكاري و مشاركت وسيع در قشرهاي دانشگاهي؛گفتمان و منظور شبكه سازي به. 7

 ؛هاي مهارتهاي زباني مدرسانييد صالحيت و شايستگيأتربيت و ت براياندازي مركزي راه. 8

سهولت در يادگيري زبان  منظوربهمند هاي آنالين و مجازي گسترده و نظامها و دورهتشكيل شبكه. 9
 و دانشجويان؛ استادانالملل براي بين

 (ضريب حقوقي)؛ استادان يالملل در برنامه ارتقامنظور تقويت زبان بينايجاد مشوقهاي الزم به. 10

 ايجاد هماهنگي و تعامل بين سازمانها و نهادها؛. 11

 راهبردي؛ هايبازخورد و استفاده از نظرگرفتن . 12

 مين منابع مالي؛أت. 13

 ؛و تفويض اختيار المللدانشگاهها در جذب دانشجوي بينبه رسميت شناختن استقالل . 14

 ي داخلي و خارجي؛دانشگاههاتشكيل كنسرسيوم بين . 15

 تعهد براي اجرا و گشودگي در ساختار؛. 16

 المللي شدن؛بين جهتعنوان راهنماي تكثر زبان آموزش در هب تهيه مقاله سفيد. 17

  .تاق به يادگيري زبان فارسيالملل مشتخفيف در شهريه دانشجويان بين. 18
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