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چكيده

ــتن در عصر صورت  بندی های نوين اجتماعی، بدون ارتباط با ديگر فرهنگ ها و تمدن ها،  زيس

ــتيابي به پيشرفت و توسعه نيز مستلزم برخورداری  ــد. امروزه دس تقريبًا ناممکن به نظر می رس

ــت. از لحاظ فلسفی و تاريخی، نهاد  ــطحي مؤثر از همكاري ها و تعامالت برون مرزی اس از س

ــابقه ای طوالنی در زمينة  ــم از منظر رويکردی، دارای س ــم از منظر کارکردی و ه ــگاه، ه دانش

ارتباطات، تبادالت و نزديکی ملت ها و فرهنگ ها به شمار می رود. يکی از مؤلفه های مهمی که 

امروزه می تواند به شکل روشمند و علمی، موجب نزديکی عناصر مختلف تمدنی و فرهنگی 

شود، مبادالت بين دانشگاهی است. مقالة پژوهشی تحليلی پيش رو، درصدد پاسخگويی به اين 

پرسش محوري است که با بازشناسی و تقويت کدام يک از نشانگرهای دانشگاهی می توان به 

ــطح باالتری از همکاری های فرامرزی بين دانشگاهی دست يافت. روش پژوهش اين مقاله،  س

توصيفی و از نوع پيمايشي است و جامعة آماري آن را اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي علوم 

ــکيل داده اند. همچنين از روش گردآوري اطالعات كيفي  انساني دانشگاه هاي دولتي ايران تش

نيز استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها نيز از تكنيك هاي آماري، در دو سطح آمار 

توصيفي و آمار استنباطي بهره برده ايم. 
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مقدمه

به رغم تنوع مكتب ها و سنت هاي فكري، از ديرزمان دو سنت فكري بر دانشگاه حكمفرما بوده 

ــنت فكري كه پارادايم غالب بوده و سابقة طوالني تري دارد، معتقد است هدف  ــت. نخستين س  اس

ــان در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي  ــگاه و ساختارهاي آكادميك، پرورش و شكوفايي انس دانش

است؛ طبق اين سنت فكري، نهاد آموزش به طور عام و نهاد دانشگاه به طور خاص، در ابعاد متنوع 

خود، نقش ابزاري دارند و هدف آن ها رشد و شكوفايي انسان است. اين نگرش، تا عصر روشنگري، 

سنت فكري غالب بر نظام هاي آموزشي و ساختارهاي دانشگاهي بود. دومين سنت فكري، انسان را 

ابزاري مي داند كه بايد به وسيلة نظام آموزشي براي تحقق اهداف و رسالت هاي معين تربيت شود. 

اين سنت فكري حاصل جرياني است كه طي دورة مدرنيته بر روابط دانشگاه و دولت حاكم بوده 

است. در اين جريان، نهاد دولت منابع مالي و كالبدي نهاد دانشگاه را تأمين مي كرد و نهاد دانشگاه 

نيز در مقابل، نيروي انساني و تكنيسين هاي مورد نياز دولت و نهادهاي دولتي را تربيت می نمود. 

به هر حال، دانشگاه هر رسالتي كه داشته باشد، دو تلقي مفهومي از آن وجود دارد. مفهوم 

اول، مفهوم «نهادي» دانشگاه است. در اين مفهوم، از ديد تاريخي، دانشگاه نهادی است که ميان 

گفتمان های موجود در جامعه، به ويژه ميان دانش به منزلة يک گفتمان آکادميک و ساختارهای 

ــاس  اين ديدگاه، نقش  ــاطت  يا نوعی تعامل و تعادل برقرار می کند. بر اس فرهنگي جامعه، وس

ــت؛ اين نقش به  ويژه در  ــهروندی اس ــگاه مربوط به ارتباطات بازتابی۱ و ش اصلی نهاد دانش

ــرايط امروز، توضيح و تبيين شهروندی فناوريک و فرهنگی را نيز پوشش می دهد (دالنتي،  ش

۱۴:۱۳۸۶). مفهوم دوم، مفهوم «ساختاري» دانشگاه است. در اين مفهوم، دانشگاه بر سازمان ها 

و مؤسساتي داللت دارد كه در آن ها آموزش هاي عالي و پژوهش هاي علمي صورت مي گيرد. 

ــاختاري بر يك سازمان علمي يا مؤسسة  ــگاه» به لحاظ س به عبارت ديگر، امروزه لفظ «دانش

آموزش عالي داللت دارد كه از چند دانشكده و چندين گروه آموزشي تشكيل شده است و اين 

ــازمان ها يا مؤسسات آموزش عالي با نام هاي مختلف دانشگاه، كالج  و مراكز آموزش عالي،  س

به صدور طيف گسترده ای از گواهينامه ها، مدارك و مدارج تحصيلی عالی در سطوح مختلف 

كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري اقدام می کنند. 

ساختارها و كاركردهاي نو در دانشگاه

دانشگاه  امروزي هم به لحاظ ساختاري و هم به لحاظ كاركردي دچار تغيير و تحول شده 

ــت. امروزه، نهاد دانشگاه، ساختارها، فرايندها و شيوه هاي متعارف سنتي در سياستگذاري،  اس

1 - Reflexive Communication. 
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برنامه ريزي، مديريت و ارزشيابي را همراه و همزمان با تغيير پارادايم در نظام هاي آكادميك و 

پيدايش فضاها و ساختارهاي جديد آموزش عالي پشت سر گذاشته است؛ ساختارهاي جديد 

مديريتي در آموزش عالي، سرشتي انعطاف پذير، مشاركت جو و مشتري محور دارند. در چنين 

ــوم و مدرن ميان نهاد «دانشگاه» و نهاد «دولت» تقليل مي يابد و  ــرايطي، پيوند و رابطة مرس ش

ــامانده» تر و «خودفرمانده» تر مي شود. به عبارت ديگر، هم اكنون  نهاد دانشگاه هر روز «خودس

نهاد دانشگاه بيش از هر زماني به سمت آزادي علمي، استقالل آكادميك و فرامليتي بودن پيش 

ــاختارهاي دانشگاهي، ديگر سياست ها، خط مشي ها و فرايندهاي ثابت و  مي رود. در نتيجه، س

چارچوب سنتي و متعارف را دنبال نمي كنند، بلکه ورودي ها و دروندادهاي متنوع و متفاوتی 

دريافت مي كنند و خروجي ها و بروندادهاي متنوع و متكثری نيز عرضه مي كنند. 

ــطحي از خودآگاهي و هوشياری رسيده  است كه  ــگاه به س در حقيقت، امروزه نهاد دانش

ــتقالل  ايجاب می کند برای ارائة دانش ها و آموزش هاي جديد در بازار رقابت، از آزادي  و اس

ــتری برخوردار باشد. «نظام هاي دانشگاهي، امروزه مجبورند دست به بازنگري،  آكادميك بيش

ــتقبال كنند  ــك پذيري  اس ــيس كالج هايي بزنند كه قدرت چالش دارند و از ريس تقويت و تأس

ــند» (كالين۱؛۲۳:۲۰۰۴). اشنايدر و  ــتمر درصدد درنورديدن مرزهاي جديد باش و به طور مس

ــي را «دورة دگرگوني» نام  ــن دوره از آموزش عال ــه لحاظ تاريخي اي ــوئِنبرگ۲ (۱۹۹۸) ، ب ش

نهاده اند. از نظر آنان، جهت گيري و دامنة اين دگرگوني، محدوده ای شامل ساختار هاي مرسوم 

ــته محور در برنامة درسی به سمت بازسازي و بازنگري رشته هاي سنتي به ساختارهاي  و رش

ميان رشته اي را در بر مي گيرد. اين امر بيش از همه، به بازنگري در برنامه هاي آموزش  عمومي 

و گسترش آموزش هاي آزاد بر اساس تفكر و رويكرد ميان رشته اي معطوف است. 

ــدی از دانش به نام  ــي، ۱۳۸۶: ۱۹) الگوی جدي ــون (۱۹۸۴، به نقل از دالنت ــه نظر گيبس ب

الگوی دوم در حال جايگزينی با الگوی اول (در ارتباط با مدرنيتة سازمان يافته) است. الگوی 

ــت های ارائه شده به خود  ــاس درخواس دوم دانش با حجم انبوه توليدکنندگان دانش که بر اس

ــگاه که با دسته ای از توليدکنندگان  ــود. در اين وضعيت، دانش فعاليت می کنند، توصيف می ش

جديد دانش وارد چالش شده است، جايگاه خود را به عنوان مکان اصلی و مهم توليد دانش 

از دست می دهد. در شرايطی که چندرشته گرايی در حال تبديل شدن به پديده ای رايج و پديدة 

پسارشته گرايی در حال مسلط شدن بر  جهان دانش است، مرز ميان رشته ها روز به روز تاريک 

و نامشخص تر می شود (ترنر، ۱۹۹۹، به نقل از دالنتي، ۱۳۸۶: ۱۹). 

1 - Klein

2 - Schneider and Shoenberg
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يكي از تغييرات مهم در ساختارهاي جديد آموزش عالي، از بين رفتن دوگانه انگاري هاي 

ــوم ميان دو مقولة اصلي آموزش عالي، يعني آموزش۱ و پژوهش۲ است (گاف،  ــنتي و مرس س

۶۸۹:۱۹۹۷). در اين ساختار مرزهاي مرسوم ميان دو كاركرد اصلي آموزش عالي از بين مي رود. 

ــوزش» كارا و اثربخش به «پژوهش »  ــوزش عالي، «آم ــاختار جديد آم به عبارت ديگر، در س

بهره ور بستگي دارد. اين به آن معني است كه در حال حاضر برنامه ها و فرايندهاي آموزشي بر 

ــاختارهاي علمي پژوهش محور و پرسش محور استوار اند. در سطحي وسيع تر، ساختارهاي  س

جديد آموزش عالي، تحت تأثير ساختارهاي جديد گفتمان دانش قرار دارند. نيكولسكو معتقد 

ــترش اند. فضاهاي جديد دانش ضمن  ــت فضاهاي جديد دانش در حال بازگشايي  و گس اس

ــايند، متضمن نوعي تجارب زيسته۳  اين كه دريچه هاي جديدي را به روي دنيا و خود مي گش

ــيرهاي «خوددگرگوني»۴ به سوي «دانش  ــتند. به يك اعتبار، فضاهاي جديد دانش مس نيز هس

خود»۵، اتحاد همة دانش ها و خلق هنرهاي (شيوه های) جديد براي زندگي هستند(نيكلسكو۶، 

 .(۷۹۹۱:۳

از نظر دالنتي (۱۳۸۶: ۷) ، مهم ترين تحوالت الگوی فعلی دانش در چهار بخش قابل طرح 

است. نخست، آن که پيمان تاريخی دولت و دانش که در اواخر قرن هفدهم استقرار يافت، به  

کندی در حال از ميان رفتن است. دوم، آن که جامعة معاصر به سمت وابستگی بيش از پيش به 

دانش، به  ويژه در بخش توليد اقتصادی، مقررات سياسی و زندگی روزمره پيش می رود. سومين 

تحول مهم در الگوی دانش، آن است که در نتيجة آموزش توده ها، اعتراضات اجتماعی، بروز 

ــور انواع جديدی از فناوری  های اطالعاتی، دانش  جنبش های جديد اجتماعی و همچنين ظه

ــت. آخرين تحول شامل دموکراتيزه شدن حوزة  ــته در جامعه گسترش يافته اس بيش از گذش

دانش به دنبال گسترش اعتراض پذيری در اين حوزه است. 

در خصوص كاركردهاي نهاد دانشگاه، بايد به اين نکته توجه داشت كه دانشگاه، به مثابة 

ــکار»۷  ــک نهاد علمی، اجتماعی و فرهنگی، در ادوار مختلف دارای کارکردهای «نهان و آش ي

ــگاه دو دهة اخير، به تناسب پيدايش مسائل و انتظارات  ــت. كاركردهاي دانش فراوانی بوده اس

1 - Time of Transformative

2 - Education
3 - Research

4 - Lived Experiences
5 - Selftransformation

6 - Nicolescu

7 - Latent and Manifest Functions
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جديد، با تغييراتي مواجه بوده  است. امروزه کارکردهای آموزش عالی از وضعيت تک کارکردی 

ــون (۱۹۹۹) مي گويد،  ــکل يافته اند. همانگونه كه ديكنس ــه وضعيتی چندکارکردی تغيير ش ب

ــه طرز غير قابل باوري مبهم و پيچيده  ــا، مأموريت ها و كاركردها در آموزش عالي ب «هدف ه

هستند. » بنابراين، مديريت دانشگاه از سويی به مثابة مديريت يك نهاد ملي و از سوی ديگر 

ــرايط مبهم و پيچيده اي مواجه است و بايد  به منزلة مديريت يك اجتماع فراملي، همواره با ش

با اتخاذ راهبرد ها و برنامه هاي مناسب در مسير تحقق اهداف و مقاصدي گام بر دارد كه حيات 

ــت. ظاهرًا اين آرمان ها، مقاصد و اهداف، نشان دهندة نيازهاي واقعي و  ــته اس آن ها به او وابس

انتظارات منطقي نهادها و شهروندان هر جامعه از دانشگاه است، نيازهايی كه مديريت دانشگاه 

درصدد تحقق آن هاست، گرچه در اصالت و اعتبار اين گزاره، تشكيك و ترديد وجود دارد. به 

هر حال، راهبري نهاد دانشگاه امري خطير و پيچيده به شمار می رود. 

در فضاهاي جديد دانش، دانشگاه چندين وظيفة مهم يادگيري و آموزشي دارد (مك گرگور۱، 

ــتين وظيفة دانشگاه «يادگيري براي دانستن»۲ است. يادگيري براي دانستن به  ۲۴:۲۰۰۳). نخس

ــاره دارد كه هدفش طرح پرسش هاي دائمي و مستمر دربارة موضوعات،  نوعي از آموزش اش

پديده ها، مفاهيم و مفروضات پيرامون انسان و تالش براي شناخت و حل آن هاست. يادگيري 

ــتين گام يادگيري در عصر جديد است كه كيفيت يادگيري هاي بعدي بر  ــتن، نخس براي دانس

روي آن استوار می شود. دومين وظيفه و كاركرد نظام هاي آموزشي «يادگيري براي انجام دادن»۳ 

است. اين كاركرد به آموزش مهارت هاي حرفه اي و شغلي اشاره دارد، مهارت هايی که فراگيران 

بايد پس از اتمام تحصيالت عالي از آن برخوردار باشند. اين به آن معني است كه فراگيران در 

كنار تسلط بر مهارت ها و شايستگي هاي مختلف اجتماعي و ارتباطي، بايد به لحاظ حرفه اي و 

تخصصي، مهارت و ظرفيت پذيرش يك حرفة اجتماعي و تخصصي را داشته باشند. از سوي 

ــتن نوعي خالقيت در برنامه هاي آموزشي و درسي فضاهاي  ــامل به کار بس ديگر، يادگيري ش

دانشگاهي به منظور ظرفيت سازي و كارآفريني در فراگيران نيز می شود. 

 «يادگيري براي بودن»۴ تنها به معني يادگيري براي چگونه زيستن يا يادگيري براي چگونگي 

ــت؛ بلكه بيشتر به اين معني است كه ياد بگيريم چگونه  ــتي خود نيس محافظت از حيات زيس

تنش ها و كشمكش هاي موجود ميان عوامل و متغيرهاي دروني (خود) و عوامل و متغيرهاي 

بيروني (زندگي اجتماعي) را مديريت كنيم. به عبارت ديگر، يادگيري براي بودن به اين معني 
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۱۱۴

است كه با توجه به تغييرات، تحوالت و تكامل طبيعي و تدريجي اجتماعات، چگونه مي توانيم 

بنيان  هاي معرفتي و باورهاي  خود را پيوسته مورد پرسش و انتقاد قرار دهيم تا كنش و رفتارهاي 

خودمان را بهتر و دقيق تر بشناسيم، بفهميم و ميان درون و برون، نوعي سازگاري ايجاد كنيم. 

از سوی ديگر، برخي معتقدند هنوز تغيير و دگرگوني در تمام سطوح و بخش هاي نظام هاي 

آكادميك رخ نداده است، بلكه تنها عناصر و بخش هايي از نهاد دانشگاه از تغيير و تحول استقبال 

کرده اند. به عقيدة طرفداران اين ايده، بيشترين تغيير در فرايندهاي آموزشي و برنامه هاي درسي 

اتفاق افتاده كه آن هم ناشي از عوامل بيروني نظير مسائل و موضوعات پيچيده و چندوجهي، 

ــت. به عبارت ديگر، در فرايندهاي مديريتي و  ــتريان اس ــارهاي اجتماعي و انتظارات مش فش

سياستگذاري نهاد دانشگاه، اتفاقات گسترده اي كه بتوان آن ها را «دگرگوني» ناميد، اتفاق نيفتاده 

ــي و برنامه هاي درسي آن  ــگاه، رويكردها و شيوه هاي آموزش ــت؛ تنها در نوع تفكر دانش اس

ــاختارهاي ميان رشته اي دانشگاه تجزيه و  ــكل گرفته كه مي توان آن را در قالب س تغييراتي ش

ــاختار و مديريت»  ــگاه به مثابة يك نهاد مدرن همچنان در «س تحليل كرد. در حقيقت، دانش

خود محافظه كار است، اما در كاركردها، مأموريت ها، فرايندها، شيوه ها و روش ها، تغييرات و 

تحوالت مهمي را پذيرفته است. 

ــد را نوعی «جنبش فراگير»۲ تعريف می کند که در  ــت مينيچ۱ (۱۹۹۵) ، آکادمی جدي اليزاب

ــيه ها رشد کرده و درگروه هاي آموزشي سنتي گسترش يافته است. از نظر مينيچ، تغيير و  حاش

ــاختارهاي دانشگاهي چشمگير نيست، ولي بيشترين تغييرات و تحوالت در  دگرگوني در س

ــگاه، از قبيل شيوه هاي جديد تفکر، بازترکيب و  ــی دانش بخش ها و عناصر فرايندي و آموزش

بازطراحي ساختارهاي رشته اي در ساختارهاي ميان رشته اي جديد، فرايندهاي جديد آموزش و 

تدريس (ياددهي يادگيري) و تغيير در روش هاي يادگيري و پيدايش اشکال جديد دانش اتفاق 

افتاده است. از اين رو مينيچ معتقد است توسعه و گسترش «آكادمي جديد» از اساس و از نو۳ 

اتفاق نمي افتد، بلكه در درون ساختارهاي دانشگاهي بزرگ و غيرمتمركز۴ كه داراي كالج ها و 

دانشكده هاي متعدد هستند، شكل مي گيرد. 

با وجود اين، اكثريت صاحب نظران و دانش پژوهان آموزش عالي و دانشگاه معتقدند نهاد 

ــده است. به زعم بيل  ــگاه در دهه هاي اخير با تغييرات و دگرگوني هاي بنيادي مواجه ش دانش
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ارتباطات 

بين دانشگاهی ...

ريدينگ۱ (۱۹۹۵) ، ما شاهد تغيير در ساختار و كنش دانشگاه به عنوان يك نهاد هستيم؛ ديگر 

مشخص نيست جايگاه دانشگاه در درون جامعه چيست، حتا روشن نيست ماهيت خود جامعه 

چيست. شكل نمادين در حال تغيير دانشگاه چيزي است كه متفكران نمي توانند آن را ناديده 

ــردن دانش به  تدريج  موجوديت خود را  ــگاه در جريان عقالنی ک بگيرند. به نظر دالنتي، دانش

ــت.  به مخاطره می افکند، چرا که يکی از ابعاد عقالنی کردن دانش، افزايش بازتاب پذيری۲ اس

ــگاه با اتخاذ موضعی بازتابی و انعکاسی در توليد دانش، به کانون بحث در مورد  امروزه دانش

معنای دانش و مدرنيته تبديل شده است. شک و ترديد معرفت شناختی موجود در علم به خوبی 

در بحران هويت دانشگاه و مديريت مخاطرات، انعکاس يافته است (دالنتی، ۱۳۸۶: ۶). 

ــد رخ داده، در حوزة فضاها و  ــه هر صورت، مهم ترين دگرگوني ای كه در آكادمي جدي ب

ــناختي و اجتماعي دانش است كه با نظريه ها، سبك ها و شيوه هاي جديد توليد  قلمروهاي ش

ــوند. فضاها و قلمروهاي دانش در آكادمي جديد مشتمل بر حوزه هاي  ــخص مي ش دانش مش

ــتند كه «مهم ترين آن ها دانش هايي از قبيل مطالعات پسااستعماري، مطالعات  جديد دانش هس

قومي و نژادي، مطالعات زنان، معرفت شناسي فمينيست۳، مطالعات صلح، مطالعات محيط زيست 

ــتعاره هاي عقالنيت اكولوژي، مطالعات فرهنگي، مطالعات جامعه، علم و فناوري يا ِاس  و اس

ــا و قلمروهاي جديد دانش در  ــند»(كالين،۱۴:۲۰۰۴). به عبارت ديگر، فضاه تي ِاس مي باش

ــت كه اگرچه همة  ــتند. البته بايد به اين نکته نيز توجه داش ــته اي هس آكادمي جديد، ميان رش

فضاهاي شناختي آكادمي جديد، سرشت و خصلتي ميان رشته اي دارند، اما سبك ها و گونه هاي 

ميان رشته اي آن ها كاملًا شبيه يكديگر نيستند و به لحاظ گونه شناسي، در قلمرو گونة خاصي از 

تفكر ميان رشته اي جاي مي گيرند. 

دانشگاه ايرانی و کارکردهای فرامرزی آن

به موازات پيشرفت فرهنگ و تمدن بشري و ابتکار صناعات و فناوري های جديد ارتباطی، 

ــد و گسترش بوده است. در  ــته رو به رش ــاني، پيوس ارزش و کيفيت ارتباطات در جوامع انس

ــکل سنتی و متعارف در پيوند بين  ــته های دور، اگرچه ارتباطات علمي و فرهنگي به ش گذش

ملت ها و فرهنگ ها از موقعيت ويژه ای برخوردار بوده، اما در حقيقت، از اواسط قرن گذشته بود 

که در پي توسعة مطبوعات و وسايل ارتباط جمعی و نيز نظريه های جديد ارتباطی، ارتباطات 

ــگاهي نقشی کانونی و بي بديل يافتند. مطالعه و تحليل رويكردهاي نظري و تجربي  ميان دانش
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ــطح جهانی، مبين اين واقعيت است که دانشگاه به عنوان يک نهاد ملی اثرگذار،  موجود در س

ــکل گيری نهاده ها و تجارب موفق  ــته، نقش های ارتباطی گسترده ای در ش طی دهه های گذش

ــت، تا جايی که امروزه اين وجه از  ــته اس بين المللی در زمينة نزديکی ملت ها و فرهنگ ها داش

اعتبار و کارکرد دانشگاه اجتناب ناپذير و غيرقابل انکار است. 

يكي از وظايف اصلي دانشگاه هاي مدرن، عالوه بر ايفای نقش هاي تخصصي و آكادميك، 

ــد ۴ وظايف مهم و كليدي  ــت. در بن ــای نقش های فرهنگي و همكاري های بين المللي اس ايف

دانشگاه در گزارش كميسيون بين المللي تعليم و تربيت براي قرن ۲۱ به يونسكو (۱۳۷۶: ۱۵۷) 

آمده است «دانشگاه ها بايستي همكاري بين المللي داشته باشند و به عنوان نهادهاي كاملًا مستقل 

و مسئول قادر به بازگويي مسائل قومي و اجتماعي نيز باشند و با به كارگيري نوعي نفوذ فكري، 

با مساعدت جامعة بين الملل اين مسائل را بازتاب داده و درك و حل نمايد. »

در تعريف مدرن، دانشگاه افزون بر كاركردهاي آشكار و متعارفی مانند آموزش و پژوهش، 

ــگاه های ايران نيز از اين تعريف مستثنی  كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي متعددی دارد. دانش

ــی، پژوهشی، فرهنگی و سياسی، دارای  ــتند و عالوه بر کارکردهای متعدد علمی، آموزش نيس

ــتند؛ با توجه به اين كه در  ــی برای همكاري ها و ارتباطات بين المللي هس ــای فراوان ظرفيت ه

سال های اخير كشور ما منادي ايده های ارتباطی بين  فرهنگی و بين تمدنی نو بوده است، دانشگاه 

ايرانی پژوهشًا از استعداد تبديل شدن به منشور همكاري ها و مبادالت فرامرزی بين فرهنگ ها 

و ملت ها برخوردار است. 

 «امروزه نسبت به مفاهيم عامي همچون فرهنگ و هويت هاي متعارف، تغيير نگرش پيدا 

شده است و برنامه هاي آموزشي و درسي در عين اين كه به  بومي شدن و محلي بودن گرايش 

ــدن پيش رفته اند» (رات كليف و  ــمت نوعي فرامرزي شدن و جهانشمول تر ش يافته اند، به س

ــات آموزش عالي به طور عام و دانشگاه ها به طور خاص،  گاف،۱  ۷۰۱:۱۹۹۷). امروزه مؤسس

براي بهره گيري از پديدة جهاني شدن به عنوان ابزاري براي از ميان بردن فاصلة دانش از طريق 

ــا و تمدن ها، دارای جايگاه  ــی ميان ملل، فرهنگ ه تقويت مبادالت علمی، فرهنگی و آموزش

مطلوبي هستند. تعامل و همكاري استادان و پژوهشگران دانشگاهی كه در يك حوزة علمی و 

پژوهشی خاص فعاليت می کنند، مرزهاي متعارف و سنتی ارتباط را در مي نوردد و مسيرهای 

ارتباطی ويژه ای را برای نزديکی ملت ها و فرهنگ ها فراهم می سازد. با توجه به فرامرزی بودن 

علم، پژوهش و دستاورهای علمی و پژوهشی، دانشگاه به مثابة کانون توليد علم و تربيت کنندة 

ــيار مناسبی برای نزديکی ملت ها و فرهنگ ها تلقی می شود. به  ــگر، کانال فرامرزی بس پژوهش

1 - Ratcliff & Gaff
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عبارت ديگر، دانشگاه ها به دليل استقاللی که دارند و نيز به دليل ماهيت درونی شان، بيشتر از 

ساير ساختارهاي اجتماعی با دنياي اطراف خود ارتباط دارند. 

در طرح پيش نويس راهبرد ميان مدت يونسکو (۲۰۰۷- ۲۰۰۲) نيز پيشبرد تنوع و همکاری 

در آموزش عالی و افزايش و تقويت مناسبات ميان تنوع فرهنگی و تنوع زيستی، شالودة کليدی 

ــعة پايدار ناميده شده و سياست های فرهنگی و همکاری های بين المللی در توزيع دانش،  توس

ــکو، ۱۳۸۲). در سطح كالن، گسترش همكاري ها و  ــده اند (يونس برنامه های اصلی قلمداد ش

ــگاهي، مستلزم مديريت و برنامه ريزي راهبردك آموزشی  مبادالت فرامرزی و بين المللي دانش

است. اگر رهيافت های جامعه شناختی و فلسفة اجتماعي مدرن را مد نظر قرار دهيم، تعامالت و 

همكاري هاي فرامرزی در همكاري و گفت وگوي نهادهاي آموزشي بين ملت ها و فرهنگ هاي 

ــگاه هاي مدرن، در نزديکی  ــمار می رود، چرا كه مدارس و دانش ــت به ش گوناگون، گام نخس

ــتا استادان، پژوهشگران،  ــی اثرگذار ايفا کرده اند. در اين راس جوامع، ملت ها و فرهنگ ها نقش

ــمندان و نخبگان فرهنگي و دانشگاهی را بايد پيشگامان فكری هر ملت و فرهنگی در  انديش

نزديکی بين ملت ها و فرهنگ ها دانست. 

ــک، دانشگاه در ايران از سابقه ای قابل اعتنا برخوردار است. بعضي از صاحب نظران،  بی ش

ــگاه جندي شاپور را قديمي ترين دانشگاه جهان قلمداد می کنند. دانشگاه جندي شاپور در  دانش

ــد و عالوه بر آموزش، كاركردهاي  ــانی بنيان نهاده ش ــال ۲۷۱ پس از ميالد و در دورة ساس س

ــگاه پژوهش و حلقه هاي علمي از اهميت خاصی برخوردار  ــت. در اين دانش ديگری نيز داش

ــمندان ايرانی به  همراه انديشمندان و دانشمندان هندی، يونانی و  ــمندان و دانش بودند و انديش

ــي و علمی مي پرداختند. چنان که در منابع تاريخي مثبت است،  رومی به فعاليت هاي پژوهش

ــال ۵۲۹ ميالدی تعطيل شد، بسياری از فيلسوفان و دانشمندان  ــة آتن در س هنگامي كه مدرس

ــگاه كه در فاصلة  ــد در اين دانش ــفر كردند. متقي (۱۳۷۹) مي نويس ــگاه س يونانی به اين دانش

سال های ۳۸۰- ۳۴۹ پيش از هجرت بنا شده، با تلفيق نكات مثبت روش هاي يوناني و هندي، 

قوانيني وضع شد كه در دنياي آن روز، روش نوين علم پزشكي بود و تا پنج قرن گاهوارة علوم 

پزشكي، فلسفه، نجوم و رياضيات به شمار می رفت. 

ــگاه جندی شاپور رويکردی بين فرهنگی و فرامرزی  ــهود است، اساسًا دانش  چنان که مش

ــد دانشمندان، انديشمندان و نخبگان علمی و فرهنگی  ــته و در عصر خود، محل آمد و ش داش

ــت. از سوی ديگر، کارکرد فرامرزی و ارتباط و مبادلة  ملت ها و فرهنگ های مختلف بوده اس

بين دانشگاهی، در ابعاد خاص آن (علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی) ، در همان آغاز تأسيس 

دانشگاه مدرن در ايران، يکی از کارکردهای «آشکار» و تعريف شده به شمار رفته است. در بين 

دانشگاه های جديد، دانشگاه شيراز يکی از پيشگام ترين دانشگاه های ايران در برقراری ارتباطات 
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و تعامالت فرامرزی بين دانشگاهی است. «دانشگاه شيراز با همکاری دانشگاه پنسيلوانيا، حتا تا 

رفت و آمد متقابل دانشجو گسترش يافت... دانشگاه فارابی (فرهنگ و هنر) نيز دارای ارتباطات 

ــتادان و دانشجويان در رفت و آمد بودند. اين دانشگاه برنامه هايی داشت  بين المللی بوده و اس

ــجويان آن در کنار فرهنگ ايرانی اسالمی دربارة فرهنگ های چين، هند و مديترانه به  که دانش

تحصيل و پژوهش بپردازند» (فراستخواه، ۱۳۸۳، به نقل از ذاکر صالحی، ۱۳۸۳: ۱۲۴). 

ــگاه های کشور، دفاتری برای توسعة همکاری های علمی بين المللی  هم اکنون در اکثر دانش

وجود دارد. همچنين در ستاد وزارت علوم، پژوهشات و فناوری، يک ادارة کل برای حمايت 

ــيس شده است. عالوه بر آن، انجمن های علمی و مؤسسات پژوهشی  از اين همکاری ها تأس

بخش خصوصی نيز با جهان خارج ارتباطات علمی دارند (ذاکر صالحی، ۱۳۸۳). اما با توجه 

ــادالت در ابعاد  ــالت نام گرفته و ارتباطات و مب ــر ما، عصر ارتباطات و تعام ــه اين که عص ب

ــی، اقتصادی و اجتماعی، بين جوامع و ملت ها گسترش يافته  مختلف فرهنگی، علمی، سياس

ــالمی، بيش از صدها موافقتنامه و تفاهم نامه بين  ــا توجه به اين که در ربع قرن انقالب اس و ب

دانشگاه های ايران و جهان به امضا رسيده و تفاهم نامه ها  (M. O. U)و «خواهر خواندگی» های 

متعددی ميان دانشگاه های ايران و جهان عقد شده است، بايد اعتراف كرد وضعيت ارتباطات 

ــگاه های امروز ايران با دانشگاه های درجه يک و دارای رنکينگ باالی علمی و  فرامرزی دانش

آموزشی، نسبت به سابقه و تجارب تاريخی آن، چندان اثربخش، رضايت بخش و موفق ارزيابی 

نمی شود. کارگزاران نظام اجتماعی در جوامع مختلف، امروزه به خوبی می دانند که موفقيت در 

عصر رقابت های فرامرزی، بدون برخورداری از سازمان های نظام مند علمی و آموزشی ملی که 

دارای کارکردهای بين المللی نيز باشند، مقدور نيست. بر اين اساس، مديران نظام هاي آموزشي 

بسياري از كشورهاي جهان، در اهداف و فرايندهاي نظام آموزشي خود، بازنگري و بازنمايي 

کرده اند يا در حال انجام آن هستند. 

اهداف و پرسش هاي پژوهش

ــگاه ها پيرامون ميزان  ــي و تحليل نظرات اعضای هيئت علمي دانش هدف اين مقاله، بررس

تأثيرگذاري مبادالت علمي فرهنگي دانشگاه ها در گسترش مبادالت و همکاری های فرامرزی 

ــة نظرات آنان بر حسب متغيرهاي جنسيت، مدرك تحصيلي، سنوات  بين فرهنگ ها و مقايس

خدمتي، مرتبة دانشگاهي، محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي و دانشگاه محل تدريس است. 

دو پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارت اند از: 

(۱) چه نشانگرهای ارتباطی علمي فرهنگی بين دانشگاهی در توسعة همکاری و ارتباطات 

بين فرهنگ ها تاثيرگذار هستند؟ 
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۱۱۹
ارتباطات 

بين دانشگاهی ...

(۲) بين نظرات اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها با توجه به عوامل دموگرافيك، تا چه ميزان 

تفاوت وجود دارد؟

روش پژوهش

روش اين پژوهش از نوع «توصيفي»۱ است و با روش «پيمايش»۲ اجرا شده است. جامعة 

آماري اين پژوهش، از اعضاي هيئت علمي تمام وقت دانشكده هاي علوم انساني دانشگاه هاي 

دولتي ايران تشکيل شده است. تعداد افراد جامعة آماري به تفكيك زن و مرد در جدول شمارة 

۱ نشان داده شده است. 

جدول شمارة ۱: توزيع فراواني و درصد جامعة آماري بر حسب مرتبة علمي به تفكيك جنسيت

جمــع استاد دانشيار استاديار مربي مربي آموزشيار  مرتبة علمي

جنسيت

د كل د ف د ف د ف د ف د ف

٪۸۲ ۴۰۵۸ ٪۲/۹ ۱۴۲ ٪۵/۴ ۲۶۷ ٪۳۱/۶ ۱۵۶۵ ٪۳۸/۹ ۱۹۲۸ ٪۳/۲ ۱۵۶ مرد

٪۱۸ ۸۹۲ ٪۰/۶ ۳۱ ٪۱/۲ ۵۸ ٪۶/۹ ۳۴۳ ٪۸/۶ ۴۲۶ ٪۰/۷ ۳۴ زن

٪۱۰۰ ۴۹۵۰ ٪۳/۵ ۱۷۳ ٪۶/۶ ۳۲۵ ٪۳۸/۵ ۱۹۰۸ ٪۴۷/۵ ۲۳۵۴ ٪۳/۹ ۱۹۰ جمع

مأخذ: مركز آمار و اطالعات وزارت علوم، پژوهش ها و فناوري (۱۳۷۹) 

جدول شمارة ۲: توزيع فراواني و درصد جامعة نمونة آماري بر حسب مرتبة علمي

جمع استاد دانشيار استاديار مربي
 مرتبة علمي

دانشگاه

د كل د ف د ف د ف د ف

٪۱۰۰ ۴۲۵ ٪۱۰ ۴۴ ٪۱۴ ۵۸ ٪۳۲ ۱۳۵ ٪۴۴ ۱۸۸ تهران

٪۱۰۰ ۷۷ ـ ـ ـ ـ ٪۳۸ ۲۹ ٪۶۲ ۴۸ گيالن

٪۱۰۰ ۲۹۴ ٪۴ ۱۲ ٪۷ ۲۱ ٪۳۵ ۱۰۳ ٪۵۴ ۱۵۸ اصفهان

٪۱۰۰ ۲۲۶ ٪۱۱ ۲۴ ٪۶ ۱۴ ٪۲۹ ۶۶ ٪۵۴ ۱۲۲ فردوسي مشهد

٪۱۰۰ ۱۰۲۲ ٪۷/۸ ۸۰ ٪۶/۷ ۹۳ ٪۳۳/۵ ۳۳۳ ٪۵۰/۵ ۵۱۶ جمع

مأخذ: مركز آمار و محاسبات هر كدام از دانشگاه هاي نمونه (۱۳۷۹) 

ــان می دهد دانشگاه گيالن با ۶۲ درصد، بيشترين درصد عضو هيئت  ــمارة ۲ نش جدول ش

ــهد و تهران به ترتيب با ۱۱و ۱۰/۳  ــگاه هاي فردوسي مش علمي در مرتبة علمي مربي و دانش

ــتاد را دارند. ضمنًا، هيچ يک از  ــترين درصد عضو هيئت علمي با مرتبة علمي اس درصد، بيش

اعضای هيئت علمي دانشگاه گيالن، مرتبة دانشياري يا استادي ندارند. 

1 - Descriptiv Research

2 - Survey Research
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۱۲۰

ــده است. به اين  ــتفاده ش در اين پژوهش، از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي اس

ــگاه گيالن) به طور تصادفی  ــي مشهد و دانش ــگاه (اصفهان، تهران، فردوس ترتيب چهار دانش

انتخاب شده اند؛ سپس بر اساس روش PPS ۱ تعداد ۱۷۰ نفر از اعضای هيئت علمي به عنوان 

نمونة آماري انتخاب شدند که از اين ميان، ۱۵۷ پرسشنامه از طرف پژوهشگران برگشت داده 

شد. 

ــنامه۲ و مصاحبه۳ بوده است. بنابراين از  ابزار جمع آوري اطالعات در اين پژوهش، پرسش

ــنامة استاندارد شده اي در اين زمينه  ــت و پرسش آن جا كه موضوع پژوهش بديع و جديد اس

ــام مصاحبه هاي مقدماتي با تعدادي از افراد  ــتفاده از ادبيات پژوهش و انج وجود ندارد، با اس

جامعة تحت بررسي و نيز با استفاده از نظر استادان مجرب دانشگاه ها، پرسشنامه اي حاوي ۴۰ 

ــته پاسخ از نوع مقياس درجه بندي ليكرت۴ و ۳ پرسش باز پاسخ تهيه شد و برای  ــش بس پرس

تعيين نواقص احتمالي و نيز تعيين پايايي، به طور تصادفي در بين ۳۰ نفر از افراد جامعة آماري 

توزيع و جمع آوري شد. پايايي پرسشنامه از طريق فرمول آلفاي كرونباخ۵ ۸۱/ ۰محاسبه شده 

است. سرانجام پرسشنامة نهايي با ۴۳ پرسش بسته پاسخ و ۲ پرسش باز پاسخ، تهيه شد. جدول 

ــنامه با هر يك از پرسشات اساسي پژوهش را نشان  ــمارة ۴ ميزان انطباق پرسشات پرسش ش

مي دهد. در اين مقاله، برای رعايت اجمال و بررسي عميق تر، تنها به بررسي مؤلفه اول پژوهش 

كه حاوي ده گويه در پرسشنامه است، پرداخته مي شود. 

برای جمع آوري اطالعات مستدل و عميق تر، با هفده نفر از افراد خبرة اعضاي هيئت علمي 

چهار دانشگاه(تهران، اصفهان، فردوسي و گيالن) ، مصاحبة نيمه سازمان يافته صورت گرفت و 

برای تجزيه و تحليل داده ها، هم از آمار توصيفي و هم از آمار استنباطي۶ استفاده شد. در سطح 

توصيفي با استفاده از مشخصه هاي آماري نظير فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در 

سطح استنباطي از آزمون هاي T تك متغيره، T با دو گروه مستقل، تحليل واريانس، آزمون توكي 

و آزمون فريدمن استفاده شده است. 

1 - Probability Proportionate to Size
2 - Questionnaire

3 - Interview
4 - Likert

5 - Cronbachs Alpha

6 - Inferential Statistics
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۱۲۱
ارتباطات 

بين دانشگاهی ...

نتايـج

پرسش اصلی پژوهش: چه نشانگرهای ارتباطی علمي فرهنگی بين دانشگاهی در توسعة 

همکاری و ارتباطات بين فرهنگ ها تأثيرگذار هستند؟

جدول شمارة ۳: توزيع فراواني و درصد پاسخ پرسشات مربوط به مبادالت علمي فرهنگي بين دانشگاه ها

گويه هاي پژوهش

فراواني 

ميانگينخيلي زيادزيادتاحدوديكمخيلي كمدرصد
انحراف 

معيار

ضريب 

تغييرات

۱. مبادلة استاد بين دانشگاه هاي داخل 

با خارج (جهت تدريس و آموزش) 

ف

د

۳

۱/۹

۴

۲/۵

۱۷

۱۰/۸

۵۳

۳۳/۸

۸۰

۵۱
۴/۲۹۰/۹۲۱

۲. مبادلة دانشجو جهت گذراندن يك 

ترم تحصيلي ميان دانشگاه هاي داخل 

با خارج

ف

د

۶

۳/۸

۱۳

۸/۳

۴۶

۲۹/۳

۴۹

۳۱/۲

۴۳

۲۷/۴
۳/۷۰۱/۰۷۲۹

۳. ارائة فرصت هاي مطالعاتي به 

استادان

ف

د

۳

۱/۹

۸

۵/۱

۲۷

۱۷/۲

۴۱

۲۶/۱

۷۸

۴۹/۷
۴/۱۶۱/۰۱۴۲

۴. اعطاي بورس تحصيلي به 

دانشجويان جهت ادامة تحصيل در 

دانشگاه هاي خارج

ف

د

۶

۳/۸

۷

۴/۵

۳۳

۲۱

۵۵

۳۵

۵۶

۳۵/۷
۳/۹۴۱/۰۴

۲۶

۵. انجام پروژه هاي پژوهش هاي 

مشترك بين دانشگاه هاي داخل با 

خارج در زمينه هاي مختلف علمي

ف

د

۲

۱/۳

۴

۲/۵

۲۳

۱۴/۶

۶۱

۳۸/۹

۶۷

۴۲/۷
۴/۱۹۰/۷۸۱۲

۶. ارتباط و همكاري دانشگاه ها 

با اتحادية بين المللي دانشگاه هاي 

 (IAU) جهان

ف

د

۳

۱/۹

۱۳

۸/۳

۳۷

۲۳/۶

۵۴

۳۴/۴

۵۰

۳۱/۸
۳/۸۵۱/۰۲۲۷

۷. برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي 

دستاوردهاي علمي پژوهشي در 

دانشگاه ها

ف

د

۱

۶

۱۵

۹/۶

۵۰

۳۱/۸

۴۶

۲۹/۳

۴۵

۲۸/۷
۳/۷۵۰/۹۹۶۲

۸. برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي 

كتاب در دانشگاه ها

ف

د

۳

۱/۹

۱۴

۸/۹

۴۹

۳۱/۲

۵۳

۳۳/۸

۳۸

۲۴/۹

۳/۶۹۰/۹۹۲۷

۹. توسعة ارتباط و همكاري بين 

دانشگاه هاي داخل با خارج از طريق 

ايجاد پايگاه هاي اطالعاتي در شبكة 

اينترنت

ف

د
ــ

۱۵

۹/۶

۳۸

۲۴/۲

۵۵

۳۵

۴۹

۳۱/۲
۳/۷۸۰/۶۹۵۲

۱۰. تقويت ارتباط و توسعة همكاري 

دانشگاه ها با سازمان علمي، فرهنگي 

يونسكو

ف

د

۴

۲/۵

۱۱

۷

۴۰

۲۵/۵

۶۳

۴۰/۱

۳۹

۲۴/۸
۳/۷۷۰/۹۸۲۶

ــمارة ۳ نشان مي دهد بيشترين درصد پاسخ ها در سطح زياد و خيلي زياد،  نتايج جدول ش

مربوط به شاخص «مبادلة استاد بين دانشگاه هاي داخل با خارج (جهت تدريس و آموزش) » با 

۸۴/۸٪ و «انجام پروژه هاي پژوهش هاي مشترك بين دانشگاه هاي داخل با خارج در زمينه هاي 

مختلف علمي» با ۸۱/۶٪ و كمترين درصد پاسخ ها مربوط به «برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي 
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۱۲۲

دستاوردهاي علمي پژوهشي در دانشگاه ها» با ۵۸٪ است. همچنين نمرة ميانگين پاسخگويان 

نيز بين ۳/۶۹ تا ۴/۲۹ در نوسان بوده است. 

جدول شمارة ۴: مقايسة ميانگين نمرة مبادالت علمي فرهنگی بين دانشگاهی در توسعة همکاری و ارتباطات بين 

فرهنگی با نمرة مالك

P T انحراف معيار ميانگين مؤلفة پژوهشي

۰/۰۰۰ ۱۶/۵۷ ۰/۷۰ ۳/۹۲ مبادالت علمي فرهنگي بين دانشگاه ها

P≥/010 معنی دار است، بنابراين مبادالت علمي فرهنگي بين  با توجه به اين كه T مشاهده شده در سطح 

دانشگاه ها در سطح زياد و خيلي زياد در توسعة همكاري هاي بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ها تأثير دارد. 

به عالوه، داده هاي حاصل از مصاحبه نشان داد از نظر اكثريت قريب به اتفاق مصاحبه شوندگان 

ــعة همكاري هاي  ــگاه ها تأثير فوق العاده اي در توس (۱۵ نفر) مبادالت علمي فرهنگي بين دانش

ــادي بر تداوم  ــه طوري كه همة آن ها تأكيد زي ــرزی بين فرهنگ ها دارد، ب ــي و فرام بين الملل

ــجو و انجام پروژه هاي پژوهش هاي مشترك بين دانشگاه ها و  ــتاد و دانش و افزايش مبادلة اس

ــتند. به طور مثال، يكي از مصاحبه شوندگان  ــطح اين مبادالت داش ــترش كمي و كيفي س گس

ــگاهي در حقيقت نوعي تبادل افكار، انديشه و علم است. وی معتقد  معتقد بود مبادالت دانش

بود استادان دانشگاه ها و دانشجويان مي توانند به عنوان غني ترين منبع نيروي انساني، مروجان 

همكاري هاي بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ها معرفي شوند. 

جدول شمارة ۵: ترتيب امتيازات و اولويت پرسش هاي مربوط به مبادالت علمي فرهنگي بين دانشگاه ها

گويه هاي پژوهشامتيازاولويت

مبادلة استاد بين دانشگاه هاي داخل با خارج (جهت تدريس و آموزش) ۱۶۷۴

انجام پروژه هاي پژوهش هاي مشترك بين دانشگاه هاي داخل با خارج در زمينه هاي مختلف علمي ۲۶۵۸

ارائة فرصت هاي مطالعاتي به استادان۳۶۵۴

اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان جهت ادامة تحصيل در دانشگاه هاي خارج ۴۶۱۹

توسعة ارتباط و همكاري بين  دانشگاه هاي داخل با خارج از طريق ايجاد پايگاه هاي اطالعاتي ۵۶۰۹

۶۶۰۶ (IAU) ارتباط و همكاري دانشگاه ها با اتحادية بين المللي دانشگاه هاي جهان

تقويت ارتباط و توسعة همكاري دانشگاه ها با سازمان علمي، فرهنگي يونسكو۷۵۹۳

برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي دستاوردهاي علمي پژوهشي در دانشگاه ها۸۵۹۰

مبادلة دانشجو جهت گذراندن يك ترم تحصيل ميان دانشگاه هاي داخل با خارج ۹۵۸۱

برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي كتاب در دانشگاه ها۱۰۵۸۰
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بين دانشگاهی ...

بررسي عوامل دموگرافيك

ــه و آزمون ميانگين نمرات اعضاي هيئت علمي در خصوص بررسي  اين بخش به مقايس

ــتادان در توسعة همكاري هاي بين المللي و فرامرزی  چگونگي تأثيرگذاري مبادالت علمي اس

بين فرهنگ ها بر حسب عوامل دموگرافيكي از قبيل جنسيت، سطح تحصيالت، مرتبة علمي، 

دانشگاه محل تدريس، سنوات خدمتي و دانشگاه محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي مي پردازد. 

در اين بررسي از آزمون هاي T تك متغيره با دو گروه مستقل، تحليل واريانس، آزمون توكي و 

آزمون فريدمن استفاده شده است. 

پرسش: آيا بين نظرات اعضاي هيئت علمي مرد و زن در تأثيرگذاري مبادالت علمي 

فرهنگي بين دانشگاه ها در توسعة همكاري هاي بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ها تفاوت 

وجود دارد؟

جدول شمارة ۶: مقايسة ميانگين نمرات پاسخگويان مرد و زن

P T P F
زن مرد

پرسش پژوهشي

S X S X

۰/۹۸۷ ۰/۰۱۶ ۰/۲۶۴ ۱/۲۵۹ ۰/۵۸۵ ۳/۹۲ ۰/۷۲۱ ۳/۹۲ مبادالت علمي فرهنگي بين دانشگاه ها

P≥/050 معني دار نيست،  ــمارة ۶ نشان مي دهد T مشاهده شده در سطح نتايج جدول ش

بنابراين بين نظرات زنان و مردان عضو هيئت علمي در خصوص تأثيرگذاري مبادالت علمي 

ــگاه ها در توسعة همكاري هاي بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ها تفاوتی  فرهنگي بين دانش

وجود ندارد. 

پرسش: آيا بين نظرات اعضاي هيئت علمي با توجه به مدرك تحصيلي در خصوص 

تأثيرگذاري مبادالت علمي فرهنگي بين دانشــگاه ها در توسعة همكاري هاي بين المللي و 

فرامرزی بين فرهنگ ها تفاوت وجود دارد؟

جدول شمارة ۷: مقايسة ميانگين نمرات پاسخگويان با مدرك تحصيلي 

P T P F
دكتري کارشناسی و کارشناسی ارشد

پرسش پژوهشي

S X S X

۰/۷۴۰ ۰/۳۳۳ ۰/۴۵۶ ۰/۵۵۹ ۰/۶۶۹ ۳/۹۱ ۰/۷۷۹ ۳/۹۵ مبادالت علمي فرهنگی بين دانشگاه ها

P≥/050 معني دار نيست،  نتايج جدول شمارة ۷ نشان مي دهد T مشاهده شده در سطح 

ــی،  ــگاه ها، داراي مدرك تحصيلي کارشناس ــرات اعضاي هيئت علمي دانش ــن بين نظ بنابراي
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کارشناسی ارشد و دكتري در خصوص تأثيرگذاري مبادالت علمي فرهنگي بين دانشگاه ها در 

توسعة همكاري هاي بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ها تفاوتی وجود ندارد. 

پرســش: آيا بين نظرات اعضاي هيئت علمی دانشگاه ها با توجه به مرتبة علمي آنان، 

در خصوص تأثيرگذاري مبادالت علمي فرهنگي بين دانشــگاه ها در توسعة همكاري هاي 

بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ها تفاوت وجود دارد؟

جدول شمارة ۸: مقايسة ميانگين نمرات پاسخگويان با توجه به مرتبة علمي

P F P Leven
استاد دانشيار استاديار مربي

پرسش پژوهشي
S X S X S X S X

۰/۰۸۱ ۲/۲۹ ۰/۷۶۲ ۰/۳۸۸ ۰/۷۲۱ ۳/۶۰ ۰/۶۳۸ ۳/۷۵ ۶۵۸/۰ ۰۴/۴ ۷۸۰/۰ ۸۸/۳ مبادالت علمي فرهنگي بين دانشگاه ها

P≥/050 در خصوص  ــاهده شده در سطح  ــمارة ۸ نشان مي دهد F مش نتايج جدول ش

ــتادان دانشگاه ها در توسعة همكاري هاي بين المللي و فرامرزی  تأثيرگذاري مبادالت علمي اس

ــت، بنابراين ميان پاسخگويان در مرتبه های علمي مختلف تفاوتي  بين فرهنگ ها معني دار نيس

وجود ندارد. 

ــنوات خدمت  پرســش: آيا بين نظرات اعضاي هيئت علمي دانشــگاه ها با توجه به س

در خصوص تأثيرگذاري مبادالت علمي فرهنگي بين دانشــگاه ها در توسعة همكاري هاي 

بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ها تفاوت وجود دارد؟

جدول شمارة ۹: مقايسة ميانگين نمرات پاسخگويان با سنوات خدمت 

P F P Leven
+۲۰ ۲۰-۱۰ سال كمتر از ۱۰ سال

پرسش پژوهشي
S X S X S X

۰/۸۱۳ ۱/۵۱ ۰/۵۶۸ ۰/۵۶۸ ۰/۷۶۴ ۳/۸۱ ۰/۶۵۴ ۳/۹۰ ۰/۶۸۶ ۴/۰۲
مبادالت علمي فرهنگي 

بين دانشگاه ها

P≥/050 معني دار نيست،  نتايج جدول شمارة ۹ نشان مي دهد F مشاهده شده در سطح 

بنابراين بين نظرات اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها با سنوات خدمت در خصوص تأثيرگذاري 

ــعة همكاري هاي بين المللي و فرامرزی بين  ــگاه ها در توس مبادالت علمي فرهنگي بين دانش

فرهنگ ها تفاوتی وجود ندارد. 

پرســش: آيا بين نظرات اعضــاي هيئت علمي با توجه به محــل اخذ آخرين مدرك 



فصلنامه علمی - پژوهشی

۱۲۵
ارتباطات 

بين دانشگاهی ...

ــي در خصوص تأثيرگذاري مبادالت علمي فرهنگي بين دانشــگاه ها در توســعة  تحصيل

همكاري هاي بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ها تفاوت وجود دارد؟

جدول شمارة ۱۰: مقايسة ميانگين نمرات پاسخگويان با توجه به محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي

P T P F
خارج كشور داخل كشور

پرسش پژوهشي
S X S X

۰/۹۵۳ ۰/۰۵۹ ۰/۳۲۱ ۰/۰۰۲ ۰/۶۶۵ ۳/۹۲۲ ۰/۷۳۴ ۳/۹۲۹ مبادالت علمي 

فرهنگي بين دانشگاه ها

P≥/050 معني دار  ــطح  ــاهده شده در س ــان مي دهد T مش ــمارة ۱۰ نش نتايج جدول ش

ــه محل اخذ آخرين  ــگاه ها با توجه ب ــت، بنابراين بين نظرات اعضاي هيئت علمي دانش نيس

ــگاه ها در توسعة  مدرك تحصيلي در خصوص تأثيرگذاري مبادالت علمي فرهنگي بين دانش

همكاري هاي بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ها تفاوتی وجود ندارد. 

پرســش: آيا بين نظرات اعضــاي هيئت علمي با توجه به دانشــگاه محل تدريس در 

خصوص تأثيرگذاري مبادالت علمي فرهنگي بين دانشــگاه ها در توســعة همكاري هاي 

بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ها تفاوت وجود دارد؟

جدول شمارة ۱۱: مقايسة ميانگين نمرات پاسخگويان با توجه به دانشگاه محل تدريس

P F P Leven

تهران فردوسي مشهد اصفهان گيالن

پرسش پژوهشي
S X S X S X S X

۰/۸۵۹ ۱/۰۳ ۰/۸۵۹ ۰/۲۵۳ ۰/۶۵ ۳/۹۲ ۰/۷۷ ۳/۸۶ ۰/۶۹ ۴/۰۰ ۰/۷۱ ۳/۶۴
مبادالت علمي فرهنگي بين 

دانشگاه ها

P≥/050 معني دار نيست،  نتايج جدول شمارة ۱۱ نشان مي دهد F مشاهده شده در سطح

ــگاه محل تدريس در  ــگاه ها با توجه به دانش ــن بين نظرات اعضاي هيئت علمي دانش بنابراي

خصوص تأثيرگذاري مبادالت علمي فرهنگي بين دانشگاه ها در توسعة همكاري هاي بين المللي 

و فرامرزی بين فرهنگ ها تفاوتی وجود ندارد. 

نتيجه گيري

ــط نمرة مبادالت علمي فرهنگي بين دانشگاهی  ــاس نتايج جدول ۴ پژوهش، متوس بر اس
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ــا ۳/۹۲ با انحراف معيار ۰/۷۰  ــعة همكاري هاي بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ه در توس

ــت با ۱۶/۵۷ كه در  ــده براي سنجش اين مؤلفه نيز برابر اس ــبه ش ــت. مقدار T محاس بوده اس

ــت. بنابراين مبادالت علمي فرهنگي بين دانشگاهی در سطح  P≥/010 معني دار اس ــطح  س

زياد و خيلي زياد در توسعة همكاري هاي بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ها مؤثر تشخيص 

ــتاد بين دانشگاه هاي  ــاخص هاي مربوط به اين مؤلفه «مبادلة اس ــده است. بيشترين ش داده ش

ــگاه هاي  ــترك بين دانش داخل با خارج» با ۸۴/۸ درصد و «انجام پروژه هاي پژوهش هاي مش

ــنامه با نظرات  ــوی ديگر، يافته هاي پرسش ــت. از س داخل با خارج» با ۸۱/۶ درصد بوده اس

مصاحبه شوندگان همخواني دارد؛ به نظر ۹۴/۱٪ مصاحبه شوندگان، مبادالت علمي فرهنگي بين 

دانشگاه هاي داخل با خارج، تأثير فوق العاده اي در توسعة همكاري هاي بين المللي و فرامرزی 

بين فرهنگ ها دارد. 

با توجه به اين كه مقدار T محاسبه شده برای مقايسة نظرات پاسخگويان بر حسب جنسيت، 

مدرك تحصيلي و محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي (جداول ۴، ۵، ۱۰) و نيز مقدار F محاسبه 

ــده براي مقايسة نظرات پاسخگويان بر حسب مرتبة علمي، سنوات خدمت، دانشگاه محل  ش

ــاي ۵ درصد كوچك تر  ــطح آلف ــداول ۸، ۹، ۱۱) از مقدار بحراني جدول در س ــس (ج تدري

ــك از متغيرهاي ياد  ــب هر ي ــود، بنابراين بين ميانگين نظرات اعضاي هيئت علمي بر حس ب

ــان می دهد مبادالت علمي  ــي داري وجود ندارد. اين امر نش ــر آماري تفاوت معن ــده، از نظ ش

فرهنگي بين دانشگاهی في نفسه به حدی در تعميق توسعة همكاري هاي بين المللي و فرامرزی 

ــاي دموگرافيكي اعضاي هيئت  ــت كه هيچ گونه متغيري از ويژگي ه ــن فرهنگ ها مؤثر اس بي

ــعة  ــگاهی در توس علمي منجر به كمرنگ جلوه دادن نقش مبادالت علمي فرهنگي بين دانش

همكاري هاي بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ها نشده است. به عبارت ديگر، اين امر بيانگر 

نقش و ضرورت مبادالت علمي فرهنگي بين دانشگاهی در توسعة همكاري هاي بين المللي و 

فرامرزی بين فرهنگ هاست. 

ــنامه ها را تأييد و تكميل  ــوارد، نتايج حاصل از پرسش ــاي مصاحبه نيز در اغلب م يافته ه

مي کنند. در اين جا به چند نمونه از داده های حاصل از اجراي مصاحبة كي اينفورمنت۱، اشاره 

مي شود. 

ــوندگان پيشنهاد کردند پژوهشگران دانشگاه هاي ايران و خارج در   بسياری از مصاحبه ش

ــترك ملی و منطقه ای مشغول به کار شوند. انجام كارهاي مشترك  پروژه هاي پژوهش هاي مش

ــتندات تفصيلي اين بخش رجوع شود به پژوهش نگارنده: «خورسندی طاسکوه، علي  ــتيابي به يافته ها و مس ۱ - براي دس
(۱۳۸۱)؛ دانشگاه و گفت و گوی فرهنگ ها. اصفهان: دانشگاه اصفهان، دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي. 
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ــی را افزايش می دهد و حس همكاري و  ــی فرامرزی، توانايي و روحية انجام کار گروه علم

همگرايي بين المللي را تقويت مي كند. وقتي پژوهشگرانی از دانشگاه هاي ايران با پژوهشگرانی 

از ديگر دانشگاه هاي جهان، همكاري علمي پژوهشي داشته باشند، پژوهشًا کشورمان از فوايد 

جانبی آن در عرصه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و صنعتي بهره مند خواهد شد. 

 افراد مصاحبه شونده فعاليت هاي علمي (آموزشي، پژوهشي و...) استادان دانشگاه ها را در 

ــعة همكاري هاي بين المللي و فرامرزی بين فرهنگ ها بسيار مؤثر ارزيابي کرده اند. از نظر  توس

ــوندگان، استادان دانشگاه ها به عنوان غني ترين منابع نيروي انساني به لحاظ كيفي،  مصاحبه ش

مي توانند با فعاليت هاي گستردة علمي (آموزشي، پژوهشي و...) خود در توسعة همكاري هاي 

بين المللي تأثيرگذار باشند. 

ــت كه مبادالت  ــاي مصاحبه، در اغلب موارد، مؤکد نقش و جايگاهي اس ــل يافته ه  تحلي

ــگاهی در ابعاد مختلف علمي، آموزشی، پژوهشی، فرهنگي، و سياسي در بسط و تعميق  دانش

همكاري هاي بين المللي و فرامرزی بين ملت ها و فرهنگ ها دارند. 

پيشنهادها

پيشنهاد مي شود مديريت دانشگاه ها، زمينه هاي ايجاد و گسترش مبادلة استاد بين دانشگاه هاي  ۱ .

داخل و خارج را تسهيل کنند. 

ــات و فناوری به جای اعزام يکسوية دانشجويان  ــنهاد می شود وزارت علوم، پژوهش پيش ۲ .

ايرانی، زمينه ها و تمهيدات الزم را برای ايجاد و گسترش مبادالت دوسويه و متقابل دانشجويان 

فراهم سازد. 

پيشنهاد مي شود برای بسط و نهادمند کردن همکاری های مشترک پژوهشی در دانشگاه ها،  ۳ .

دفتر پژوهش های فرامرزی تأسيس شود. 

ــات و فناوری، زمينه هاي گسترش «گردش های  ــنهاد مي شود وزارت علوم، پژوهش . ۴ پيش

علمی» بين المللی و «تورهای فرهنگی» دانشجويی را فراهم آورد. 

پيشنهاد مي شود وزارت علوم، پژوهشات و فناوری تمهيدات و تسهيالت الزم برای ارائة  ۵ .

ــگران دانشگاه ها و بسط زماني آن را فراهم و اجرا  ــتادان و پژوهش فرصت هاي مطالعاتي به اس

کند. 

پيشنهاد مي شود دانشگاه ها به بسط ارتباطات و همکاری های علمی و فرهنگی با سازمان های  ۶ .

معتبر بين المللی مانند يونسكو و دانشگاه ملل متحد بپردازند. 

پيشنهاد مي شود مديران دانشگاه ها به برگزاری نمايشگاه هاي علمی، آموزشی و پژوهشی  ۷ .

فرامرزی اقدام کنند. 
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ــات و فناوری تمهيدات و تسهيالت الزم برای  ــود وزارت علوم، پژوهش ــنهاد مي ش پيش ۸ .

بازديدهاي علمي سياحتي فالسفه و انديشمندان ايراني از ديگر مناطق جهان و انديشمندان و 

فالسفة ديگر ملت ها از ميراث تمدني و فرهنگي ايران را فراهم کند. 

ــگاه ها، برنامه هايی را برای افزايش نشاط و انگيزة علمي  ــنهاد می شود مديريت دانش پيش ۹ .

ــگاهي برای حضور کيفی در گردهمايي ها و کنگره های علمي  ــگران دانش ــتادان و پژوهش اس

بين المللي تدارک ببينند. 
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