
 

 

 

 

 چکیده

عالي از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهاني شدن  آموزش سازی المللي بين

اجتماعي  -و از سوی دیگر بدليل منافع حاصل از آن در ابعاد سياسي، اقتصادی، فرهنگي

و علمي، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. موج جدید بين المللي 

(، نشان از عزم جدی 1396عه )سازی آموزش عالي درکشور  براساس برنامه ششم توس

از این رو این مقاله حاضر ایران در اجرایي کردن این سياست در سطحي گسترده دارد. 

با رویکرد سياستگذاری، بين المللي سازی  آموزش عالي  تحليل  تالش دارد تا  از طریق 

یندی هدفمند، پشتوانه های نظری الزم را برای اجرای آگاهانه این سياست ، به صورت فرا

ارائه نماید. نتایج پژوهش حاضر حاکي از این است که عليرغم وجود  مستمر و نظام مند

کمترین چالش در مولفه محتوا به دليل برخورداری از پشتوانه اسناد باالدستي، بيشترین 

تعریف تصميم سياستي در  به مولفه فرایند بدليل عدم شفافيت سياستگذار در  چالش 

در اجرای  و همچنين مولفه بازیگران به عنوان عامل تاثيرگذار  خه سياستگذاری قالب چر

تعلق دارد. توصيه سياستي برای حل این چالش، تعهد و الزام سياستگذاران  و  فرایند 

بين المللي سازی بر اساس  اجرای سياست . 1تصميم گيران به سه نکته اصلي است: 

دانش از طریق فعال نمودن  -. ایجاد شبکه سياست2. چرخه و مدل های سياستگذاری

دفاتر دانشگاه پژوهي در سطح سازماني و تقویت نهادهای سياست پژوه در سطح بخشي/ 

 . تقویت نهادهای تسهيلگر در فعاليت های بين المللي.3ملي. 

 کلید واژه:

 بازیگران.، آموزش عالی، بین المللی سازی، مدل تحلیل سیاستی والت و گیلسون، 

 

 همقدم

در دنيای در حال تغيير امروز، جهاني سازی فرایند آموزش، موجب ارائه ایده بين المللي  

ست )ذوالفقاری           شده ا سعه  شورهای در حال تو صا در ک صو و  1شدن آموزش عالي خ

کاران،   یت   2009هم نا به        2015)2(.  جه  با تو یل منطقي برای بين المللي ساااازی را  ( دال

های پيش روی آموزش عالي، در دنيایي که بيش از پيش جهاني اسات،  تغييرات و چالش 

 و هاسياستدارندۀ دربررا سازی الملليبين (2009و همکاران) 3ضروری مي داند. آلتباخ

 شاادنجهاني به واکنش در کشااورها ها ودانشااگاه کهبيان مي کند  های گوناگونيبرنامه

های ها و چالششااادن را پاساااخي به فرصااات ليالملبين (،2002) 4وندام .اندبرده کاربه

های را یکي از راه شاادن آموزش عاليالملليبين (،2003) 5کيانگ و داندشاادن ميجهاني

.  بر اسااااس . کندمطرح ميها احترام به فردیت ملت ،زمانشااادن و همجهاني واکنش به

شورای آموزش امریکا  سترده    ( » 2011)6تعریف  سازی طيف گ ای از فعاليت بين المللي 

های علمي و عملي اسااات که به افراد برای فهم بهتر محيطي که در آن زندگي مي کنند،        

ارتباط با افرادی ورای مرزهای کشاور خودشاان، و دساتيابي به درر درساتي از نظام     

 «.های ساااياساااي، فرهنگي و اجتماعي دیگر ملت ها و تعامالت بين ملت ها کمک مي کند 

نيازمند  و  پایان بي مستمر و  راه یک شدن  المللي بين (2013)7براساس دیدگاه هودزیک 

ساس  جهاني محيط دائمي تغييرات با عالي آموزش ستمر م سازگاری  صت  برا  و ها فر
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های آموزش عالي و نظامو فرودهای  ها و فرازوانفعالشااادن را عاملي برای تبيين فعلالمللي( بين1395) خورساااندی  اسااات. ها چالش

 عنوان مي کند.بهسازی هویت دانشگاه امروزی 
موج جدید بين المللي سازی آموزش عالي در ایران، با استناد به اسناد باالدستي در سطحي نسبتا گسترده در حال شکل  در چند سال اخير

ميت بين المللي شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش گيری است. سياستگذاران آموزش عالي و مدیران دانشگاهي، به دفعات با اشاره به اه

است. تشکيل شورا ها و کميته های « بين المللي کردن دانشگاه ها » عالي، به این نکته اشاره کرده اند که هدف بزرگ آموزش عالي ایران 

ل مدیران دانشگاه های ایراني و مرتبط ، امضای تفاهم نامه ها و قرارداد های متعدد با موسسات آموزش عالي خارجي، سفرهای متقاب

خارجي در کنار فعاليت های روز افزون برگزاری نشست ها و همایش های مختلف و ارائه گزارش های مستمر از افزایش فعاليت های بين 

ت که المللي ، نشان دهنده تصميم جدی و رسمي  نظام آموزش عالي در جهت گسترش فعاليت های بين المللي آموزش عالي ایران اس

( اهداف زیر مطرح و دولت 1396سرعت بيشتری گرفت.بگونه ای که در برنامه ششم توسعه) "پسا برجام"خصوصا  در فضای ایجاد شده 

 بودجه الزم را برای تحقق برنامه در خصوص پيش بيني نموده است: 

، الملليدر مراجع بين شده اد اختراعات و ابداعات ثبتعدارتقای سهم دانشجویان خارجي، ارتقای رتبه توليد کمي مقاالت در دنيا ، افزایش ت

، افزایش تعداد دانشگاه ها در صد دانشگاه برتر آسيا، افزایش تعداد شعب خارجي درصد تعداد مقاالت مشترر با محققان خارجي افزایش 

تعداد مقاالت نمایه شده و دارای ضریب تاثيرو دانشگاه های کشور و افزایش تعداد نشریات ایراني نمایه شده در پایگاه بين المللي علمي 

 .در پایگاه استنادی جهان اسالم

اما  آنچه در حال حاضر و در طول برنامه ششم توسعه، دارای اهميت است، توجه تصميم گيران و سياستگذاران به این نکته است که 

به منظور تحقق نفعان دولتي در سطح ملي برخوردار است اما  اگرچه از پشتوانه اسناد باالدستي و حمایت ذی اتخاذ این تصميم سياستي 

خصوصا در وضعيت فعلي کشور است که تعامالت و ارتباطات بين برنامه، نيازمند شفافيت در چگونگي اجرا بر اساس زمينه و بافتار 

وی دیگر بازیگران در بين المللي سازی از المللي متاثر از نافرجام بودن برجام بدليل عدم تعهد دولت ترامپ  در حال کاهش است. از س

با  کنشگران اصلي در سياستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابي محسوب مي شوند که نيازمند توجه ویژه هستند.از این رو پژوهش 

ن المللي سازی پرداخته است. در ( به تحليل مولفه های محتوا، زمينه، فرایند و بازیگران در  بي1994استفاده از مدل مثلثي والت و گيلسون)

در پاسخ به این پرسش که نقش  نقش بازیگران  صرفا به تحليل  ، به اختصار به این مولفه ها اشاره و  بدليل محدودیت در حجم  این مقاله 

به سياستگذاران و تصميم گيران بين رود مقاله حاضر انتظار مي بازیگران در فرایند بين المللي سازی چگونه است، بسنده شده است. 

اساسي  عناصر مورد تحليل در بين المللي سازی به منظور تحقق برنامه و همچنين برنامه المللي سازی آموزش عالي در توجه به  نقش 

 عقالیي در چرخه بعدی سياستگذاری کمک نماید.ریزی 

 مبانی نظری. 1

 9گام مستمر و متوالي بيان مي کند: آگاهي 6شامل  8ها را در قالب یک چرخه بين المللي شدن ( فرایند بين المللي شدن دانشگاه1994نایت )

ن ارکان اصلي دانشگاه ) ایجاد آگاهي در استادان، دانشجویان و کارکنان ومدیران درباره اهميت و منافع بين المللي شدن دانشگاه( و همچني

و اتخاذ  11در استادان، دانشجویان، کارکنان و مدیران دانشگاهي؛ برنامه ریزی 10دجامعه از اهداف و مزایا و ضرورت آن؛ ایجاد تعه

فعاليت ها از طریق اجرای استراتژی  12استراتژی جامع در خصوص بين المللي شدن براساس نيازها، اهداف و انتظارات؛ عملياتي کردن

انگيزه ذی نفعان و  14کيفيت فرایند بين المللي شدن؛ تقویت مستمر به منظور ارتقای 13های بين المللي شدن از ابعاد مختلف؛ ارزیابي

 مشارکت کنندگان ) کارکنان، استادان و دانشجویان( در اقدامات و فعاليت های بين المللي شدن دانشگاه. 

را به صورت مدل ( ادغام و آن 1998( را با استفاده از سه مولفه در مدل واندروانده)1994( چرخه بين المللي سازی نایت)2002دوویت)

 اصالح شده ای که بنظر مي رسد به نوعي متاثر از مدل های سياستگذاری است، ارائه کرده است. سه مولفه اضافه شده عبارتند از:

این مرحله ، قبل از مرحله آگاهي  مطرح شده است و بر تحليل زمينه های دروني و بيروني در اسناد و بيانيه های سياستي «. تحليل زمينه»

 تاکيد شده است. 

يفيت اجرای برنامه و استراتژی های سازماني پس از مرحله عملياتي کردن که موجب سهولت مرحله بازبيني به منظور افزایش ک«.  اجرا»

 و ضمانت اثرات برنامه مي شود. 

و یا به معنایي دیگرکشف تاثير تلفيق  در آموزش ، پژوهش و خدمات دانشگاه است که بر رصد ميزان موفقيت « تاثيرات بلندمدت» ارزیابي 

 در برنامه های دراز مدت دانشگاه در این حوزه  اشاره دارد.
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تحليل سياست آموزشي ،  شامل مراحل هفت گانه ای است که عالوه بر مراحل برای   (1995)15چارچوب مفهومي حداد و دمسکي

سياستگذاری، به  فرایند قبل و بعد ازسياستگذاری نيز توجه نموده است. در این مدل مراحل به اختصار عبارتند از :  تحليل وضع موجود، 

يم سياستي، برنامه ریزی برای اجرا، ارزیابي اثرات سياست شکل گيری گزینه های سياستي، ارزیابي گزینه های سياستي، اتخاذ یک تصم

 (.1388و چرخه سياستگذاری بعدی)حداد و دمسکي،

( در بحث پيشگيری از شکست سياست و دستيابي به نتيجه مطلوب، مراحل اصلي چرخه سياستگذاری را شامل 1394بابایي و توکلي)

 اند.ا وارزیابي حين اجرا و در نهایت ارزیابي پسين  عنوان کرده تعریف و انتخاب مساله، تدوین و ارزیابي پيشين، اجر

( بدليل نگاهي جامع به سياستگذاری از مدل های مطرح در این حوزه است که بدليل 1394مدل پيشنهادی سياستگذاری بابایي و توکلي)

ه در بخش بازیگران این مقاله مورد توجه قرار گرفته توجه به کميته خبرگي در فرایند سياستگذاری از ایده نویي برخوردار است. نکته ای ک

 است.

محور مرتبط بهم، در هم تنيده و تاثير گذار و  4معروف است شامل  17( که به تحليل سياست سه وجهي1994 )16دیدگاه والت و گيلسون

تصميم گيری و اجرای  20ت، فرایندسياس 19یا بافتاری که سياست در آن بروز نموده است، محتوای 18در عين حال نظام مند شامل زمينه

 درگير در سياست است. 21سياست و در نهایت بازیگران

 

 زمینه     

 

 

  فرایندا                                                  محتو   

 ( 1994شکل شماره یک: مدل تحليل سياستي والت و گيلسون)

 1994منبع: والت و گيلسون،

به معنای ماهيت و اهداف اصلي از تحقق سياست است که به چيستي سياست اشاره دارد. زمينه به دالیل نياز به سياست و متاثر  محتوا»

اشاره دارد . فرایند به  25و عوامل جهاني 24، عوامل فرهنگي و اجتماعي23، عوامل ساختاری22از عوامل متعددی مانند عوامل وضعيتي

سياست پاسخ مي دهد. بازیگران هم کساني هستند که در تدوین سياست و اجرای آن مشارکت و همچنين چگونگي برنامه ریزی و اجرای 

(.کليد اصلي در این مدل، پيوستگي و ارتباط متقابل مولفه های سه گانه محتوا، زمينه و 1994والت و گيلسون،«)افراد تاثير گذار داللت دارد

 نهاست. فرایند و تاثير مولفه بازیگران بر هر سه آ

 روش شناسی. 2

مطالعه حاضر با رویکرد کيفي انجام شده است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های گروهي با مدیران و دانشجویان خارجي  و  

 همچنين منابع  و اسنادکليدی و تحليل داده ها برپایه مدل تحليلي والت و گيلسون و براساس چهارمولفه محتوا، زمينه، فرایند و بازیگران

. داده های حاصل از اسناد باالدستي، مستندات موجود در وزارت علوم، آیين نامه ها و دستورالعمل های سياستي، صورت گرفته است

دانشگاه های بين المللي و دانشجویان  مدیران  مصوبات جلسات مرنبط و همچنين تجربيات زیسته حاصل از مصاحبه گروهي و گفتگو با 

ن تحليل سياست بين المللي سازی آموزش عالي در ایران با رویکرد سياستگذاری و با استفاده خارجي مشغول به تحصيل در ایران امکا

از مالحظات نظری پژوهش در قالب ارائه یک مدل را فراهم ساخت.  در این مقاله، بدليل محدودیت، ضمن اشاره مختصر به سه مولفه 

 لمللي سازی در ایران مورد بحث و تحليل قرار گرفته است. در چرخه بين امحتوا، زمينه و فرایند، نقش کليدی بازیگران 

 

 

 بازیگران
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 یافته ها. 3

اشاره و سپس بطور مفصل به نقش بازیگران در فرایند بين المللي سازی اشاره خواهد  زمينه  در بخش یافته ها به اختصار به محتوا و

 آاشکار مي سازد.مولفه ها امکان فهم بهتر تحليل بازیگران و نقش مرکزی آنها در چرخه بين المللي سازی را شد. آشنایي با این 

 

 محتوای بین المللی سازی آموزش عالی در ایران . 1. 3
داخلي مراکز، دفاتر و فهم اوليه از محتوای سياست بين المللي سازی با اسناد، قوانين، آیين نامه ها، دستورالعمل ها و شرح فعاليت های 

شوراهای مرتبط محقق شد. آموزش عالي ایران،  بين المللي سازی را براساس اسناد باالدستي مندرج در قانون اساسي، برنامه های پنج 

 ساله، سند چشم انداز ، سياست های کلي علم و فناوری و سند جامع علمي کشور در راس فعاليت های سياستي خود قرار داده است.

 هداف و اولویت های بين المللي سازی آموزش عالي به وضوح در اسناد باالدستي آشکار است.ا

پيشتازی در مرزهای علم (» 1393)سياست های کلي علم و فناوری،« جهاد مستمر علمي با هدف کسب مرجعيت علمي و فناوری در جهان»

افزایش اگاهي برای .» ، «شبکه سازی» ، «ي در بين زبان های بين الملليارتقاء جایگاه زبان فارس» ، «و فناوری با مرجعيت علمي در جهان

مقایسه و شناسایي نقاط قوت و ضعف برای همگامي با پيشرفت های علمي دنيا در امر بين المللي سازی بویژه در امور فرهنگي, علمي و 

(؛ گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش 1384سند چشم انداز، «) استفاده از دانشمندان ایراني خارج از کشور«. » فناوری 

 (1389در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمي و فني معتبر منطقه ای، جهاني و بویژه جهان اسالم )نقشه جامع علمي کشور،

(؛ 26،1390رهبری) آیين نامه جامع مدیریت« ملليبين ال -برنامه ریزی و سياستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاریهای علمي» ؛ 

(؛ گسترش ارتباطات علمي با 1385برنامه چهارم توسعه،«) دانشجوی خارجي پذیرش دانشگاه ها ازطریق هزینه های از بخشي تأمين » 

 های آموزشي مشترر،دورهبرگزاری  اندازی دانشگاههای مشترر، المللي از طریق راهمراکز و نهادهای آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين

تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تأکيد بر کشورهای منطقه و جهان اسالم) برنامه پنجم   اجرای مشترر طرحهای پژوهشي و

، «ملليال بين معتبر های دانشگاه مشارکت با عالي آموزش شعب و واحدها ایجاد« »گسترش همکاری و تعامالت بين المللي» (؛ 1389توسعه،

افزایش جذب دانشجویان خارجي، افزایش تعداد مقاالت مشترر با محققان خارجي، تعداد نشریات ایراني نمایه شده در پایگاه های بين 

(. در واقع اتخاذ تصميم سياستي بين المللي سازی به پشتوانه اسناد باالدستي از پشتوانه الزم و در 1396المللي ) برنامه ششم توسعه،

 متقن برخوردار است. عين حال

بين المللي شدن آموزش »(، به عنوان باالترین شورای تصميم گير و رسمي،  1394 )27شورای سياستگذاری بين المللي کردن آموزش عالي 

عالي را روند به هم تنيده کارکردهای آموزشي، پژوهشي، خدمات تخصصي و دیگر کارویژه های دانشگاهي در سطوح محلي، ملي، منطقه 

راه اندازی  و توسعه دیپلماسي علمي » تعریف نموده و بر اساس آن رویکردها و استراتژی های الزم  را تعيين کرده است. « ی و جهاني ا

هم سرمایه تبليغي و اقتصادی، سرمایه اجتماعي، به منظور جذب  همکاری های دانشگاهي، تبادل استاد و دانشجوو فناوری از طریق  

که بطور مستمر « با هدف حفظ منافع ملي، افزایش کيفيت علمي و گسترش توانمندی کشور در منطقه و سطح بين الملل  برای کشور فرهنگي

، به اختصار مشخص کننده دالیل اصلي (به آن اشاره شده است1394در سخنراني های سياستگذاران وزارت علوم از جمله ساالر آملي)

جذب دانشجویان و اساتيد »استراتژی های اعالم شده برای تحقق اهداف فوق عبارت است از   سياستگذاران در بين المللي سازی است.

خارج مقيم همکاری با ایرانيان  خارجي، پياده کردن برنامه های آموزشي مشترر مانند استفاده از استاد راهنمای مشترر و ...،

داوطلب یا داوطلبان ایراني مقيم خارج از کشور، عملياتي کردن تفاهم ،اعطای فرصت مطالعاتي به اساتيد یا فارغ التحصيالن خارجي کشور

استادان ایراني،  نامه های امضا شده، انجام پروژه های مشترر پژوهشي توسط استادان ایران و خارجي، افزایش فرصت های مطالعاتي 

 (. 1395لوم،وزارت ع«)انعقاد پروژه های بزرگ بين المللي و افزایش شرکت های علم و فناوری

براساس داده های پژوهش کمترین چالش مورد اشاره در این بخش به چشم مي خورد. تعاریف، اهداف و دالیل اگرچه در مواردی پراکنده 

اما از انسجام نسبي برخوردار است. در این بخش یکي از چالش های پر استناد که توسط مشارکت کنندگان مطرح شد ابهام و عدم همخواني 

ای اسناد باالدستي در سطح عملياتي است، منع آموزش به زبان غير فارسي در دانشگاه های کشور بر اساس قانون اساسي یکي از محتو

 این چالش هاست. 
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 زمینه بین المللی سازی آموزش عالی در ایران . 2. 3
( به منظور آگاهي از زمينه ای است که سياست در آن اجرا 1995تحليل وضعيت موجود ) حداد و دمسکي،گام اول درچرخه سياستگذاری، 

( تحليل زمينه را به عنوان مرحله ای الزم و ضروری به چرخه بين المللي سازی 2002در چرخه بين المللي سازی نيز، دوویت)مي شود. 

براساس این رویکرد هر کشوری   امه ریزی و اجرا  در بين المللي سازی ذکر کرده است. برن  ( اضافه و آن را مقدمه  1994نایت) نایت، 

برنامه ریزی سياستي خاص را مي طلبدکه تا حد زیادی به شرایط خاص کشور در آن برهه مربوط مي شود. این  و حتي هر دوره زماني 

های جایگزین در صورت تغيير وضعيت کمک خواهد نمود.  امر به سياستگذاران در انتخاب سياست های مناسب و همچنين گزینه

 ( در ارائه تعریفي از سياست به ارائه گزینه های بدیل برای تصميم گيری به شرایط و موقعيت اشاره دارد. 1392فراستخواه)

زمينه ای اجرا خواهد شد. به این پرسش اساسي پاسخ خواهد داد که سياست در چه  (1994تحليل زمينه براساس دیدگاه والت و گلسون)

المللي سازی آموزش قابل تحليل است. از آنجایيکه سياست بين   29و خرد  28زمينه در دو سطح کالن ( 1994از نظر والت و گيلسون)

و  در سطح ملي تعریف شده است، تحليل سطح کالن باید شامل ارزیابي وضع موجود کشور از ابعاد اقتصادی، سياسي، فرهنگي  عالي، 

 شامل وضعيت آموزش عالي کشور از ابعاد و زوایای مختلف باشد. و در سطح خرد اجتماعي در سطح ملي،منطقه ای و بين المللي 

بسياری از چالش های مطرح شده درباره بين المللي سازی، براساس تجربيات مشارکت کنندگان در پژوهش،  متاثر از اختالل در هر دو 

راساس داده ها، در سطح دانشگاه ها با چالش فراواني از سوی دانشجویان خارجي و مدیران دانشگاهي مواجه سطح خرد و کالن است.ب

شدیم که بسياری از این چالش ها مشکل آموزش عالي ایران در سطح ملي است. مواردی مانند نظام آموزشي متمرکز، مستقل نيودن 

انش استادان، عدم برخورداری دانشگاه از امکانات و تسهيالت دانشگاهي، بودجه دانشگاه ، حاکميت سيستم بوروکراتيک ،بروز نبودن د

اندر و .... این چالش ها اگرچه تکراری و در مطالعات مختلف به آن اشاره شده است، اما از این رو دارای اهميت است که سياستگذاران و 

ای سياست بين المللي سازی در وهله اول نيازمند بهبود وضعيت تصميم گيران آموزش عالي را با این واقعيت روبرو مي سازد که اجر

عدم پذیرش و آمادگي استادان برای بين المللي سازی، عدم پذیرش دانشجویان » (. 1395کنوني نظام آموزش عالي ایران است)اصغری،

ودن تسهيالت دانشگاه،کمبود تجهيزات خارجي، خصوصا از برخي از کشورها توسط دانشجویان ایراني، کمبود کارکنان مجرب، ناکافي ب

دانشگاهي، امکانات ناکافي خوابگاه ها، کمبود تجهيزات و دانش فني، نداشتن ساختار سازماني مناسب برای ارتقا و گسترش همکاری های 

ذب استاد و دانشجوی بين المللي، رویه ها و قوانين ) پرداخت حقوق به دالر و ...(، مستقل نبودن دانشگاه ها و مراکز پژوهشي در ج

خارجي، فقر اطالعاتي از فعاليت های در حال انجام بين المللي در سطح دانشگاه ها، پراکنده کاری، عدم عضویت موثر دانشگاهيان در 

 انجمن های علمي خارج از کشور، کمبود اعتبارات علمي برای شرکت در مجامع و تعداد اندر فرصت های مطالعاتي و عدم استفاده درست

از فرصت ها، کمبود اعتبار برای ارتقای فناوری دانشگاه، تعداد اندر فعاليت های فرهنگي برای دانشجویان خارجي، و موارد مشابه دیگر 

از دیگر موارد قابل « در حوزه های فناوری مانند ميزان دسترسي به پایگاه های اطالعاتي،  پهنای باند، سرعت اینترنت و ميزان فيلترینگ

که به نوعي انعکاس چالش های موجود در داخل نظام اموزش عالي ایران است. براساس داده های وسط مشارکت کنندگان است اشاره ت

چالش دیپلماتيک در صدور ویزا و روادید برای  خارج از محيط دانشگاه نيز چالش ها در سطحي بسيار متنوع مطرح شده است. پژوهش، 

در مواردی به از دست دادن زمان ثبت نام در زمان مقرر و یا انصراف از ادامه تحصيل منجر مي شود  دانشجویان و استادان خارجي، که

بين فرهنگي دانشجویان خارجي چه در سطح دانشگاه و چه در سطح شهر که هم توسط دانشجویان خارجي و هم مدیران  تا  چالش های 

بسيار مورد تاکيد بوده است. تغييرات سياسي تاثيرگذار در اجرای سياست بين المللي سازی در ایران مانند برجام و پس از  دانشگاهي 

از دیگر موارد تاثيرگذار در بين المللي سازی بوده است که به نقش زمينه و ضرورت تحليل آن برجام و همچنين شرایط اقتصادی کشور 

 اره داشته اند.در اجرای موفق سياست اش 

تحليل زمينه به عنوان اولين گام در فرایند بين المللي سازی ضامن موفقيت در گام های بعدی است. در واقع سهل انگاری در تحقق درست 

 است.« ساختن بنایي استوار در زميني ناپایدار( »1386این مرحله , عليرغم جدیت در مراحل بعدی، به تعبير وحيد)

 المللی سازی آموزش عالی در ایرانفرایند بین .3. 3
است که عبارتند  مختلفي مراحل دارای  ،(1994)و والت ( 1993)ساباتير  دیدگاه از فرایند. شودمربوط مي سياست انجام چگونگي به فرایند

طور به مراحل این. بازخورد و ارزیابي، پایش، اجرا، ریزی،برنامه سياستي، گزینه انتخاب و تدوین مسئله، تشخيص و شناسایي مرحلۀ از:

( عالوه بر توجه 1995مقاله توضيح داده شد.البته در مدل حداد و دمسکي) مباني نظری در که اشاره دارند دمسکي و حداد مدل به مشخص



 

 98زمستان   نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا/ سال هجدهم/               
 

 248 

ي به آن پرداخته به چگونگي و مراحل انجام سياست به گام های قبل از اجرا نيز توجه دارد. تحليل وضعيت و توجه به زمينه که در بخش قبل

 ( مبنای شکل گيری و انتخاب گزینه سياستي در گام بعدی محسوب مي گردد. 1388است به عنوان گام اول در مدل حداد و دمسکي)

ها براساس ارزیابي های انجام شده یکي از آن انتخاب و سياستي هایگزینه گيریشکل( به 1995گام دوم و سوم در مدل حداد و دمسکي)

ارزیابي و از طریق ریزان و مجریان مشترر با برنامه هایهبرگزاری جلس باگيران گذاران و تصميمسياست ،در این مرحلهرد. تعلق دا

 ۀانتخاب گزین ،ند. درواقعکنمي انتخابگرفته های سياستي شکلاز ميان گزینهبرتر را سياستي  ۀگزین های سياستي توسط خبرگان،گزینه

؛ هوی 1388دمسکي،  و حداد)« موجود اطالعات و عقالنيت ميزان» ،نخستشده در مرحله های ارائهبراساس تحليل،  سياستي در این مرحله

 گزینه هر اجرای مثبت پيامدهای و سياست، مزایا اجرای از ناشي احتمالي مشکالت وها سياستي، چالش گزینه هر درباره( 2008و تارتر،

با  هماهنگ ،و از سوی دیگر، اسناد باالدستي سو منطبق با که ازیک ای گزینه سياستگذار در انتخابو به  سياستي را معلوم مي سازد

گذاران و ، سياستنخستشده در گام مطرحهای ها و فرصتچالش و شرایط موجود در هردو سطح خرد و کالن کمک مي نماید.وضعيت 

گذار بيش از هر دارد. در این مرحله سياستبرحذر مي ،غيرعملي و غيرمنطبق با زمينه یاپردازی و آمال و آرزوهایؤگيران را از رتصميم

اقدام نماید. مثال عملي در این  گزینه های جایگزینتعيينضمن آنکه باید  دیگری باید به عملي بودن و قابليت اجرای سياست بيندیشد ۀنکت

که  ایگونهبه ؛کشور در دوره پس از برجام است سياسي  ره داشته اند توجه به شرایطباره، همانگونه که برخي از مشارکت کنندگان اشا

ثر از فضای پس از أي ایران متلالملهای مشترر بينها و همکاریفعاليت شسياست گستر در پيهای مختلف دنيا به ایران، ورود دانشگاه

شده است. در چنين فضایي که دو  يبسيار و درنتيجه ایجاد تعهدات مشترکهای همکاری دها و قراردانامهبرجام، منجر به امضای تفاهم

د شوجمهوری انتخاب مييسئهای حاصل از این توافق سياسي در ایران هستند، در جای دیگری از دنيا ردنبال استفاده از فرصتهطرف ب

زند و هم ميهبرا محاسبات ما  ؛گذاردجهان تأثير مي های آموزشي ما در این نقطه ازالملل( که بر سياست)ضرورت تحليل در سطح بين

 وسياسي  احتمالي هایموقع اتفاقهبيني بکه درصورت پيش داردرو اهميت د. این نکته ازآنکنفرایند اجرای سياست را دچار اختالل مي

 شود        ميریزان فراهم گذاران و برنامههای سياستي جایگزین، امکان مانور برای سياستگزینه درنظر گرفتن

سياستي  ۀشده و گزینهای ارائهاستناد تحليلبه اجرا تعلق دارد. در این مرحله و ریزی( به برنامه1995بعدی در مدل حداد و دمسکي) گام

رین مرحله مقدور خواهد شد. برنامه ریزی برای اجرای گزینه سياستي، اصلي ت تدوین برنامه  ،گذاراناتخاذشده توسط سياست

ترین گام در مهم ،اجرا» .استاین گام بسيار بااهميت  ،شودسياستي به اجرا منتهي نمي ۀگزین نجاکه هرآازسياستگذاری تلقي مي شود. 

. این مرحله (2014 ،30محمدی)ملک المللي استو بين ،های سياست، در سطح محلي، مليتأثيرگذار بر تمام جنبهعامل گذاری و سياست

بلکه مجریاني مرکب از  ،یک سازمان واحد و منحصربفرد نيست ،زیرا مجری دارد،اهميت خاصي  ،گي نظام آموزش عاليژویموجب هب

 در نقاط مختلف کشور، هاموریتأها و مبر تفاوت در رسالتو مراکز پژوهشي هستند که عالوه هاهسسؤم ،های متعدد و همچنيندانشگاه

اجرای سياست بين المللي سازی بدليل مشکالت ناشي  همانگونه که در بخش بازیگران به آنها اشاره خواهد شد،  در این گام هستند. مستقر

 از مولفه بازیگران با چالش های جدی در بخش اجرا روبرواست که بنا بر ترجيح نویسنده در بخش بازیگران به آن اشاره خواهد شد.

( اگرچه تاکيد اصلي بر ارزیابي در گام پس 1995است. در مدل حداد و دمسکي) «ارزیابي»اری گام مهم و اساسي دیگر در فرایند سياستگذ

 نه تنها امکان  ارزیابي از اجرا و در ارزیابي تاثيرات سياست صورت گرفته است اما همانگونه که در انتخاب گزینه سياستي ذکر شد،

 بادر مرحله اجرا،  ارزیابيهمچنين . سازد مي فراهم را نيز در شرایط خاص جایگزین هایگزینه ، بلکه امکان انتخابمناسب ۀانتخاب گزین

ارزیابي در  کاهش مي دهد؛نحوه اجرا  و یاعوض کردن عوامل  از طریقشکست سياست را ، امکان موقع زنگ خطرهصدا درآوردن ببه

یا اجرای سياست جدید  ف،گيری در ادامه، توقرا برای تصميمگذاری تواند مقدمات آغاز چرخه بعدی سياستمرحله پس از اجرا نيز مي

زیرا بنظر مي رسد همانگونه که بابایي از این رو نمي توان ارزیابي را صرفا در یک مرحله از فرایند سياستگذاری تعریف نمود. د. کنفراهم 

 د:شودر سه سطح اصلي انجام ميطور مشخص به  ارزیابي (در نتایج پژوهش خود اشاره کرده اند، 1394و توکلي )

 ؛(سياستيهای ارزیابي گزینه)گذاری سياست چرخۀ ابتدای . ارزیابي در1

 اجرا؛ فرایند طول در . ارزیابي2

 گذاری.پایان چرخه سياست در . ارزیابي3

موقعيت فعالي از اهميتي دو چندان شرایط خاص کشورهایي مانند ایران خصوصا در در سياست بين المللي سازی، توجه به این نکته بدليل 

 برخوردار است. پایش، رصد و ارزیابي مستمر در فرایند بين المللي سازی.

 و تکميل سياست اجرای کههنگامي مطلوب، وضعيت کی چرخه سياستگذاری بعدی است. در( 1388)دمسکي  و حداد گام نهایي در مدل 

 سياستي اگر گزینۀ  جدید را فراهم مي سازد. گذاریسياست ک چرخۀیبه  ابييدست امکان  تسياس نتایج ارزیابي مرحله شد، تعيين آن نتایج
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راحتي پيشنهادهای بود به قادر خواهند برنامه، پایان از پس مجریان، شود، اجرا و طراحي، تدوین، مندنظام ایگونهبه ابتدا از شدنالملليبين

 :باشد گویيقابل پاسخ روشنيبه باید زیر پرسش مرحله، این در. کنند ارائه بعدی گذاریسياست خود را درباره چرخه

 «و اجراست؟ ،ریزیطرح، برنامه ميزان اختالف از سياست فعلي قابلچه چگونه و با  ،بعدیبين المللي سازی  چرخه»

، نقطه یک از که نيست مقطعي فعاليتي، گذاریسياست» زیرا ،گذاری استثر از ذات سياستأمت گام در مدل های سياستگذاری، این طراحي 

در  بازنگری مشکل، یکۀ دهندتشکيل هایمؤلفه حتي و سياست تدوین منابع تغيير دليلبه بلکه رسد،ب پایان بهی دیگرۀ نقط آغاز و در

(. از این رو توجه سياستگذاران ایراني به این گام تقویت 1386 )الواني، «هاستسياست تکامل مبنای ها،آن اصالح و تغيير ها وسياست

 کننده دیدگاه استمرار و عدم وقفه در چرخه بين المللي سازی و پرهيز از تقليل ان به فعاليت های پراکنده و مقطعي است. 

 بین المللی سازی آموزش عالی در ایرانبازیگران   .4. 3
بازیگران همانگونه که در مدل والت و گيلسون به آن اشاره شده است ، اگرچه ضلعي از اضالعي مدل مثلثي را تشکيل نمي دهد اما در 

واقع در قلب مثلث و به عنوان عنصر اصلي و تاثير گذار بر هر سه ضلع اصلي محتوا، زمينه و فرایند عمل مي نماید. بازیگران در سراسر 

واژگاني هستند  33نفعانذی  و 32، بازیگران31عوامل   اری بطور آشکار و پنهان حضور دارند و برآن تاثير مي گذارند. فرایند سياستگذ

ترین و گروه بازیگران، از اصلي»  هستند.  36و افراد 35ها ، سازمان34شامل متخصصان که در فرایند سياستگذاری از آنها استفاده و 

توانند عوامل مي .(. 1992مکينتاش  ) «37شودها اطالق ميبازیگران به دولت ،تغييرات سياستي هستند. در اغلب موارددرگيرترین عوامل در 

(. بازیگران براساس 2014، 38ساباتير و وایبل ) های دولتي باشندیا سازمان ،های خصوصيمتشکل از افراد، گروهي از افراد، شرکت

در اهميت نقش بازیگران در تحليل سياست در دنيای در   (2012و همکاران) 39نفعان اطالق مي شود. هرمانز( به ذی 1993دیدگاه ساباتير)

( بازیگران را اعم از آنهایي   1999اشاره مي کنند.برخي مانند عباسي) 40حال تغيير امروز به اصالح سيستم ها و فرایندهای چند بازیگره

( عوامل موثر در اجرای سياست را شامل تصميم گيرندگان، مجریان و 1379ماژرزار)مي داند که در سياست تاثير گذار هستند. 

بازیگران)اعم از ذی نفعان و تاثيرگذاران در سياست( و اجرای موفق سياست را در گرو همخواني ذی نفعان و مجریان با سياست قلمداد 

ذی نفعان و در نتيجه تایيد سياست توسط آنان و همچنين مي کند. از نظر ماژرزار بر فرض درست بودن سياست، سودمندی آن برای 

و  41( بازیگران را سياستگذاران و خبرگان سياستي1994قبول سياست توسط مجریان از اهميت باالیي برخوردار است. والت و گيلسون)

م از آشکار و پنهان شامل افراد و نهادها همچنين افراد تاثير گذار در تدوین و اجرای سياست تعریف مي نمایند. در این مطالعه بازیگران اع

 و مراکز تاثير گذار در حوزه سياست بين المللي سازی آموزش عالي است.

 بین المللی سازی آموزش عالی ایرانبازیگران در  .1. 4. 3

بازیگران بين المللي سازی آموزش عالي دارای طيف وسيعي از افراد و نهادها در سطوح مختلف ملي، نظام آموزش عالي و نهاد دانشگاه 

ها در لفهؤترین مبرانگيزاز چالشیکي  زماني که بخواهيم درباره سياستگذاری و اجرا در آموزش عالي سخن بگویيم لفهؤم اینهستند. 

گيری را در مقایسه با توانيم جایگاه برخي از نهادها از منظر ميزان قدرت در تصميمزیرا نمي ، .رودمي شماربه سازیالملليچرخه بين

عالي انقالب فرهنگي، مجلس شورای اسالمي، معاونت مجمع تشخيص مصلحت، شورای ،(1396) و احمدی نهادهای دیگر تعيين کنيم. عباسي

معرفي گذار( در حوزه علوم، تحقيقات و فناوری )سياست گذارمشيخط هاینهادرا ود وزارت علوم جمهوری و خعلم و فناوری ریاست

مقاله، خود  نویسندگانگذار در حوزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است، اما بر نهاد سياست مقاله یادشده،اگرچه تأکيد البته .اندکرده

نيز گذار اقماری از نهادهای سياست یتعداد دیگرعالوه بر موارد فوق . اندگذار معرفي کردهعنوان نهاد سياستاین وزارتخانه را نيز به

 عبارت زیر تاکيدی دیگر بر این نکته است:مراتب نظام آموزش عالي ایران نامشخص است.در سلسله شانکه جایگاه وجود دارند

الي علوم، تحقيقات و فناوری )عتف(، ستاد راهبری نقشه جامع معاونت علمي و فناوری دولت، کميسيون آموزش عالي مجلس، شورای ع»

علمي، فرهنگستان های علوم و علوم پزشکي و معاونت های تحقيقات و فناوری وزارتخانه ها و دانشگاه ها تنها نمونه ای از خيل تصميم 

  «42گيران حوزه علم، پژوهش و فناوری کشور به شمار مي روند

راهکارهای ارتقای همکاری های علمي بين المللي در نظام آموزش عالي، در کنارنقش تاثير گذار شورای انقالب ( در مقاله 1392طباطبایي)

فرهنگي، به نقش کميسيون آموزش عالي مجلس و مرکز تشخيص مصلحت نظام به عنوان نهادی تاثير گذار در کارکرد آموزش عالي اشاره 

ين المللي سازی نيز در دستور کار قرار گيرد اندکي پيچيده تر مي شود زیرا بازیگران اجرای  سياست ب مي کند این چالش زماني که 

 جدیدی به صحنه اضافه مي شوند .شکل شماره یک به درر بهتر این مساله کمک مي نماید. 
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 ( : بازیگران در بين المللي سازی آموزش عالي2شکل )

همانگونه که در شکل مشاهده مي شود، اسناد باالدستي اصلي در بين المللي سازی براساس اسناد تدوین شده توسط سياستگذاران تاثير 

شورای عالي »نهاد  گذار در جدول مشخص شده است. در ردیف دوم نمودار با دو نهاد اصلي در حوزه آموزش عالي روبرو هستيم. 

به عنوان « معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری» به عنوان سياستگذار و برنامه ریز در علم و فناوری و « علوم، تحقيقات و فناوری

 یکي از سياستگذاران اصلي در تحقق دیپلماسي فناوری و اقتصاد دانش بنيان قرار دارند. 

های بندی و انتخاب طرحاری کالن اجرایي، گذعتف( عالوه بر ایجاد هماهنگي و یکپارچگي در سياست)43شورای عالي تحقيقات و فناوری

حوزه  فناوری و بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در  های آموزشي و پژوهشي وگذاری کالن در بخشمدت سرمایهاجرائي بلند

های آن پس از و مصوبهرا برعهده دارد. دبيرخانه این شورا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مستقر است و علوم، تحقيقات و فناوری 

ریزی، برنامهاالجراست. معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری که عالوه بر های اجرایي کشور الزمابالغ ریيس جمهور برای تمام دستگاه

المللي علمي، ارتباطات بين ، مسئوليت ارتقایدر جهت تحقق اقتصاد دانش بنيان« نظام ملي نوآوری»هماهنگي بين بخشي و هم افزایي در 

 را برعهده دارد.  فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسي علمي و فناوری

وزارت بهداشت،درمان در ردیف سوم با دو وزارت خانه اصلي در حوزه بين المللي سازی مواجه هستيم. وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و 

و آموزش پزشکي که موسسات آموزش عالي دولتي زیرنظر آنها اداره مي شوند و همچنين دانشگاه آزاد و موسسات غير انتفاعي که 

 موسسات آموزش عالي غير دولتي را تشکيل مي دهند.

یعني  ،گيردخود مين قدرتمند دیگر، ابعاد جدیدی بهگيرادليل ورود تصميمهب ،عالي سازی آموزشالملليبينعالوه بر موارد فوق، فرایند 

ضلع سوم در تعامالت سه گانه عنوان خارجه بهامور وزارت برای نمونه عالوه بر  ؛شوداضافه مي عوامل تاثيرگذار یک الیه دیگر به الیه

 های مرتبطوزارتخانهدیگر و  ،وزارت اطالعات، وزارت کشور مانند  ، مي توان به دستگاه های دیگر بهداشت وزارت وزارت علوم وبا 

 اشاره کرد.

ردیف بعدی که بدليل طوالني شدن نمودار از آن صرف نظر شد، بازیگران در داخل نهادهای آموزش عالي هستند. استادان، مدیران، 

لي در چرخه بين المللي سازی آموزش عالي ( از عوامل اص1994دانشچویان و کارکنان. بازیگراني که در چرخه سياستگذاری نایت)

( دامنه آن را شامل هيات ریيسه، رووسای دانشگاه و معاونان و مدیران ارشد، مدیران دانشکده ها 2012محسوب مي شوند و هودزیک )

 مي نماید.و مدیران گروه ها، دفاتر و و احدهای بين الملل، اعضای هيات علمي، پشتيباني و سرویس دهي در دانشگاه تعریف 
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در تحليل سياست بين المللي سازی، بازیگران دیگری براساس دیدگاه های مختلف در  سطح منطقه ای و بين المللي عالوه بر موارد فوق، 

ده های قابل مطالعه هستند. در این بخش صرفا به تحليل بازیگران در سطح ملي و با تاکيد بر بازیگران در سطح آموزش عالي براساس دا

 حاصل از پژوهش اقدام شده است. 

 . چالش های بین المللی سازی آموزش عالی در مولفه بازیگران2-4-4

 تعدد و تداخل نهادهای سیاستگذارو مجری

وجود نهادهای مختلف در حوزه سياست گذاری و تصميم گيری در حوزه علم، تحقيقات و فناوری، که شورای عالي انقالب فرهنگي در »

ن قرار دارد، در کنار انواع و اقسام مراکز اجرایي در این حوزه همراه با عملکرد غيرشفاف و بدون مسووليت پاسخگویي، یکي از راس آ

مسائل بزرگ این حوزه است. در حوزه اجرا نيز عالوه بر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری که قاعدتا باید نقش اساسي و راهبردی در این 

، بسياری از نهادها و سازمان های حاکميتي و دولتي همچون معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری و بسياری سه حوزه داشته باشد

از مراکز علمي، تحقيقاتي و مطالعاتي ایجاد شده از سوی نهادها و سازمان های مختلف نقش آفریني مي کنند و البته اغلب مسئوليتي در 

بطور واضح به مشکل تعدد متوليان آموزش عالي در سطح عالي اشاره   44ز مدیران دانشگاه تهراناین دیدگاه به نقل ا«. پاسخگویي ندارند

 دارد. 

بين المللي سازی را نيز در بر سياست   در حال حاضر دامنهتعدد متوليان آموزش عالي از یک سو و تداخل وظایف و نقش از سوی دیگر 

گاه در نقش تسهيلگر و گاه در نقش ارزیاب ظاهر مي شود. به عنوان مثال وزارت علوم در گرفته است. سياستگذار گاه در نقش مجری، 

مواردی چنين نقش چندگانه ای را بازی مي نماید. از یک سو مجری سياست های باالدستي و از سویي خود در نقش سياستگذار و تصميم 

ه و قرارداد اقدام مي نماید و از طرف دیگر تسهيالت الزم را برای افزایش گير برای دانشگاه ها عمل مي نماید. از طرف به امضای تفاهم نام

قيت تعامالت بين المللي برای دانشگاهيان فراهم مي نماید. در برخي موارد نيز با ارائه آمار و ارقام از فعاليت های انجام شده، ميزان موف

وزارت  است و تغيير درحال روند بنظر مي رسد این( 1396)جاری  سال در هدر اجرای بين المللي سازی را مورد ارزیابي قرار مي دهد. البت

 و است دانشگاه به المللبين حوزه اجرایي در واگذاری تدریجي امور وزارت علوم درحال » که اعالم کرده است صراحتبه (1396)45علوم

 .«داشت خواهد عهدهبه را نظارت گذاری ونقش سياست زمينه، این در 

بر تداخل و تعدد نقش در سطوح عالي ، آموزش عالي ایران در سطح خرد نيز با مشکل مشابهي مواجه است. بطور نمونه مي توان عالوه 

به به دو مرکز همکاری های علمي و بين المللي وزارت علوم و مرکز مطالعات و همکاری های علمي بين المللي اشاره کرد. این دو مرکز 

در اهداف و وظایف تعریف شده نيز با هم تداخل دارند. در حاليکه کارکرد هر دو مرکز یکي در مقام سياستگذار  عالوه بر شباهت در عنوان

و دیگری در مقام تسهيلگر براحتي قابل تفکيک است. همين اختالل در باره دیگر نهادهای تسهيلگر دیگر مانند یونسکودر ایفای نقش مبهم 

ازی قابل مشاهده است. در باره موسسات و نهادهای متولي آموزش زبان فارسي نيز با وضعيتي و سرگردان در فرایند بين المللي س

مشابه روبرو هستيم. نهادهایي با اهداف و وظایف یکسان که بدليل موازی کاری منجر به ایجاد مانع و اختالل جدی در فعاليت دیگر 

 اجرا مي شوند.نهادهای متولي و منجر به ایجاد چالش های اساسي در فرایند 

 مشکل عمده دیگرکه از چالش فوق ناشي مي شود، عدم پاسخگویي نهادهای موازی است. در واقع این ابهام در نقش و وظایف منجر به

. چالشي که در حال حاضر شودمي و همچنين ابهام در پاسخگویي ميزان انحصار و اقتدارهم ابهام در نقش  و ایفای درست ابهام در 

 در سطح ملي نيز با آن مواجه است.  آموزش عالي

لزوم تعيين یک متولي واحد و پاسخگو در حوزه علم، فناوری و تحقيقات در کشور به این نکته اشاره مي کند که در »در  یکي از مدیران 

های مختلف، فضای صورت تمرکز اختيارات و مسئوليت ها در یک مرکز و شفاف سازی حدود تفکيک مسئوليت ها برای سازمان ها و نهاد

 .«46علم و فناوری در کشور مسئوليت و حوزه پاسخگویي خود را خواهد شناخت

از سوی دیگر منجر به بروز چالش جدیدی در اجرای بين المللي سازی مي شود.  مشکل فوق در آموزش عالي ایران،به  يتوجهبي

از خطراتي است که خصوصا « سازیالملليشده بينتعریفۀ چرخغيردولتي در خارج از نهادهای آموزشي گيری و اجرای مستقل تصميم»

اما  ،ملي عادی تلقي شود آموزش عالي ممکن است در سيستماگرچه  امر این در جذب بي رویه دانشجویان خارجي قابل پيش بيني است.

قرار باشد برخي از  گرعنوان مثال ا. به دکرخواهد  روروبهسازی آموزش عالي با مشکل الملليدر اجرای سياست بينما را شک بي

، در کرده اندآزادانه عمل  در سطح ملي گونه که در افزایش پذیرش دانشجوی تحصيالت تکميليهمان ،غيردولتي هایهسسؤها و مدانشگاه
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بدون توجه به ایجاد تعهدات بين المللي و .... نيز  ،سيس دفاتر و مراکز دانشگاهي در کشورهای خارجيأپذیرش دانشجوی خارجي، ت

رو روبه ي،المللبار در سطح بيناما این ،جدید ينظام آموزش عالي را با چالشمجددا د، کنن شده اقدامبينيهای کالن و اهداف پيشسياست

 .خواهند کرد

 میان بازیگران دو سویه  ارتباط  عدم

مشهود  سازیالملليبين گذاریسياست ۀسازی که در حال حاضر در چرخالملليدر اجرای سياست بين ساسيا هایچالش کي دیگر ازی

ميان سياستگذار و مجری در سطوح مختلف،  سویهارتباط دوبرقراری است.  و مجریان گذارانميان سياست سویهارتباط دو عدم ،است

به عنوان مثال ارتباط دو سویه ميان شورای انقالب  فراهم مي نماید؛زمان مطور ههب را گيری و تعدیل در اجرادر تصميم امکان اصالح

به عنوان مجری. و همچنين ارتباط دو سو ميان وزارت علوم و وزارت بهداشت به عنوان  فرهنگي به عنوان سياستگذار با وزارت علوم 

بسياری از مدیران دانشگاهي به آن که است  چالشياین امر  سياستگذار با دانشگاه ها به عنوان مجریان اصلي سياست بين المللي سازی.

 و گذارانسياست مجریان، حضور با های مستمراشاره داشته اند و وزارت علوم در مقام سياستگذار به آن اذعان دارد. برگزاری جلسه

رفع چالش های موجود هم  منظوربه فکریو هم انجامدرحالهای فعاليت از آگاهي و شدهانجام هایاز فعاليت گزارش ؛ ارائه گيرانتصميم

در حال انجام؛  از مواردی  و اقدامات هاسياست ها و فعاليت از شفاف و مستمر گزارش های در سطح سياستگذاری و هم سطح اجرا و ارائه

سویه در سطح دانشگاه ها  است که انتظار مي رود بطور جدی توسط سياستگذاران و مجریان پيگيری و اجرا شود. این عدم ارتباط دو

نيز در ارتباط ميان مدیران دانشگاهي با مدیران مياني، استادان و کارکنان که در واقع بازیگران اصلي در دانشگاه محسوب مي شوند به 

 خود را نشان مي دهد.« ضعف در آگاهي و عدم تعهد عوامل دانشگاهي در اجرا»شکل 

( به عنوان مولفه اول و مولفه دوم و در چرخه بين 1994ته ای که در چرخه بين المللي سازی نایت)نک آگاهي و تعهد در اجرای برنامه  

 ( بالفاصله بعد از تحليل زمينه به آن اشاره شده است.2002المللي سازی دوویت)

ریيسه، رووسای دانشگاه و  (: عوامل موثر در بين المللي سازی دانشگاه را شامل افراد و گروه های زیر مي داند: هيات2012هودزیک)

معاونان و مدیران ارشد، مدیران دانشکده ها و مدیران گروه ها، دفاتر و و احدهای بين الملل، اعضای هيات علمي، پشتيباني و سرویس 

 دهي در دانشگاه.

 و عالقه به موضوع کاملآگاهي  با ، اگرچه ممکن استسای دانشگاهيؤو ر و واحدهای بين المللمدیران دفاتر اجرای یک سياست توسط

 افرادی که به تعبير نایت نخواهد بود؛ همکاری سه گروه دیگر یعني استادان، مدیران مياني و کارکنان در اجرا کنندۀتضمين انجام شود اما

 سازیالملليرای موفق بينبرای اج و ایجاد تعهد  دانشگاه شدنالملليبين منافع و اهميت دربارهنيازمند آگاهي جلب همکاری آنان، ( 1994)

   است.

کارکنان دانشگاه در  رفتارشکایت آنان از  ادرس در کالس مشکالت تدریس برافزونا دانشجویان خارجي در حال حاضر یکي از مشکالت

در برخورد با دانشجویان خارجي نيز گزارش  ،اداراتي مانند سازمان دانشجویيمورد در مواردی که انتظار آنان است.مورد ارائه خدمات 

از  نخستباید در گام مدیران علمي و اجرایي و همچنين استادان گونه است. استادان و مدیران دانشگاهي نيز همين موردشده است. در 

ن امر نيازمند تعامل دو طرفه و ایشده باشند. سازی آگاه باشند، آن را بپذیرند و متعهد به اجرای آن در مسير تعيينالملليسياست بين

 مستمر ميان بازیگران در دو سطح متفاوت در دانشگاه است. 

 دانش)نقش محققان و خبرگان در بین المللی سازی( -عدم شکل گیری شبکه سیاست

اطالق  47پژوهيسياست آن به تلویحاً که سياست در پژوهشيهای افتهی کاربست علمي، مفهوم به و گذاریسياست و دانش ميان ارتباط

 گذارانسياست ميان پلي را پژوهيسياست ،(1391)پورو همکاران قلي. است شدهآن توجه به کمتر ما کشور در است که ایپدیده شود،مي

 که روشي کند؛ميعنوان  توسعه جامعه روند در منظور تسریعبه اتخاذشده، هایآثار سياست کردن بهينه برای مختلف علوم اندیشمندان و

عامل عقالنيت و اتکا » ( بر1979تاکيد مازمانيان و ساباتير). دهد ارائه گذارانسياست به علمي مناسبي هایتوصيه تواندمينگری با ژرف

 ارائه و نظری و علميهای معنای پشتوانه به گذاریسياست در عقالنيت»است. « به پشتوانه های علمي و پژوهشي در سياستگذاری

 دانش شبکه» عبارت با برخي مطالعات در که تعبيری ؛(42: 1392جاوداني، ) «است مسئله کیحل  برای گذارانسياست به علميهای توصيه

رود.محققان در صورت شکل گيری نهادهای سياست پژوه و یا دفاتر دانشگاه پژوهي و یا هر عنوان دیگری که کار ميبه «48و سياست

متضمن استفاده از نتایج مطالعات و پژوهش ها، تجربيات و ایده های کارشناسانه آنها باشد، تبدیل به بازیگراني آشکار خواهند شد. شکل 

 -تگذاران و مجریان و محققان و اندیشمندان در فرایند بين المللي سازی، منجر به تقویت شبکه دانشگيری ارتباط مستمر ميان سياس

سياست و به مفهوم تقویت وجه عقالني سياستگذاری است. در غير صورت تا زماني که ایده ها، تجربيات، انتقادات و مطالعات انجام شده 
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اصلي بين المللي سازی قرار نگيرد، تبدیل به عوامل پنهاني مي شوند که نادیده گرفتن محققان مورد اقبال سياستگذاران و تصميم گيران 

 آنها منجر به ناکامي در تحقق برنامه خواهد شد.

 نقش که گونهکدیگر؛ همانی از هاآن تفکيک گر وتسهيل نهاد و پژوه،سياست نهاد گذار،سياست نهاد از شفاف ارائه تعریفي به . توجه جدی

محققان و  نقش به باید. غافل شد نباید نيز پژوهسياست تأثيرگذار نهاد نقش از دارد، اهميت سياست کیموفق  اجرای در گذار،سياست نهاد

پور و همکاران، قلي) «گذاریمشيخط چرخه به ایحرفه عقالنيت تزریق»اصلي  عامالن عنوانبه پژوهسياست جایگاه در صاحب نظران

توکلي،  و بابایي در: ،2003 آندروس،)« شودميعقالنيت  به توجه موجب که گرانتحليل و گذارانسياست ميان مؤثر ارتباط»و ( 1391

 . کرد توجه بيشتر( 1396

 درنظر گرفتن با است، تعریفقابل آن کار راستای در مأموریت این که علوم وزارت به وابسته مطالعاتي و مراکز هاالزم است مؤسسه

 دليلبه گذاری علمي کشور،به عنوان مثال مرکز سياست. بگيرند عهدهرا به انجام کار مسئوليت ،«پژوهسياست نهاد»عنوان به مناسب، بودجه

دیگر مانند پژوهشکده  مشابه پژوهشي مؤسسۀ ایمرکز  این انتخاب کار است. این انجام برای مناسبي سازماني، گزینه مأموریت و رسالت

دارای اهميت  به این سبب و اجتماعي که تاکنون گام های موثری در حوزه بين المللي سازی آموزش عالي برداشته است، مطالعات فرهنگي

( به نقش نهادهای 1389تاثيرگذار و رهنما هستند. قلي پور و همکاران ) هم در چرخه بين المللي سازی و هم در آغاز چرخه بعدی است که

 غير دولتي و گروه های پژوهشي در سياست پژوهشي اشاره مي کنند. مختلف مانند دولت، سازمان های

( یکي از راهکارها 1395دفاتر دانشگاه پژوهشي نيز مي توانند چنين نقشي را برای دانشگاه ها ایفا نمایند. اميری فرح آبادی و همکاران)

برای بهبود سياست پژوهشي را حرکت در راستای دانشگاه پژوهي عنوان مي نماید. البته تا آنجا که نگارنده مطلع است، در حال حاضر 

اقد دفاتر دانشگاه پژوهشي هستند زیرا به تعبير برخي از مدیران با توجه به وظایف معاونت پژوهشي در دانشگاه ها، وجود دانشگاه ها ف

چنين دفتری ضروری نمي باشد. در چنين شرایطي معاونت های پژوهشي مي توانند چنين نقشي را در اجرای بين المللي سازی ایفا نمایند. 

 به ایجاد آگاهي و تعهد به همکاری از طریق مدیران دفاتر و واحدهای بين الملل است. البته تحقق این امر منوط 

 عدم شکل گیری  نهادهای تسهیلگر در بین المللی سازی
 مشترر هایهمکاری در فرایند ایراني دانشجویان و استادان و پژوهشگران به ضمن اجرا، فرایند در مجریان بازوی عنوانبه گرنهاد تسهيل

 مندنقش موارد کي ازی کرد؛ کمک خواهد برنامه موفق اجرای در سهولت و تضمين کيفيت و همچنين سرعت به خارجي، هایدانشگاهبا 

با  49پژوهشگران ایراني در برقراری ارتباطات بين المللي است. مرکز مطالعات و همکاری های علمي بين المللي به گر کمکنهادهای تسهيل

ماموریت های تعریف شده مي تواند چنين نقشي را در نظام آموزش عالي ایران بر عهده بگيرد. در این صورت بسياری توجه به اهداف و 

 عنوان نمونه، یکي از این موارد مي توانداز موانع اداری و اجرایي محققان در فرایند بين المللي سازی کاهش و یا از بين خواهد رفت. به

 زبان ویژهبه خارجي، زبان از استفاده در ناتواني چالش. خارجي برای استادان و محققان ایراني باشد نزبا به تسلط مشکل عدم کاهش

 عامل کی عنوانبه نباید اما شود،مي مطرح سازیالملليمسير بين در اساسي چالش کی عنوانبه کشورها از بسياری در اگرچه انگليسي،

دارای  آنان پژوهش نتایج که ایراني براساس نتایج این پژوهش، پژوهشگران. کند عمل الملليبين تعامالت و ارتباطات برقراری در بازدارنده

 در ارائه از قابليت نو، هایياندیشه عنوانبه آنان آرای که نظرانيصاحب المللي است، اندر نيستند؛بينهای کنفرانس در طرح قابليت

 ناشران توسط دانشگاهيهای کتاب و معتبر علمي هایمجله در انتشار و چاپ و ها،آکادمي نظر درتبادل و بحث جهاني،های کنفرانس

 به جدید رویکرد در. هستند محروم الملليبين مجامع در حضور از خارجي، زبان به عدم تسلط دليلبه اما برخوردارند، الملليبين

 این. شود رفع دراختيار، و ویژه مترجم استخدام برای هزینه اختصاص با گر،تسهيل نهادهای طریق از تواندمي مسئله این سازی،الملليبين

 کشور در حضور با وجود هاآن از بسياری که شود انگليسي، زبان به مسلط اما علم، اعزام استادان بدون هایجایگزین هزینه تواندکار مي

 با علمي رویدادهای در شرکت برای افراد مکرر استفادهسوء چالش نکته، به این توجه .نيستند علمي رویداد در شرکت به حاضر مقصد،

 این انجام برای ایشایسته مناسب و گر، عامالننهادهای تسهيل .خواهد داد کاهش را علمي ثمر بدون اما دانشگاهي،های هزینه از استفاده

یک نهاد تسهيلگرمناسب مي تواند از جایگاه اول در بين المللي سازی مرکز مطالعات علمي و بين المللي ،به عنوان نمونه  .بود خواهند وظيفه

برخوردار باشد. کميسيون ملي یونسکو نيز با اندکي تفاوت در ميزان ارائه خدمات مي تواند یکي از نهادهای تسهيلگر و قابل اتکا محسوب 

 هستند.شود. بازیگران پنهان قابليت اجرای نقش موثر به عنوان تسهيلگران را دارا 
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توجه به نهادهای تسهيلگر و برقراری ارتباط مستمر آنها با نهاد سياستگذار و مجریان بشرح زیر از الزامات اصلي در اجرایي شدن 

 سياست بين المللي سازی در ایران است.

 نهاد سیاستگذار    

 

 

 نهاد سیاست پژوه                                             نهاد تسهیلگر        

 عدم ایفای نقش بازیگران پنهان
نفوذی اشاره کرد که در در اجرای سياست صاحب و عالوه بر بازیگراني که در بخش قبلي به آنها اشاره شد، مي توان به افراد قدرتمند

 قدرت با افرادی هستند، سياسي قدرت دارای که افرادی به تواننمي بازیگران تحليل درآنها را نادیده گرفت.بين المللي سازی نمي توان 

همچنين گروه های مردمي و سازمان های غير انتفاعي که با عنوان بازیگران پنهان در بين المللي  و حزبي قدرت شخصي، قدرت مالي باال،

بازیگراني که در مطالعات انجام شده  کمتر به آنها پرداخته شده است. این عوامل بطور سازی از آنها نام برده مي شود، بي توجه بود. 

 زیر اشاره مي شود: بشرح هاو سازمان ،ها، افرادشامل گروهخالصه 

 نهاد؛مردمهای سازمان غيرانتفاعي و و غيردولتي های. سازمان1

  دوستي؛های انجمن و فرهنگي،های انجمن علمي،های . انجمن2

 خرد؛ و توليدکنندگان کسبه، و تجار بازاریان، و خصوصي های. شرکت3

 . انجمن های خيریه و اوقاف4

  50کشور . شهروندان عادی5

 ایرانيان مقيم خارج. 6

 . تحصيل کردگان خارج7

 گانه اجرا به عدم آگاهي عامه مردم و احساس بي نقشي درسياستگذاری اشاره مي نماید. 7در ارائه موانع ( 1379الواني)

المللي سازی در چرخه بين  1994( توجه به عالیق و مناقع مردم عادی در سياست های عمومي را ضروری مي داند.نایت 1968ليندبلوم)

به جامعه به عنوان یکي از ذی نفعان که نيازمند ایجاد آگاهي و تعهد برای اجراست، اشاره مي کند. ضمانت اجرای موفق سياست بين المللي 

سازی براساس تجارب در تمامي کشورها، مستلزم مشارکت تمامي بازیگران به گونه های متفاوت است. بازیگران پنهان در بين المللي 

زی، بازیگراني هستند که عليرغم نقش موثر در تحقق اهداف بين المللي سازی، توجه چنداني به آنها نمي شود. درحاليکه با توجه به سا

چالش های مطرح شده ، انتظار مي رود در صورت فراهم شدن امکان استفاده از قابليت های ذی نفعان پنهان، بسياری از چالش های مطرح 

 ن خارجي در باره محيط خارج از دانشگاه کاهش و یا رفع خواهد شود.شده توسط دانشجویا

برنامه های جدید ایرانيان خارج از کشور از دیگر بازیگران غير رسمي اما موثر در فرایند بين المللي سازی محسوب مي شوند.که اخيرا  

 ده از پتانسيل این گروه از ایرانيان قراردارد.بر استفا «51کميته جذب نخبگان»تصميم گيران آموزش عالي از طریق راه اندازی 

 نتیجه گیری

مولفه محتوا، زمينه، فرایند با تاکيد بر عوامل با رویکرد سياستگذاری منجر  4تحليل نهایي مقاله در پاسخ به مساله پژوهش درباره تحليل 

 ثر از فرایندأمت، مدلاران و مجریان شده است. به ظهور مدل بين المللي سازی یا رویکرد سياستگذاری به منظور استفاده سياستگذ

نهایي  ، تحليلروازاین  ؛است ،«مندنظام صورتتداوم یک عمل به»یعني  ،گذاریترین و گویاترین تعریف از سياستدر ساده ،گذاریسياست

دارای  ،ميان عوامل و درنهایتبرگشتي مستمر ودارای حرکت رفت ،حالو درعين پيوستههمبهو  متصل ۀصورت یک چرخبهپژوهش 

با تاکيد بر فراهم  سياستگذاریاز طریق رویکرد سازی الملليبين ، بر تحققنویسنده تأکيدشکل نشان دهنده  شده است. اینبازخورد تعریف

هدفمند، مستمر و نمودن مقدمات و بستر الزم برای بهبود نظام آموزش عالي در سطح ملي و تحقق بين المللي سازی به عنوان فرایندی 

 های زیر تعریف شده است:گذاری و براساس ویژگيسازی با رویکرد سياستالملليچرخه بين براساس شکل حاضر، ادامه دار است.

 گذاریسياست چرخه به نهایي، گام در افتنیپایان  جایبه و شده تعریف دارادامه گذاری چرخۀویژگي سياست با تأثيرپذیری از ا مدل،

 شود؛مي منتهي بعدی

 مجریان
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 هستند؛ افقي و عمودی صورتبه ارتباط امکان و دارای تسلسل ا مراحل،

 مجری و در عين حال ارتباط با نهادهای سياست پژوه و دفتر دانشگاه پژوهي برقرار است؛ و گذارا ارتباط دوطرفه ميان سياست

 گر، تعيين شده است؛تسهيل نهاد و پژوه،سياست گذار، نهادسياست نهاد ضلع سه از ضلع کیعنوان به مدل در گر،تسهيل نهاد ا جایگاه

 گر توجه شده است؛تسهيل مجریان، به نهاد از مستمر پشتيباني و حمایت منظوربه اجرا، فرایند ا در

 ارزیابي و اجرا و ریزی،برنامه گذاری،سياست فرایند رصد سياستي، گزینه انتخاب از اعم مختلف سطوح و مراحل در ارزیابي به ا توجه

 این به معنای ضرورت ارزیابي در سه مرحله پيشين، در حين اجرا و پسين است. .های مدل ارائه شده استپيامد، یکي دیگر از ویژگي

 دانش  -که سياست(  و شکل گيری شب1394بابایي و توکلي)به تعبير  « خبرگان»تعامل مستمر بين محققان و سياستگذاران با استفاده از 

به منظور برخورداری از پشتوانه علمي سياستگذاران برای حل مساله، و به عنوان گام اول در مراحل سياستگذاری در این مدل مورد تاکيد 

 قرار گرفته است.

 .وجه شده استت «بازخورد»به ، گذاریسياست کمک به تقویت، اصالح، یا تغيير سياست در چرخه بعدی منظوربها در این چرخه، 
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 گذاری آموزش عاليچرخه سياست (.4)شکل شماره 

و « زمينه»دو رکن اصلي  مبنایشده و بری تعریف«محتوا»سازی آموزش عالي در ایران براساس الملليبين« فرایند» آميزاجرای موفقيت

 است و غيرهدفمند ،های مقطعي، پراکندهو پيوستگي در قالب یک مدل هدفمند و پرهيز از فعاليت ،، در گرو رعایت نظم، استمرار«عوامل»

 

 توصیه های سیاستی

 شفافيت نهاد سياستگذار در اجرای فرایند بين المللي سازی بر اساس چرخه و مدل های سياستگذاری.  .1

 تحلیل اسناد باالدستی:

 
های پنج قانون اساسی،  برنامه

انداز، ساله توسعه،  سند چشم
 برنامه جامع علمی کشور

شناسایی الزامات حاصل از 
اسناد باالدستی در حوزه 

 سازیالمللیبین

 تعیین رسالت غایی
 مدتبلندتعیین اهداف 
 مدتکوتاهتعیین اهداف 

 تعیین اهداف کمی

 تدوین برنامه

 تحلیل و ارزیابی وضع موجود:

 
 

 
 

 اجرای برنامه

نهاد سیاست پژوه در سطح نظام 
 آموزش عالی

دفتر دانشگاه پژوهی درسطح  
 دانشگاه

 محققان  و صاحب نظران

 هاارائه سیاست

 هاارزیابی سیاست

 انتخاب گزینه سیاستی نهایی

گذاران و سیاست
 گیرانتصمیم

 ریزان و مجریانبرنامه

 ریزی برای اجرابرنامه

 برنامهکیفیت ارزیابی 

 برنامه اثرارزیابی 

 گذاری بعدیچرخه سیاست

 وضعیت اقتصادی کشور

 وضعیت سیاسی کشور
 وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور

 

 وضعیت نظام آموزش عالی کشور

 ذ
ل و

وام
ع

عنفی
ار 

شک
ن آ

ا
ن

ها
 پن

و
 

نهاد 

تسهیل

 گر
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پژوهي در سطح سازماني و تقویت دانش از طریق فعال نمودن دفاتر دانشگاه  -. ایجاد شبکه سياست .2

 نهادهای سياست پژوه در سطح بخشي/ ملي و استفاده از محققان و نخبگان سياستي.

ایجاد و تقویت نهادهای تسهيلگر در فعاليت های بين المللي و برنامه ریزی به منظور استفاده از بازیگران   .3

 پنهان به عنوان تسهيلگران موثر در بين المللي سازی. 

 د ارتباط چند سویه ميان نهاد سياستگذار، نهاد سياست پژوه و نهاد تسهيلگر با مجریان.ایجا .4

 فهرست منابع

 (. شورای انقالب فرهنگي.1390) ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناورینامه جامع مدیریت دانشگاهآیين

 (.4)7، مجله مدیریت و توسعه(. موانع ساختاری اجرای برنامه های توسعه در ایران. 1379الواني، حسن)

 .طباطبایي عالمهدانشگاه انتشارات: تهران ،عمومي گذاریمشيخط فرایند(. 1386) مهدی الواني،

فصلنامه م آموزش عالي ایران. (. آسيب شناسي فرایند سياست پژوهي در نظا1395اميری فرح آبادی، جعفر و همکاران)

 .139-171، 4، دوره هشتم، شماره مطالعات ميان رشته ای

کنگره ملي (. ارزیابي نظام کنوني آموزش عالي، ضرورت اجرای بين المللي شدن دانشگاه ها در ایران. 1395اصغری، فيروزه)

 . تهران: دانشگاه تهران.آموزش عالي ایران

 یاستگذاري. فصلنامه سيهای دولتدر سازمان یگذاراستيس یندین مدل فرای(. تدو1394) غالمرضا ،ي، سحر؛ توکلیيبابا

 .29-53. 3 شماره ،1، دوره يعموم

فصلنامه سياستگذاری ، يعموم یاستگذاريند سیه در فرایهای پاتيعقالن ی(. احصا1396) غالمرضا ،ي، سحر؛ توکلیيبابا

 .63-82، 1 ، شماره3دوره عمومي، 

، 21 ، دورهیزیرفصلنامه پژوهش و برنامهران. یا يدر نظام آموزش عال يپژوهاستيس یالگوي (. طراح1394) ديحم، يجاودان

 .81-104 ،1شماره 

 ها و شرایط امکان. پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.استراتژی ،المللي(. آموزش عالي بين1395) خورسندی، علي

،سياستگذاری در آموزش و پرورش)یک چارچوب کاربردی(. ترجمه فرایند برنامه ریزی(. 1388حداد، وادی؛ دمسکي،تری)

 غالمرضا گرائي نژاد و رخساره کاظم. تهران: انتشارات مدرسه.

(. راهکارهای ارتقای همکاری های علمي بين المللي در نظام آموزش عالي کشور)با تاکيد بر 1392طباطبایي،سيد علي)

 .216-245، 69. فصلنامه راهبرد، سال بيست و دوم،شماره دانشگاه آزاد اسالمي(

های پيش روی بين المللي شدن آموزش عالي در دوره پسا برجام. سمينار ها و فرصت. چالش(1394)حسين ساالر آملي،

ت فرهنگي و دانشگاه بين المللي در ایران و سياست پيش رو. در ابعاد فرهنگي و اجتماعي بين المللي شدن، پژوهشکده مطالعا

 .259-275اجتماعي وزارت علوم.
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(. تهران: مجمع 1384)  (1404-1384)سند چشم انداز بيست ساله اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران

 تشخيص مصلحت.

 (. تهران: شورای عالي انقالب فرهنگي.1389سند نقشه جامعه علمي کشور)  

  در دستيابي قابل .(1393فناوری) و علم کلي های سياست سند

content?id=27599-http://farsi.khamenei.ir/news 
 ایران. قابل دستيابي در در آموزش عالي سياستگذاری مدل نقد(. 1392فراستخواه، مقصود)

 http://farasatkhah.blogsky.com 

(. سازمان برنامه و 1385)1384-1388توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران قانون برنامه چهارم

 بودجه. مرکز مدارر اقتصادی، اجتماعي و انتشارات.

(.معاونت برنامه ریزی و 1389) 1390-1394قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران 

 است جمهوری.نظارت راهبردی ری

(. سازمان برنامه و 1396)1396-1400قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران

 بودجه. مرکز مدارر اقتصادی، اجتماعي و انتشارات.

مرکز (. بررسي تاثير سياست پژوهي در فضای سياستگذاری) مطالعه موردی در 1389قلي پور، رحمت اله و همکاران)

 .127-4،144، شماره 2پژوهشهای مجلس شورای اسالمي(. نشریه مدیریت دولتي، دوره

فصلنامه مجلس (. طراحي مدل عوامل موثربر استفاده از سياست پژوهي در سياستگذاری. 1391قلي پور، رحمت اله و همکاران)

 .104-132، 70، سال نوزدهم،شماره وو راهبرد

(. توسعه مدلي برای اندازه گيری انسجام خط مشي های حوزه علوم، تحقيقات و فناوری. 1396هانيه)عباسي،طيبه، احمدی، 

 .117-133، 2، شماره فصلنامه سياستگذاری عمومي، سال سوم

 (. روش های سياست پژوهي، ترجمه هوشنگ نائبي، تهران: نشر تبيان.1379ماژرزار، آن)

 ي. نشر ميزان(. سياستگذاری عموم 1388وحيد، مجيد)  

 (. همکاری های علمي بين المللي)سخن آمارها(. وزارت علوم،تحقيقات و فناوری1395وزارت علوم، تحقيقات و فناوری) 
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