
 

 

 

 

های دانشگاهی شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال دانش در بستر همکاری

 1المللی: مطالعه موردیبین
 2رضوان حسینقلی زاده

 3سمیه ابراهیمی کوشک مهدی

 22/20/3333تاریخ دریافت:

 20/22/3331تاریخ پذیرش: 

 چکیده

های بین هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال دانش زبان و ادب فارسی در همکاری

باشد. برای دستیابی به این هدف از روش مطالعه موردی بهره گرفته شد. واحد المللی میدانشگاهی بین

مصاحبه با مطلعان کلیدی های موردنیاز از طریق تحلیل را دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داد و داده

های صورت گرفته در چهارچوب الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر گردآوری شد. نتایج حاصل از مصاحبه

انتقال دانش فراملی با تأکید بر چهار مؤلفه اصلی بازیگران، محتوا، زمینه و رسانه موردبحث قرار 

های مختلف در فرایند عرضه دانش زبان هدف ها وبنابراین نتایج، تعدد و تنوع بازیگران باانگیزه گرفت؛

های مهم خدمات آموزش عالی فراملی در ایران و دانشگاه فردوسی مشهد به و ادب فارسی از ویژگی

آمده حاکی از اهمیت توجه به نقش عواملی چون روابط باز دستهای بهطورکلی، یافتهرود. بهشمار می

ها و اشتراکات فرهنگی، جذب و شایستگی طرف مقابل، تفاوتهای و مبتنی بر اعتماد طرفین، قابلیت

منظور غلبه بر های فنی و اجتماعی بهزبانی، دینی و سیاسی، تقویت سرمایه اجتماعی و زیرساخت

های فیزیکی و جغرافیایی در فرایند انتقال دانش زبان و ادب فارسی در بیرون از مرزهای محدودیت

 باشد.ایران می

 آموزش عالی فراملی، انتقال دانش، زبان و ادب فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد :واژگان کلیدی

                                                                                                                                        
 است. 3332المللی در سال بین دانشگاهی هایهمکاری بستر در دانش انتقال بر مؤثر عوامل پژوهش شناسایی. این مقاله نتیجه 3
 . استادیار دانشگاه فردوسی مشهد.2
 .. دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد3
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 مقدمه

بیشتر بر  تأکید، ضرورت تحول در نظام آموزش عالی با شدنجهانیهمزمان با پدیده 

است. لذا، انتظار  شدهمطرحآموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاه المللیبین هایهمکاری

فاصله بین دانش و فناوری مبادرت نموده و مبادالت علمی،  این نهادها به حذف رودمی

سازمان همکاری و توسعه ) کنندرا تقویت  هافرهنگآموزشی و فرهنگی میان ملل و 

اخیر، ظهور بازار  هایدههدر  شدنجهانی هاینشانه(. یکی از بارزترین 2222، 1اقتصادی

است. بازار  دادوستدک کاالی قابل ی عنوانبهآموزش عالی بدون مرز و تلقی آموزش عالی 

اطالعات و ارتباطات و اینترنت توانست بر مرزهای ملی  هایفناوریاز  گیریبهرهجهانی با 

بازرگان، حسینقلی ) دهدفائق آید و معادله جهانی عرضه و تقاضا در آموزش عالی را تغییر 

 المللیبینفرایند کلی  هایمؤلفهیکی از  عنوانبه(. آموزش عالی فراملی 3330زاده و اسدی، 

 کنندگانعرضه/مؤسسات، هابرنامهکه بر اساس آن دانشجویان، مدرسان،  شودمیشدن قلمداد 

(. 2222)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،  نوردندمییا مواد آموزشی مرزهای ملی را درهم 

آموزشی در خارج از مرزهای سیستم  هایدورهو  هابرنامهآموزش عالی فراملی بر پدیده عرضه 

آموزش عالی ملی داللت دارد و معموالً در چهارچوب آموزش رسمی و یا غیررسمی در کشور 

کلیه »یونسکو، آموزش فراملی ناظر بر (. طبق تعریف 2221، 2)ویگنولی شودمیمیزبان تعریف 

)شامل آموزش از آموزش عالی، یا مجموعه واحدهای درسی یا خدمات آموزشی  هایبرنامه
 هاییبرنامه. چنین شودمی ارائهدر کشور مقصد  مبدأاز کشور  ایموسسهراه دور( که توسط 

باشد و یا ممکن است مستقل از سیستم  مبدأممکن است متعلق به سیستم آموزشی کشور 
به نقل از بازرگان و  2223، 3)آدام« و مقصد صورت بگیرد. مبدأآموزش ملی هر دو کشور 

آموزشی در  هاینظامتهدیدی برای  عنوانبهشک آموزش عالی فراملی  بدون (.3330ران، همکا

. بلکه آموزش عالی شودنمیبومی قلمداد  هایدانشگاهسطح ملی و مقابله با نقش انحصاری 

ملی قادر به  هاینظامکه برخی  هاییآموزشواکنشی است به تقاضا برای دسترسی به  فراملی

. با این استدالل که آموزش عالی فراملی به توسعه عرضه آموزش عالی اندنبودهتحقق آن 

                                                                                                                                        
1. OECD 

2. Vignoli 

3. Adam 
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در کشورها یا مناطقی که بین عرضه و تقاضا برای آموزش عالی فاصله زیادی وجود  ویژهبه

 (.2221دارد، گرایش دارد )ویگنولی، 

هم و اساسی یک دغدغه و چالش م عنوانبهدر آستانه قرن بیست و یکم آموزش عالی فراملی 

ایران را به خود معطوف ساخته است. در راستای سیاست  ازجملهتوجه اغلب کشورها 

 3332نظام آموزش عالی ایران، از اواخر دهه  المللیبینعلمی و  هایهمکاریراهبردی توسعه 

خارج از  هایدانشگاهآموزش عالی مشترک با  هایدوره نامهآیین»ایران از طریق  هایدانشگاه

 هایدوره. برگزاری این اندنمودهآموزش عالی فراملی  هایدورهاقدام به برگزاری « ورکش

سازمان . طبق آمار شودمیدانشگاهی آغازی بر آموزش عالی فراملی در ایران محسوب 

دانشجویان آسیایی بیشترین نسبت را در میان دانشجویان خارجی همکاری و توسعه اقتصادی، 

. چین، کره، هند، انددادهرا به خود اختصاص  های عضو این سازماندر حال تحصیل در کشور

ژاپن و یونان به ترتیب در صدر جدول تقاضا برای آموزش عالی در جهان قرار دارند. بر 

که رتبه نخست نسبت  شودمی بینیپیش 2220اساس برآوردهای این سازمان تا سال 

 ایرانکره، ترکیه، مراکش، ویتنام و  دانشجویان خارجی به ترتیب به چین، هند، مالزی،

(. نتایج مطالعه 3330به نقل از بازرگان و همکاران،  2221، 1اختصاص خواهد یابد )موسز

حدود بیست و یک واحد  3330( حاکی از آن است که در سال 3330بازرگان و همکاران )

درسی در مقاطع  برنامه آموزشی/ 23آموزش عالی )دانشگاه/موسسه/مرکز( در ایران از طریق 

. در این میان، اندداشتهدکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی با آموزش عالی فراملی سروکار 

آسیا، اقیانوسیه، اروپا و  هایقاره( که دامنه جغرافیایی آن کنندهعرضهبیش از ده کشور مبدأ )

 . در این میان،اندپرداختهاست، به عرضه آموزش عالی فراملی در ایران  گرفتهبرمیامریکا را در 

انگلستان، بیشترین سهم را در عرضه آموزش عالی فراملی در  ویژهبهاروپایی،  هایدانشگاه

 ایران به خود اختصاص داده است.

المللی برای دستیابی به مزیت های بیندر اقتصاد دانایی محور، اهمیت مهار دانش در همکاری

دانش و صاحبان دانش ( و 2232نی و کواکز، )دان، رقابتی یک ضرورت اساسی است 

. در روندمیها( از عوامل اصلی رشد و توسعه پایدار، خلق ارزش و رقابت به شمار )دانشگاه

انتقال  دیگربیانبهو  دادوستدفرایند عرضه و تقاضا،  مثابهبهاین میان، آموزش عالی فراملی 

                                                                                                                                        
1. Moses 
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آموزش عالی  مؤسساتها و از دانشگاه ،روازاین. شودمیدانش در بازارهای جهانی مطرح 

در انتقال  مؤثرتریگیری از سازوکارهای مناسب مدیریت دانش، نقش رود با بهرهانتظار می

( انتقال دانش در سطح فراملی در مقایسه 2232دان و همکاران ) زعمبهدانش فراملی ایفا نماید. 

بسیار زیادی مواجه است؛ زیرا دانش  هایبا سطح میان فردی، سازمانی و بین سازمانی با چالش

میان  جغرافیایی و سیاسی، اقتصادی هایچالش الشعاعتحت شدتبهفراملی  المللیبین

بر انتقال دانش  مؤثرهدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل گیرد. بنابراین، فرهنگی قرار می

نظر به  کهدر فرایند تعامالت و تبادالت بین دانشگاهی در سطح فراملی است. با این توضیح 

دانش در بستر تعامالت و  مؤثراهمیت روزافزون دانش در رقابت جهانی و انتقال سریع و 

جریان  ها و عواملی که در هدایتها در سطح فراملی، شناسایی زمینهتبادالت پیچیده دانشگاه

 عمدتاً ایران کشور هرچندکنند، یک ضرورت اساسی است. ایفا می مؤثریانتقال دانش نقش 

 توانمی اما ،شودمی قلمداد فراملی عالی آموزش برای( واردکننده) مقصد کشور یک عنوانبه

 تجربه دانشگاه. کرد قلمداد نیز فراملی عالی آموزش برای( صادرکننده) مبدأ کشور یک را آن

 از برخی در نور پیام دانشگاه و اسالمی آزاد و دانشگاه فارسخلیج کشورهای در بهشتی شهید

برخی اقدامات دانشگاه فردوسی مشهد در گسترش زبان فارسی ناظر  ویژهبه کشورهای منطقه

های ایرانی به عرصه آموزش عالی فراملی و البته ضرورت توجه به مدیریت بر ورود دانشگاه

 از یکی عنوانبه زبان ازآنجاکه. باشدمیعامالت در قالب انتقال دانش فراملی این ت مؤثر

 به توجه کند، ضرورتمی ایفا مهمی بسیار نقش جامعه یک فرهنگی هویت انتقال ابزارهای

 آشکار خوبیبه فارسی زبان آموزش طریق از ویژهبه ایرانی هویت و فرهنگ گسترش موضوع

لذا، در این پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد با نظر به نقش و جایگاه ویژه آن در . شودمی

تجارب آن  برتکیهاست و با  قرارگرفته موردتوجهتوسعه و گسترش دانش زبان و ادب فارسی 

در انتقال دانش زبان و ادب فارسی فراملی  مؤثرعوامل  ترینمهمهای اخیر، طی سال

روبرو هستند  هاییمحدودیتهمه نوع انتقال دانش با  کهرحالیدقرار گرفته است.  موردبررسی

های سياسی، اقتصادی و تر بوده و از شکافانتقال دانش فرامرزی خيلی اساسی هایچالش ولی

از دست دادن  عنوانبهگذاری دانش اغلب به اشتراک جغرافيایی ميان فرهنگی ناشی شده است.

نگهداری و حفظ  غالباًیک نتيجه، باید منتقل شود.  عنوانهبو از طرفی دانش  شودقدرت دیده می

های محلی، فردی، درون عالوه بر این، نظریه گردد.می کاراییش نزد دارنده آن منجر به عدم ندا
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برای انتقال دانش جهانی استفاده  مستقيم طوربهتوانند سطوح سازمانی انتقال دانش، نمی و یا بين

 (.2232، 1دان و کوکس) شوند

الملل از های نظری انتقال دانش در سطح بیندر این پژوهش برای دستیابی به هدف، از بین مدل

عوامل کلیدی مؤثر بر انتقال دانش فراملی موردتوجه ( استفاده شد که بر اساس آن 3333مدل آلبینو )

ران، زمینه، محتوا و های اصلی بر پایه چهار حوزه کلی بازیگقرار گرفته است. در این پژوهش، مؤلفه

 نظران مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.رسانه از دیدگاه صاحب

 بر آن مؤثرانتقال دانش فراملی و عوامل  

بسیاری از نویسندگان انتقال قرار داد.  موردنظراز زوایای مختلف  توانیممفهوم انتقال دانش را 

. این دیدگاه در اندکرده سازیمفهوم)تراکنش(  2یک فرایند و نه یک معامله عنوانبهدانش را 

 طوربهقرار گرفته است.  موردتوجهدر ادبیات مدیریت دانش  شدهارائهبسیاری از تعاریف 

که از طریق  کنندمیفرایندی تعریف  عنوانبه( انتقال دانش را 2222نمونه، آرگوت و اینگرم )

 4(. میشلز2232، 3)گاراوی و داوز دگیرمیتجربه دیگری قرار  تأثیرآن یک واحد تحت 

 ایرشتهو فرا ایرشتهمیان، ایرشتهمختلف تک  هایاستعاره( مفهوم انتقال دانش را با 2233)

انتقال دانش از مبنای دانشی یک متخصص به » عنوانبه( انتقال دانش 3؛ کندمیچنین توصیف 

مختلف  هایبخشتبادل دانش بین » عنوانبه( انتقال دانش 2(؛ 5ایرشتهتکمشتری )کامالً 

 دهدنمیاز دست  خود را ایرشتههر حوزه دانشی استقالل  درنهایت کهنحویبه

مشارکت یا هم آفرینی که اعتبار مساوی منابع » عنوانبه( انتقال دانش 3(؛ و 6ایرشتهمیان)

 (.7ایرشته)چند یا فرا  شودمیو منتج به دانش جدید  شناسدمیمختلف دانش را به رسمیت 

مدرن در  یهادانشگاهیکی از کارکردهای اصلی  عنوانبهدر ادبیات آموزش عالی، انتقال دانش 

فرایند انتقال دانش از  مثابهبهنتقال دانش . در این مفهوم، ارودیماقتصاد دانایی محور به شمار 

زش و پژوهش و از طریق . دانش آکادمیک از طریق آموشودیمدانشگاه به جامعه تعریف 

سوم دانشگاه به انتقال  تیمأمور. بنابراین، ردیگیمهای دانشگاه صورت فعالیت« 3وظیفه سوم»

                                                                                                                                        
1. Duan & Coakes 
2. transaction 
3. Gharawi & Dawes 
4. Michels 
5. largely disciplinary-based 
6. inter-disciplinary 
7. multi or trans-disciplinary 

8 .third task 
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به جامعه در سطوح مختلف  تولیدشده یهادانشو  هامهارت، تخصص، 1دانش چگونگی

« صنعت-رابطه علم»محلی، ملی و فراملی اشاره دارد. از منظر سیاست عمومی، این فرایند بر 

ها در این دانشگاه (2222) 3( و چترتون و گودارد2220) 2گاناسکارا زعمبه. ابدییمداللت 

-دانشگاه گانهسه. در رویکرد مولد، بر رابطه کنندیمای ایفا زمینه دو نقش مولد و توسعه

نقش فعالی در ارتقای نوآوری و  1که در آن دانشگاه کارآفرین شودیم تأکیددولت -صنعت

نیز بر مشارکت دانشگاه و پاسخگویی به نیازهای  یاتوسعه. در رویکرد کندیمکارآفرینی ایفا 

. لذا، در هر دو رویکرد، نقش دانشگاه در انتقال دانش مهم تلقی شده شودیم تأکیدای منطقه

 (.2223، 5وندر هید، وند سایجد و ترلواست )

صورت تب فوق، فرایند انتقال دانش بین دانشگاهی در سطح ملی و فراملی بهمرابا توجه به

یافته و ساخت نیافته، متضمن پرداختن به سه سازه اصلی نوع دانش، سازوکارهای ساخت

های درسی و تواند در قالب برنامههای بین دانشگاهی است. دانش میانتقال دانش و پویایی

های تدریس، شکل ضمنی به ته باشد و یا در قالب مهارتمواد آموزشی، صورتی آشکار داش

هرحال، انتقال دانش ضمنی در مقایسه بادانش آشکار بسیار دشوار است. خود بگیرد. به

سازوکارهای انتقال دانش نیز منطبق با دو نوع دانش آشکار و دانش ضمنی متفاوت خواهند 

که انتقال دانش ضمنی تکیه دارد، درحالیبود. سازوکارهای نرم بر ارتباط چهره به چهره برای 

گیرد سازوکارهای سخت از فناوری اطالعات و ارتباطات برای انتقال دانش آشکار بهره می

ای در مطالعه( 2232) 3طور نمونه، لیزنا، پیالی و هیتندرا(. به2232، 0)ساترنو، هارتنتو و پیالی

انتقال دانش بین دو دانشگاه استرالیایی و عنوان عامل کلیدی های اجتماعی بهبه بررسی گره

های تواند انتقال دانش بین دانشگاههای فراملی میای پرداختند. با تأکید بر اینکه برنامهاندونزی

شریک را تسهیل کند. این مطالعه بر اهمیت روابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد بین اعضای 

کند که برای انتقال بت بین دانشگاهی تأکید میهای مثعلمی دو دانشگاه در ایجاد پویاییهیئت

تواند به کاهش تصور ریسک و افزایش پتانسیل انتقال دانش حیاتی است. روابط اجتماعی می

                                                                                                                                        
1. know how 
2 .Gunasekara 
3 .Chatterton and Goddard 
4 .entrepreneurialuniversity 
5.  van der Heide,  van der Sijde &  Terlouw 
6. Sutrisno, Hartanto, & Pillay 
7. Lisana & Pillay, Hitendra 
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دانش از طریق فرایند انتقال دانش ساخت نیافته کمک کند و اعتماد بین شرکا روابط قدرت 

 کند.نابرابر بین دو دانشگاه را تعدیل می

تواند زمینه خلق سرمایه اجتماعی و های بین دانشگاهی میاتژی فراملی، پویاییدر یک استر

های یادگیری را فراهم سازد. در این خصوص، نتایج حاصل از مطالعه مایزینگ، کریجر و فرصت

 ازنظرسرمایه گذار خارجی در چین که  مؤسساتبررسی انتقال دانش در ( در 2007) 1سالو

نشان دادند که خلق سرمایه فکری و  دهندمیاملی را تشکیل جغرافیایی یک سازمان فر

، ترمحکممتنوع، میزان باالی اعتماد، ایجاد روابط میان فردی  هایدیدگاهاجتماعی مستلزم تقابل 

 .باشدمیفعال، پذیرش یادگیری و هنجارهای مشترک متقابل  هایشبکهتوسعه 

 و معرفی الگوی مفهومی پژوهش دانش انتقال هایمدل

انتقال دانش و نشان دادن چارچوب  یهامدلمقاله برای توسعه  توجهیقابلامروزه تعداد 

 ،، دانش در سطح فردیمؤثر مثلانتقال و عوامل  یهاکانالفرایند انتقال دانش، بازیگران اصلی، 

، دان و کوکس) شده است انجام المللیبین، و در سطح و بین سازمانی سازمانیدروندر سطح 

دانش را از دو رویکرد تئوری یادگیری سازمانی و تئوری  نتقال( ا2223کامینگز )(. 2010

 (3302) 2منتسب به برلو SMCR. در تئوری ارتباطات به مدل دهدمیقرار  موردنظرارتباطات 

پیام، رسانه و  از منبع، اندعبارتاصلی ارتباط  هایمؤلفهشود. بر اساس این مدل، استناد می

( در بررسی مطالعات صورت گرفته پیرامون اشتراک دانش به این نتیجه 2223گیرنده. کامینگز )

( نوع و مکان 2( رابطه بین منبع و گیرنده؛ 3: مؤثرندرسید که پنج زمینه در اشتراک دانش 

ی که ( محیط0( توانایی منبع در اشتراک دانش و 1( گرایش گیرنده به یادگیری؛ 3دانش؛ 

(. در تئوری 2233دهد )جِکرامِدجا و مارتینی، های اشتراک دانش در آن روی میفعالیت

که برای اینکه در سازمان یادگیری اتفاق بیفتد، دانش باید  شودمیارتباطات چنین استدالل 

مبادله و به اشتراک گذاشته شود. از منظر این تئوری، دانش از طریق ارتباطات از  مؤثری طوربه

یک منبع حیاتی مزیت ». بر اساس تئوری سازمان نیز، دانش شودمیمنبع به گیرنده منتقل 

سرانجام برای سازمان  تواندمییکپارچه شود،  مؤثر طوربهکه است و مادامی« رقابتی

دیدگاه مبتنی بر دانش شناخته شده  عنوانبهایجاد کند. این دیدگاه  ودهافزارزشو  آفرینیارزش

 (.2223جین و همکاران، ) است

                                                                                                                                        
1. Miesing, Kriger & Slough 

2 . Berlo 
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انتقال دانش  المللیبینو بین سازمانی و  سازمانیدرونفردی،  هایمدلاز بین  پژوهش،در این 

ه محدود تحقیقات در این زمین .شده استپرداخته المللیبینبه مدل با توجه به هدف پژوهش 

در  1اشلیجلملچ و چینیاست.  بودهمحدود  المللیبین هایمشارکتو  چندملیتی هایشرکتبه 

عوامل فاصله سازمانی، فاصله فرهنگی،  تأثیرارچوب مفهومی برای تجارت اثربخش هارائه چ

 2کامینگز و تنگ و در توانایی پرداختن به انتقال دانش را نشان داده است.  دستور استراتژیک

و همکاران  3میسینگتوسط  شدهطرحدل . ماندکردهرا ادغام  سازمانیبرونانتقال دانش درون و 

در همه ملل نیاز به ایجاد سرمایه اجتماعی بین  مؤثر سازمانیدروننشان داد که انتقال دانش 

ه دیدگاه پویایی از انتقال دانش را ارائ هامدلاین  اعضا و یک استراتژی فراملی جمعی دارد.

دان و )به نقل از  کشندیمرا به تصویر  اثرگذارو دلیل ارتباط بین انتقال موفق و عوامل  کنندیم

 (.2010، کوکس
عناصری که  ترینمهمبر انتقال دانش،  مؤثربا مروری بر عوامل  ایمطالعه( در 3333) 4آلبینو

. این عناصر در چهار کندمی، معرفی دهندمیتشکیل  المللیبینفرایند انتقال دانش را در روابط 

. بر اساس این چهارچوب، 3و رسانه 3، زمینه0، محتوا0از: بازیگران اندعبارتحوزه کلی 

و همیشه در مرکز این فرایند قرار  شوندیمبازیگران کسانی که در فرایند انتقال دانش درگیر 

ای بررسی این مورد . برباشندیمدارند. سه بازیگر اصلی شامل فرستنده، گیرنده و میانجی 

زیرمولفه های میزان باز بودن، اعتماد و صداقت، انگیزه، قابلیت جذب و شایستگی در نظر 

 انتقال. ردیگیم صورت در آن تعامل که گرفته شده است. زمینه به بستر و فضایی اشاره دارد

 یهاتفاوت :از اندعبارتعامل  این در یموردبررساست. زیرمولفه های  زمینه به وابسته دانش

سازمانی. محتوا نیز ناظر  ساختارهای زیر و فیزیکی فاصله اجتماعی، سرمایه روابط، فرهنگی،

. دهدیمرا شکل  شدهمنتقلو ماهیت دانش  شودیمبر آن چیزی است که بین دو طرف منتقل 

 موردنظر یهامؤلفه. زیر ردیگیمعامل چهارم، رسانه است که از طریق آن انتقال دانش صورت 

ارتباطی، کانال انتقال و استفاده از فناوری  یهاکانالدر این عامل مشتمل بر زبان و ترجمه، 

                                                                                                                                        
1. Schlegelmilch & Chini 
2. Cummings & Teng 
3. Miesing 
4. Albino 
5. actors 
6. content 
7. context 
8. media 
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 برتکیه( نیز در مطالعه دیگری با 2232دان و کوکس ). باشندیماطالعات و ارتباطات 

ر بر انتقال دانش فراملی پرداختند. د مؤثر( به شناسایی عوامل کلیدی 3333آلبینو )چهارچوب 

چهار حوزه کلی بازیگران، زمینه، محتوا و رسانه از  پایه براصلی  هایمؤلفهاین پژوهش، 

 قرار گرفت. تأییدو  موردبررسیمختلف  نظرانصاحبدیدگاه 

ماهیتی  المللیبیندانشگاهی  یهایهمکارفوق، انتقال دانش در بستر  یهابحثبا نظر به 

. شودیم سازیمفهوم« 1دانش فراملی»که در این پژوهش در قالب اصطالح  کندیمفراملی پیدا 

اعطای  صورتبه( همکاری دو یا چند موسسه 3از این منظر، انتقال دانش فراملی به دو شکل 

یا  هابرنامهمشترک که بر اساس آن برخی  یهانامهیگواهامتیاز، برنامه مشترک و صدور 

 شودیمموسسه امتیاز دهنده از طریق موسسه دیگری عرضه واحدهای درسی، یا سایر خدمات 

خارجی و یا  مؤسسات سیتأس( عرضه مستقل و بدون همکاری نظیر ایجاد شعبه، 2و 

که بر اساس آن برنامه تحصیل یا بخشی از واحدهای درسی یا سایر  المللیبین مؤسسات

 نامهنظام) ردیگیم، صورت شودیمعرضه  امتیاز دهندهیک موسسه  وسیلهبهخدمات مستقیماً 

رشد سریع فناوری اطالعات  موازاتبه، بر این(. عالوه 2223عملکرد خوب، مصوبه لیسبون، 

آموزش عالی، آموزش فراملی در سراسر جهان به  المللیبینرشد  در حالو ارتباطات و روند 

 2اعطای امتیاز. اولین شکل آموزش فراملی، شوندیممختلف دیگری عرضه  یهاوهیشاشکال و 

 یاموسسهاست که بر اساس آن موسسه آموزش عالی )امتیاز دهنده( از یک کشور خاص به 

. دهدیم)امتیاز گیرنده( در کشور دیگر اجازه فعالیت در حوزه آموزش عالی در آن کشور را 

است. شعبات دانشگاهی به این واقعیت اشاره  3دومین شکل آموزش فراملی، شعبه دانشگاهی

آموزشی و  یهابرنامهای در یک کشور دیگر به عرضه شعبه سیتأسدارند که یک دانشگاه با 

نوع  نیترمتداول. شعبات دانشگاهی، کندیمخود اقدام  بااعتبارصدور گواهینامه تحصیلی 

ای اروپای شرقی است. و کشوره توسعهدرحالآموزش عالی فراملی در غالب کشورهای 

اشاره دارد که بر اساس آن دو یا  ایموسسهسومین شکل آموزش فراملی به سازوکارهای میان 

 مؤسسات. کنندیمتوافق حاصل  4و یا مطالعات مشترک هابرنامهچند موسسه در مورد 

                                                                                                                                        
1. transnational knowledge 
2. Franchising 
3. Branch campus 
4. Programme articulation 
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د که اشاره دار المللیبین یهابرنامهدر چهارمین شکل آموزش عالی فراملی به  1المللیبین

ممکن است در چندین  مؤسسات. این نوع شوندینمبخشی از سیستم آموزشی ملی محسوب 

در کشور میزبان  2مستقل صورتبهکشور شعبه داشته باشند. نوع دیگری از آموزش فراملی 

تعلق ندارد. لذا، بندرت توسط  مبدأبه سیستم آموزشی ملی کشور  حالنیدرعو  اندشدهسیتأس

نمونه، دانشگاه التوین بدون اینکه در خود  طوربه. شوندیمرسمیت شناخته  کشور میزبان به

 (.2221داشته باشد، در اسرائیل شعبه دارد )ویگنولی،  یاشعبه نیالتو

شواهد موجود در خصوص انتقال دانش زبان و ادب فارسی در بیرون از مرزهای ایران حاکی 

گسترش زبان ویژه دفتر  طوربهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  هایکوششاز آن است که 

یعنی توافق بین دانشگاهی در ارائه و ادبیات فارسی تنها در شکل سوم انتقال دانش فراملی 

دفتر گسترش زبان و ادبیات  نمونه، طوربه. شودیمخالصه  3و مطالعات مشترک هابرنامه

اعزام مدرس زبان و ادبیات فارسی به  دارعهدهاوری فارسی در وزارت علوم، تحقیقات و فن

گسترش و تقویت آموزش ادبیات فارسی در کشورهای  با هدفکشورهای مختلف جهان 

 یاندازراه. نمونه بارز فعالیت این دفتر در کشورهای خارجی، ایجاد و باشدیمبیگانه 

آسیا گرفته تا اروپا، زبان فارسی است که گستره وسیعی از کشورهای جهان از  یهایکرس

در این زمینه، تعامل با استادان  مندنظام. دیگر اقدام چشمگیر ردیگیبرمآفریقا و آمریکا را در 

کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، ترکیه، مصر، سوریه، از  یمرزبرون شناسرانیافارسی و 

چکسلواکی، انگلستان، کانادا،  لبنان، سودان، ژاپن، سویس، تانزانیا، اوگاندا، امریکا، لهستان،

 عضویت در انجمن صورتبه نیجریه، یوگسالوی، استرالیا، ایتالیا، فرانسه، عراق، شوروی، هلند

، تحقیقات آنان این انجمن محدود به نظارت بر یهاتیفعالاست.  4فارسی ایران ادب و زبان

با این استادان مواد علمی تبادل آراء و اندیشه و نیز کتاب و  ونیازهای علمی پاسخگوی به 

کشورهایی که  ویژهبه. مرور تجربیات استادان کرسی دار در کشورهای خارجی شودیم

در این  هایکرسفرهنگی، زبانی و تاریخی با ایران دارند، حاکی از وضع نابسامان  یهاتفاوت

 (.3330کشورهاست )رحیمیان، 

                                                                                                                                        
1. International Institutions 
2. Off-shore Institution 
3. Programme articulation 
4. http://www.ispl.ir/ 
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فوق، پرداختن به عواملی که انتقال دانش زبان و ادب فارسی را در بیرون از  مراتببهبا نظر 

همانا ترویج و توسعه هویت ملی و فرهنگ ایرانی  کهآناصلی  یهاهدفمرزهای ایران به 

 چهارعنصر برتکیه. بنابراین، در این پژوهش با ابدییم، اهمیتی فراوان سازدیمنزدیک 

بر فرایند  مؤثرش )بازیگران، زمینه، محتوا و رسانه( عوامل کلیدی مدل انتقال دان شدهشناخته

قرار گرفت که در ادامه با نظر به تجربه دانشگاه  یموردبررسانتقال دانش زبان و ادب فارسی 

بر آن  مؤثرفرایند انتقال دانش و عوامل  یهامؤلفه. شرح شودیمفردوسی مشهد شرح داده 

 ن داده شده است.( نشا3خالصه در جدول ) طوربه
 

 (0212بر آن )دان و همکاران،  مؤثری فرایند انتقال دانش و عوامل هامؤلفه: 1جدول 

 هاعامل معرفی هامؤلفه

 بازیگران

کسانی که در فرایند انتقال دانش درگیر 

و همیشه در مرکز این فرایند قرار  شوندیم

از: همیشه  اندعبارتدارند. سه بازیگر اصلی 

 فرستنده، گیرنده و میانجی

میزان باز بودن، اعتماد و صداقت، انگیزه، قابلیت 

 جذب و شایستگی برای انتقال دانش

 ماهیت و نوع دانش .شودیمآنچه که بین دو طرف منتقل  محتوا

 .ردیگیمجایی که تعامل در آن صورت  زمینه
ی فرهنگی، روابط، سرمایه اجتماعی، هاتفاوت

 فاصله فیزیکی و زیرساختارهای سازمانی

 .شودیمی که انتقال از طریق آن انجام الهیوس رسانه
ی ارتباطی، فناوری اطالعات و هاکانالزبان، 

 ارتباطات

 

 روش

بهره گرفته شد.  روش پژوهش کیفی و از نوع مطالعه موردیدر این پژوهش از 

دانشگاه فردوسی مشهد با نظر به نقش و جایگاه ویژه آن در توسعه و گسترش دانش زبان و 

 ترینمهماخیر،  هایسالتجارب آن طی  برتکیهقرار گرفته است و با  موردتوجهادب فارسی 

ده قرار گرفته است. پدی موردبررسیدر انتقال دانش زبان و ادب فارسی فراملی  مؤثرعوامل 

است. واحد تحلیل را  مرزیبرون، انتقال دانش زبان و ادب فارسی در سطح موردمطالعه

 .دهدمیدانشگاه فردوسی مشهد تشکیل 
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 المللبین هایهمکاریمطلعان کلیدی )مدیران و کارشناسان دفتر جامعه آماری پژوهش شامل 

 زبان گروه علمی ر قطبفردوسی مشهد و استادان گروه زبان و ادب فارسی و فعال د دانشگاه

و  نفر بودند 31( که مشتمل بر زبانانغیرفارسیفارسی و مرکز آموزش زبان فارسی به  ادبیات و

المللی را در خصوص آموزش زبان فارسی داشتند، بود. انتخاب نمونه های بینتجربه همکاری

ن به اشباع نظری ادامه گیری هدفمند انجام شد. انتخاب نمونه تا زمان رسیدبا استفاده از نمونه

گرفت. یکی  صورت مصاحبهاز طریق  موردنیاز هایدادهگردآوری نفر شد.  0داشت که تعداد 

، حضور فعال در کشورهایی نظیر ژاپن، انگلستان، شوندگانمصاحبه هایویژگی ترینمهماز 

ازی کرسی زبان اند درراهلبنان، سوریه، پاکستان، هند، لهستان و ازبکستان اکراین، استرالیا، 

 .باشدمی زبانانغیرفارسیفارسی و مرکز آموزش زبان و ادب فارسی به 

های حاصل از مصاحبه پس از کدگذاری باز و محوری با استفاده از تحلیل تفسیری داده

 داده شکل هایطبقه تیکفا از نانیاطم و ییروا یبررس یبرا نیهمچنموردبررسی قرار گرفت. 

 اعتباربخشی ن،یهمچن. شد گیریبهره 1یتخصص یداور وهیش به ییروا از یکدگذار یبرا شده

 نیتضم مرتبط افراد از یتخصص یجمع در هیاول جینتا ارائه قیطر از و یاجماع تیکفا وهیش به

 دهنده اطالعات جمعیت شناختی اعضای نمونه است.( نشان2گردید. جدول )
 شوندگانمصاحبه شناختی جمعیت: 0 جدول

 اندداشته آموزش تجربه که کشورهایی علمی مرتبه تحصیالت کد

 انگلیس و ژاپن استاد فارسی ادبیات و زبان دکتری 3

 پاکستان و لبنان استادیار فارسی ادبیات و زبان دکتری 2

 هند و سوریه استاد فارسی ادبیات و زبان دکتری 3

 استرالیا و اکراین استاد فارسی ادبیات و زبان دکتری 1

 هند و ازبکستان و لهستان دانشیار فارسی ادبیات و زبان دکتری 0

 

 هایافته

صورت گرفته با نظر به توصیف وضعیت زبان و  یهامصاحبهدر این بخش، نتایج حاصل از 

ادب فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد؛ تحلیل وضعیت فرایند انتقال دانش زبان و ادب 

معرفی  تیدرنهاچهارگانه بازیگران، زمینه، محتوا و رسانه و  یهامؤلفهفارسی بر اساس 

                                                                                                                                        
1 Professional Judgment 
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 المللیبیندانشگاهی  یهایهمکارانتقال دانش در بستر  یهابازدارندهو  هادهندهسوق

 .ردیگیمقرار  موردبحث

گسترش زبان و ی  درزمینهدانشگاه فردوسی مشهد  المللیبین هایهمکاریساختار  -1

 ادب فارسی

زبان و ادب فارسی در سطح دانشگاه فردوسی مشهد در حال  مرزیبرونموزش آ یهابرنامه

، ایجاد «1فردوسی شناسی و ادبیات خراسان»قطب علمی  یهاتیفعالحاضر در قالب 

مرکز آموزش زبان فارسی به  یاندازراهزبان فارسی در کشورهای دیگر،  یهایکرس

شعبه دانشگاهی در شهر  یاندازراهاست.  المللیبیندر سطح  عرضهقابل زبانانغیرفارسی

دیگری است که دانشگاه فردوسی  سازوکار( 3332-32تاشکند ازبکستان برای مدت دو سال )

شکل عرضه دانش زبان و ادب فارسی ایجاد  نیترمتداولمشهد تجربه کرد. در این میان، 

دو کشور و نیز سایر مشترک میان  یهانامهموافقتزبان فارسی است که در قالب  یهایکرس

 یهانامهانیپاو مطالعات مشترک بین دانشگاهی از قبیل تبادل دانشجو و استاد، هدایت  هابرنامه

 .ردیگیمدانشجویی، بازدیدهای علمی و غیره صورت 

دانشگاه فردوسی مشهد  یهالیپتانسو مطالعات مشترک با نظر به امکانات و  هابرنامهاغلب 

دانشگاه فردوسی . چنانکه، ردیگیماساسی قطب علمی زبان فارسی صورت  یهاتیقابل ویژهبه

قطب قطب علمی کشور شناخته شده است. این  عنوانبهمشهد در رشته زبان و ادبیات فارسی 

 ههای عام در پهناجرای پژوهش موازاتبهپژوهشی خود انتخاب کرده و  زمینه برای راگرایش 

، است خود را بر فردوسی و شاهنامه گذاشته هنخست تأکید ویژ هادبیات خراسان، در مرحل

که محور تمامیت فرهنگی بلستون اصلی زبان فارسی  تنهانهباور است که فردوسی  نیبر ازیرا 

و تحقیقات و  هابزرگداشتی این قطب علمی عالوه بر هاها و فعالیتایران نیز هست. برنامه

گان و ادیبان فرهنگ و ادب فارسی، در حوزه ارتباطات در زمینه فردوسی و بزر ییهاپژوهش

. شودیمآموزش زبان فارسی به خارجیان و های گسترش زبان فارسی حوزه شامل المللیبین

عالوه بر ایجاد قطب علمی، از دیگر اقدامات مهم در دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص 

زبان فارسی در  یهایکرسایجاد به  توانیمعرضه خدمات آموزش عالی فراملی زبان فارسی 

کشورهای لبنان، سوریه، لهستان، ازبکستان، افغانستان، اکراین، استرالیا، یوگسالوی، ژاپن، 

                                                                                                                                        
1. http://farsidept.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=11 
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بازآموزی اساتید خارجی و ایجاد مرکز آموزش زبان فارسی به  یهادورهانگلیس، برگزاری 

 اشاره کرد. زبانانغیرفارسی

 ادب فارسی در دانشگاه فردوسی مشهدوضعیت فرایند انتقال دانش زبان و  -0

در این پژوهش، بررسی وضعیت فرایند انتقال دانش زبان و ادب فارسی در دانشگاه فردوسی 

مربوط به هر  هایعاملاصلی بازیگران، محتوا، زمینه و رسانه و  مؤلفهمشهد با نظر به چهار 

 طوربهو عوامل مربوط به آن  هامؤلفهصورت گرفته است. نتایج حاصل بررسی  هاآنیک از 

 ( نشان داده شده است.3خالصه در جدول )

 . بازیگران:0-1

، بازیگران اصلی انتقال دانش زبان و ادب فارسی در دانشگاه آمدهدستبهتحلیل نتایج  بنا بر

یعنی ایران،  مبدأخدمات آموزش عالی فراملی در کشور  کنندهعرضهفردوسی مشهد در نقش 

(، 10، 1، 3، 3کد از: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) اندعبارتوسی مشهد دانشگاه فرد

(، 3(، رایزنی فرهنگی ایران در بیروت )کد 0، 1، 3، 3کد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی )

ایران در کشورهای دیگر و بنیاد  یهاسفارتخانه(، 1رایزنی فرهنگی ایران در سوریه )کد 

از دیگر بازیگران اصلی فرایند انتقال دانش در مقام گیرنده و متقاضی  (. همچنین،1کد سعدی )

به کشورهای لبنان، سوریه، لهستان، ازبکستان، افغانستان،  توانیمدانش زبان و ادب فارسی 

 کشور مقصد اشاره کرد. عنوانبه( 0، 1، 3، 2انگلیس )کد اکراین، استرالیا، یوگسالوی، ژاپن، 

حاکی از روابط صمیمانه و دوستانه میان  آمدهدستبهشواهد بط طرفین: . باز بودن روا0-1-1

( در 3( در ژاپن، کد )2، تجربه کد )طور نمونهبه. باشدیم 2مقصد یهادانشگاهدانشگاه مبدأ و 

... "( در ازبکستان، هند و پاکستان گواهی بر این ادعا است: 0( در سوریه و کد )1لبنان، کد )

مذاکره و  صورتبههمیشه وجود دارد ولی این اختالفات  نظراختالفو  سوءتفاهمطبیعتاً 

کد ) "استقبال و پذیرش خوبی دارند و فرهیخته هستند هایلبنانکلی، طوربهشد. گفتگو حل می

سیاسی روابط دوستانه و نزدیکی با ما داشتند و همچنین بنیاد  ازلحاظ(... سوریه چون 3

                                                                                                                                        
اشاره  شوندهمصاحبهاست و به نام افراد  موردبررسی هایمصاحبه. این اعداد ناظر بر مشخصات مرجع شواهد مستخرج از 1

 شده است. که به دلیل رعایت حقوق فردی از ذکر نام افراد پرهیز( 2)جدول  دارد

. در شودمیخدمات آموزش عالی فراملی اطالق  کنندهدریافت عنوانبهو دانشگاه مقصد  کنندهعرضه عنوانبه. دانشگاه مبدأ 2

 هایدانشگاهمقصد به  هایدانشگاهدانشگاه مبدأ در عرضه دانش زبان و ادب فارسی و  عنوانبهاینجا، دانشگاه فردوسی مشهد 

 .باشندیم موردنظره، لهستان، ازبکستان، افغانستان، اکراین، استرالیا، یوگسالوی، ژاپن، انگلیس لبنان، سوریکشورهای 
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زیادی در سوریه کرده بود روابط بسیار خوب بود و هر  یرگذاهیسرماگسترش زبان فارسی 

نداشتیم در هند  هاآنهیچ مشکلی از طرف  باًیتقرچیزی که ما الزم داشتیم برای ما فراهم بود. 

هم به همین منوال در آن زمان که ما بودیم چون روابط سیاسی خوب بود میزان باز بودن و 

 «اصل روابط سیاسی بود که در آن زمان مثبت بود.هر روابطی خوب بود چون  کالًپذیرش و 

داره دیگر در ازبکستان یا  ییهایژگیوهر کشوری و قومی و نژادی یک  هرحالبه»(... 1)کد 

. در کردندیمزیادی که  یهایکینزداحساس  صمیمانه بود به خاطر باًیتقرهند و پاکستان فضا 

یا باورها مشابه بود  هاسنتن محیط یا باشه ولی چو نظراختالفبعضی موارد خاص ممکنه 

 (.0)کد «شدیمخوب ارتباط هم برقرار 

با توجه به تعدد بازیگران در فرایند انتقال دانش زبان فارسی، عرضه این نوع . انگیزه: 0-1-0

. نخست، انگیزه اشاعه و کندیمغالباً دو انگیزه متفاوت را دنبال  مرزیبرونخدمات در سطح 

، شناسایی المللیبینبهبود ارتباطات  منظوربهترویج فرهنگ ایرانی و گسترش و حفظ زبان ملی 

فرهنگ غنی و تمدن ایرانی به دنیا از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دومین انگیزه، 

امام  یهاشهیاندو  انتقال عقاید و باورهای دینی و مذهبی و انتقال پیام جمهوری اسالمی

که موجب ورود سازمان ارتباطات اسالمی به این حوزه و  باشدیمخمینی به کشورهای دنیا 

 اشاره بارهنیدرا شوندگانمصاحبهبرخی  نمونه، چنانکه طوربهآن شده است.  ینیآفرنقش

ولی  دهدیمدارد و به فرهنگ اهمیت  دیتأکوزارت علوم روی این مطلب خیلی » :کنند کهمی

و بیشتر دوست  دهدیمو عقیدتی را اهمیت  سازمان ارتباطات اسالمی بیشتر مسائل مذهبی

از طریق زبان  تانیتقودارد که مطالب مذهبی را ما منتقل کنیم. انگیزه فرهنگی و هویت ملی و 

انگیزه انجام این کار در نظام جمهوری اسالمی هر حکومت و نهادی به ...»(1)کد «فارسی است

پیام انقالب  تواندیمدیگر است ایران با زبان فارسی  یکشورهاو مردم  هافرهنگال جذب دنب

 کامالًامام سیراب کند. این  یهاشهیانداسالمی را منتقل نماید و آنان را از آبشخورهای 

رهبری و دیگر سران است که گسترش زبان در دیگر کشورها  دیتأکاستراتژیک است و این 

ما اشاعه و ترویج فرهنگ و  ازنظر» ...(3)کد  «حمایت خوبی هم از ما دارند لبنان که خصوصاً

زبان ملی ارتباطات جهانی و معرفی فرهنگ به جهان از طریق زبان است و نشان دادن  گسترش

 (.2)کد  «جایگاه تمدن و فرهنگ خودمان

اصلی بازیگران برای ارائه خدمات آموزش عالی  یهامؤلفهیکی دیگر از . شایستگی: 0-1-3

. در باشدیممیزان جذب دانشجویان  ازجملهالزم  یهایستگیشافراملی مناسب، برخورداری از 
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ضروری برای انتقال زبان فارسی را انگیزه یادگیرنده  ییهایستگیشااین خصوص، اکثر استادان 

شود و همچنین تالش و  هاآنمحرک یادگیری  با فرهنگ ایرانی که هاآنبرای یادگیری، آشنایی 

پشتکار دانشجویان برای یادگیری زبان دوم همچنین، آشنایی با فرهنگ ایرانی، فرهنگ دینی 

وجود  هایستگیشااز کشورها این  ذکرشده. در اکثر تجارب دانستندیممشترک و زبان مشترک 

 هاآنآمدن  به وجودبود باید برای داشته است، گرچه یکی از اساتید اذعان داشت که اگر هم ن

... در ژاپن کارگران ایرانی "، برخی استادان چنین بیان داشتند که طور نمونهبهتالش کرد. 

به زبان و فرهنگ  هاآنو همین باعث توجه  رفتندیمزیادی برای منافع اقتصادی به ژاپن 

(... 2کد ) بود. مندعالقهفارسی بود و به زبان  شناسرانیاشده بود و ولیعهد ژاپن  هایرانیا

... و در یادگیری زبان نسبت به دیگر  رندیگیمچون از اول دبستان زبان دوم یاد  هایلبنان"

هستند و در بخش شیعیان لبنان بیش از ما مجذوب  ترموفقهستند و  ترمشتاق زبانانعرب

امام تالش  یهاشهیاندبا  ییآشناکه برای  دانندیماندیشه امام بوده و این را فرض بر خود 

به زبان خیلی خوب بود چون اساتید لهستانی داشتند که  تسلطشان... و  "(...3)کد "کنندیم

دستور فارسی  درواقعبودند با همون شیوهای قدیمی و خیلی جدی  خواندهدرسقبالً در ایران 

(... 0)کد  "ودند.فارسی آموخته ب محاورهکه در ارتباط با مکالمه فارسی و  ییهابخشو 

خیلی جهات خوب بود چون خط  بودند از زبانعربقدرت جذب دانشجویان به دلیل اینکه "

میزان جذب دانشجویان سوری به این دلیل که در  "(...3)کد  "ما مشترک است. یآواشناسو 

سوم و یا چهارم هستند و از قبل هم اساتید خودشان تا حدودی به زبان فارسی با  یهاسال

 (.1)کد  "لذا جذب خوبی دارند.  اندکردهکار  هانآ

 . محتوا:0-0

 یهاگروهآموزشی،  یهادورهمحتوای انتقال دانش زبان و ادب فارسی به چهار طریق ایجاد 

 مالحظهقابلبازآموزی  یهادورهزبان فارسی و  یهایکرسآموزشی در مقاطع مختلف، ایجاد 

بازآموزی  یهادورهایجاد کرسی زبان فارسی و برگزاری  صورتبهاست. این محتوا عموماً 

است  ذکرانیشابرای استادان و دانشجویان خارجی توسط دانشگاه فردوسی مشهد بوده است. 

ناموفق  صورتبهدر ازبکستان  3332-32سال دوره آموزش زبان فارسی در  سیتأسکه تجربه 

انتقال محتوای دانش زبان فارسی در  شکل نیتریعموماست.  شدهحاصلو اخیراً در لبنان 

ایجاد کرسی زبان فارسی در کشورهایی نظیر ژاپن و  صورتبهدانشگاه فردوسی مشهد 

( و به شکل 0( و ازبکستان و لهستان )کد 1(؛ سوریه )کد 3(؛ لبنان )کد 2انگلستان )کد 
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( بوده 1)کد ( و پاکستان 0، 1بازآموزی برای آموزش اساتید کشورهای هند )کد  یهادوره

 داردیماین دوره چنین اظهار  یاندازراهاصلی  اندرکاراندستاست. در این خصوص یکی از 

در لبنان عالوه بر کرسی زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد به کوشش سفارت ایران و »که 

 رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع لیسانس سیتأسرایزنی فرهنگی ایران در لبنان موفق به 

زبان  اشساله 32شده است... این کار مهمی بود از این حیث که در دانشگاه لبنان با قدمت 

کردم و با اساتید  فیتألو رایزنی، با برنامه درسی که من  فارسی را نداشتند. با همکاری سفارت

شد و اکنون لیسانس زبان فارسی در لبنان به نام  سیتأسکرسی  عمالً 3332لبنانی از سال 

 (.3کد ) "شگاه فردوسی مشهد استدان

 . زمینه:0-3

دانش زبان و ادب  ویژهبهدر فرایند انتقال دانش  مؤثرکلیدی و  هایمؤلفه ترینمهمیکی از 

فرهنگی، روابط، سرمایه اجتماعی، فاصله فیزیکی و  یهاتفاوتفارسی، زمینه است که ناظر بر 

 .باشدیمزیرساختارهای سازمانی 

کشورهای مقصد را از  توانیم آمدهدستبه هاییافتهبا نظر به  فرهنگی: هایتفاوت. 0-3-1

قرار داد: یک گروه کشورهایی که همسایه ایران هستند و یا حتی  دودستهلحاظ فرهنگی در 

. باشندیمو گروه دیگر کشورهای غیر همسایه و دور  اندبودهاز ایران  یجزئ درگذشته

حاظ فرهنگی بسیار نزدیک به کشور ما بوده و در انتقال دانش و کشورهای دسته اول به ل

فرهنگی مشکلی ندارند و حتی این تشابهات فرهنگی باعث انتقال  ازلحاظآموزش زبان 

در لبنان "نمونه، برخی شواهد حاکی از آن است که  طوربه. شودیمو بهتر دانش  ترعیسر

. روابط خوبی داریم و در برخورد اول مثل ما و حتی بهتر از ما هاستتفاوتتشابهات بیشتر از 

فرهنگی سوریه  ازلحاظ"(...3)کد  "کردیم. تشابه مذهب نیز کمک بیشتری کردندیمبرخورد 

فرهنگی به فضای ایران بسیار نزدیک بودند و  ازنظرو پاکستان هیچ مشکلی با ما نداشتند. چون 

 (.1)کد "و ما از این منظر مشکلی نداشتیمروابط بسیار دوستانه و باز بود 

اما دسته دوم کشورهایی که تفاوت فرهنگی زیادی با ما دارند و همسایه هم نیستند. این تفاوت 

زبان فارسی بسیار  یهاتمثالو ایهام و  هاهیکنافرهنگی در انتقال دانش و درک زبان و مفهوم 

گی برای درک درست این مفاهیم در زبان . عدم تشابه فرهنگی مانع بزرکندیممشکل ایجاد 

. همچنین از طرف دیگر این تفاوت فرهنگی باعث برخی مسائل سیاسی نیز شودیمفارسی 

نمونه، برخی  طوربه. شودیمشده است که باعث بیشتر شدن موانع ارتباطی و انتقال دانش 
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انگلیس به دلیل زیاد  تفاوت فرهنگی ما با"این ادعا خاطرنشان کردند که  دییتأاستادان در 

و این ارتباط  کردندیمزبان خارجی نگاه  عنوانبهبه این زبان  هاآن. کردیمبودن، مشکل ایجاد 

 هاآناست.  مبدأدر کشور  هاآن. یک مشکل دیگر هم حضور دانشجویان شدیمبدتر  روزروزبه

تا در محیط زبان  فرستادندیم مبدأهر زبانی که داشتند بعد از دو سال دانشجویان را به کشور 

و چون  شودیمرا بیاموزند چون یک اصل هست که زبان فقط در محیط است که نهادینه 

هم  هاآنو از طرفی  دادینممشکالت سیاسی اجازه ورود دانشجویان خارجی به ایران را 

به این زبان در آن کشورها بیشتر و  یتوجهیب روزروزبهکه به ایران بیایند لذا  کردندینماعتماد 

ناخواسته  درواقعسیاسی است که  یهابحثاز بحث فرهنگی  ترمهم"(...2)کد "شدیمبیشتر 

استادان کشورهای دیگر به ارتباط با ما عالقه  مثالًقرار میده  الشعاعتحتمسائل فرهنگی را 

 (.0)کد  "دارند ولی مالحظات سیاسی مانع از این ارتباط شده است

آن،  جهیدرنتاین عامل بر تعامالت علمی مثبت بین دو کشور و . سرمایه اجتماعی: 0-3-0

رشد و گسترش ارتباطات بین اساتید و دانشجویان، اشتراک دانش و رشد دانش داللت دارد. 

، توان کشورها را در دستیابی به علم شودیمسرمایه اجتماعی محسوب  ینوعبهاین روابط که 

مرکز  سیتأس. بردیم، باال ریگوقتو  برنهیهزعلمی  یهاشیآزمایری از تکرار روز و جلوگ

در دانشگاه فردوسی مشهد نمود واقعی کوشش  زبانانیرفارسیغعلمی آموزش زبان فارسی به 

. شودیمقلمداد  المللیبینسرمایه اجتماعی در سطح روابط  یریگشکلاین دانشگاه برای 

سرمایه "در تبیین این عامل چنین اشاره داشت که  شوندگانمصاحبهنمونه، یکی از  طوربه

اجتماعی با الگوی زبان فارسی در دنیا موفق بود. این امر باعث شده تا ارتباط با کشورها بیشتر 

که اولین آن  جادشدهیا زبانانیرفارسیغشود. حتی مراکزی برای آموزش زبان فارسی به 

دهخدا و سومین مرکز دانشگاه فردوسی است که دانشجویان  دانشگاه قزوین و دومین آن مرکز

 (.3)کد "اندکردهاز همه جای دنیا به این مراکز مراجعه 

ی زمینه در مدل مفهومی موردنظر است که به دو بخش هامؤلفهیکی از : هارساختیز. 0-3-3

هیزات ی به تجافزارسخت. بخش شودیمی تقسیم افزارنرمی و افزارسختی هارساختیز

افزاری شامل ی نرمهارساختیزکامپیوتری، تجهیزات آزمایشگاهی و البراتوار زبان اشاره دارد و 

. از باشدیمیی الکترونیکی در رابطه با آموزش زبان و ادبیات فارسی هابرنامه، محتوا و افزارهانرم

انتقال دانش زبان و ی سخت و نرم موردنیاز برای هارساختیزشوندگان، وضعیت دیدگاه مصاحبه

فراهم نیست  گاهچیه هارساختیز"مرزی چنین توصیف شده است که ادب فارسی در سطح برون
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ی مثل کالس و آزمایشگاه افزارسختی هارساختیز. در ایران شودیمفراهم  جیتدربه هانیاو 

 میکنیمتیم. تالش هنوز عقب هس افزارنرماست. ولی در مورد  شدهفراهم سرعتبهزبان و کتاب و.. 

در "(...3)کد "ی کنیم و در اختیار زبان آموزان قرار دهیمسازآمادهافزاری صورت نرمرا به هاکتابتا 

مرکز آموزش زبان به همه کشورها شود. چون  توانستیمآماده بود و  هارساختیزسوریه 

است و  ترعقبکشور ما  از هاآنی برای همه کشورها داشت ولی فناوری اگستردهی خیلی هاشبکه

 (.1)کد  "کمک کرده است هاآنایران بیشتر به 

در این خصوص حاکی از آن است که فاصله  آمدهدستبهنتایج . فاصله فیزیکی: 0-3-4

امروزه مشکلی برای برقراری تعامل و  ونقلحمل یهایفناورفیزیکی با توجه به گسترش 

. بلکه آنچه مهم است همان مشکالت و موانع سیاسی و گاهی کندینمانتقال دانش ایجاد 

 یهافاصله"بر این عقیده است که  شوندگانمصاحبهنمونه، یکی از  طوربهفرهنگی است. 

تبعاتش قومی، نژادی یا فرهنگی باشد،  آگهنیست. ولی  نیآفرمشکل اآلنجغرافیای در دنیا 

 (.0)کد  "شاید کمی مشکل پیش بیاد

 :. رسانه0-4

ارتباطی و  هایکانالفرایند انتقال دانش ناظر بر زبان،  مؤلفهچهارمین  عنوانبهرسانه 

 .باشدمیاطالعات  هایفناوری

 نیترمهمآمده، دستشواهد به بنا بر ی ارتباطی و فناوری اطالعات:هاکانال. 0-4-1

برای عرضه دانش زبان و ادب فارسی در همه کشورهای  مورداستفادهرسانه  نیتریواصل

رسانه خاصی اون موقع "طور نمونه، برخی استادان بیان داشتند که بوده است. به« کتاب»موردنظر 

را ضبط کرده بودند و کسی  زهایچنوار بود که بعضی  فقطنهسی دی هم  نهنبود شاید سی دی، 

یی داشتن برای آموزش پایه و متون ساده هاکتابو و ویدئو هم نبود  شناختینماینترنت را 

(. عالوه بر کتاب در برخی کشورها، 2کد ) "ساالنبزرگی هاقصه میگفتیمفارسی براشون 

ی اینترنتی و هاتیسای محتوای الکترونیکی، هالیفایی مثل کامپیوتر و اینترنت در قالب هایفناور

صورت پاورپوینت ها بهکه این افزارنرمه بر کتاب، عالو"است:  شدهیمفیلم و موسیقی استفاده 

افزارهای و سی دی و فرهنگ زبان هم در سی دی آماده شد. ولی طراحی نرم شدهآماده

صورت که به اندکردههیتهی زبان هم مواد آموزشی خوبی هاکانونتر الزم است. برخی ایحرفه

ی ملی و محلی، هاجشنوارهوزشی، ی آمهاکارگاههمچنین،  ."صوتی و تصویری می باشد
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طور مثال، در واقع شده است. به مورداستفادهی دیگر انتقال دانش هاراهعنوان سفرهای علمی به

یک کار یک هفته جشن ملی داشتند و هر دپارتمانی با زبان خودش  "شد که  مصاحبه عنوانیک 

 هاآنما از  مثالً کردندیمنمایشنامه با فرهنگ خاص همان زبان برگزار  کردیمکه تدریس 

خواستیم به زبان فارسی نمایشنامه فارسی اجرا کنند، بازارچه کاالهای خاص ایرانی درست کرده 

دخترهای ژاپنی چادر سیاه به سر کرده بودند تا فرهنگ ایرانی  مثالً، گذاشتندیمبودند به فروش 

اون سفرها بسیار استفاده  و از میرفتیمگاهی سفرهای بیرون شهری  "..."را نشان دهند

بود  هانیایی از آموزش و برنامه آموزشی ما مطبوعات و مجالت و هابخش"(...2)کد  "میکردیم

در لهستان هم بود ولی در برنامه نبود. در  میدادیمدر ازبکستان فیلم هم یکی دو ساعت نمایش 

و فیلم  کردندیمدعوت  هاردانکارگاز  دائماًلهستان چون ذوق هنری از جنس سینمایی زیاد بود 

 (.0)کد "کردندیممصاحبه  دادندیمنمایش 

از لحاظ زبان، وضعیت انتقال دانش زبان و ادب فارسی را در چهار دسته از  . زبان:0-4-0

قرار داد. دسته اول کشورهای لبنان، سوریه و پاکستان هستند که  موردبحث توانیمکشورها 

حروف الفبایی یکسان با زبان فارسی دارند. لذا، انتقال دانش زبان و ادبیات فارسی در این 

در لبنان عالوه بر مشابهت حروف "نمونه،  طوربهکشورها با مشکالت کمتری همراه بود. 

بین عربی و فارسی است که از ابتدا دانشجویان این کلمه مشترک نیز  3022الفبای تعداد 

(. دسته دوم کشورهایی مانند 3)کد  "کندیم ترسادهگنجینه لغت را دارند و همین کار را بسیار 

انگلستان، ژاپن و لهستان هستند که حروف الفبایی مشترک با زبان فارسی ندارند. لذا، این گروه 

. شوندیمبیشتری در انتقال دانش زبان فارسی مواجه در مقایسه با گروه اول، با مشکالت 

طبیعی است که در ژاپن قدری "مثال، یکی از استادان در این زمینه بیان داشت که  طوربه

است. یادگیری زبان به خاطر اینکه از فارسی دور بود، سخت بود. لذا، اغلب از زبان  ترمشکل

 ازلحاظ که شودیمسوم کشورهایی را شامل  (. دسته2)کد  ".شدیمواسطه انگلیسی استفاده 

فرهنگی و ذوق ادبی به فرهنگ ایرانی نزدیک هستند و مفاهیم مشترک ادبی بین دو کشور زیاد 

که به  آثارشانذوقی ادبی  یهاجنبهالبته در ازبکستان، هند و پاکستان  "مثالعنوانبهاست. 

هارم شامل کشورهایی است که تشابه (. دسته چ0)کد  "است کمتر مشکل بود ترکینزدفارسی 

متفاوت است. در این  هاآنفرهنگی و ادبی با ایران ندارند و حتی ساختار زبان و مفاهیم در 

در لهستان  "نمونه، طوربه. ردیگیماز موارد دیگر صورت  ترسختکشورها انتقال مفهوم بسیار 

مرز بین طنز شوخی و جدی خیلی  تشخیص هاآنندارند. در زبان  اصالًو تعارف  دوپهلوکلمه 
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. دییگویمتا بفهمد شما چه  داشتیمباید یک کسی در ایران حضور  جهتنیازاسخت بود. 

و خصلت زبانی و فرهنگی  شدیمو متون ادبی خیلی دیر برایشان هضم  هاتیبتفسیر بعضی 

 (.0)کد  "ایهام دار خیلی نداشت زیطنزآمکاربردهای خاص و  جورنیامجالی برای  هاآن

 

 ی نظریهامؤلفهی پژوهش بر اساس هاافته: خالصه ی3جدول 

 نتیجه کلی هازیر مؤلفه هامؤلفه

 بازیگران

میزان باز بودن و اعتماد و 
 صداقت

 میزان پذیرش و باز بودن همه کشورها مطلوب ارزیابی شد.

 انگیزه

الف( انگیزه اشاعه و ترویج فرهنگ ایرانی و گسترش و حفظ زبان ملی 
 المللی؛بهبود ارتباطات بین منظوربه

ب( انتقال عقاید و باورهای دینی و مذهبی و انتقال پیام جمهوری 
بیش از همه مطرح  ی امام خمینی به کشورهای دنیاهاشهیانداسالمی و 

 شد.

قابلیت جذب و شایستگی 
 انتقال دانشبرای 

 انگیزه یادگیرنده برای یادگیری؛
 عنوان محرک یادگیری؛با فرهنگ ایرانی به هاآنآشنایی 

 تالش و پشتکار دانشجویان برای یادگیری زبان دوم؛
 فرهنگ دینی و زبان مشترک.

 مالحظه است،قابل هایستگیشااز کشورها این  ذکرشدهدر اکثر تجارب 

 ماهیت و نوع دانش محتوا

صورت ایجاد کرسی زبان توا: دانش زبان و ادبیات فارسی که عموماً بهمح
ی بازآموزی برای استادان و دانشجویان هادورهفارسی و برگزاری 

 خارجی توسط دانشگاه فردوسی مشهد بوده است.

 زمینه

 ی فرهنگیهاتفاوت
کننده و در کشورها با عامل فرهنگ در کشورها با فرهنگ مشابه تقویت

 متفاوت بازدارنده بود. فرهنگ

 تجربه دانشگاه فردوسی در این مورد مثبت ارزیابی شده است. روابط و سرمایه اجتماعی

 کند.فاصله فیزیکی مانعی در انتقال دانش ایجاد نمی فاصله فیزیکی

 زیرساختارهای سازمانی
های نرم و سخت که در کشورهای موردنظر شامل دودسته زیرساخت

 تر بود.سخت از نرم آمادهزیرساخت 

 رسانه

 زبان
کشورهایی که حروف الفبایی مشابه فارسی داشتند مشکل کمتری نسبت 

 ها متفاوت بود، داشتند.به کشورهایی که حروف آن

ی ارتباطی و هاکانال
فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

صورت کتاب و در برخی موارد از سی دی، نمایشنامه، فیلم، اغلب به
 شده است.موسیقی و سفر علمی استفاده
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 هایهمکاریانتقال دانش زبان و ادب فارسی در بستر  هایبازدارندهو  هادهندهسوق -3

 المللیبیندانشگاهی 

در مقام سوق  هاآنعواملی که وجود و تقویت  نیترمهم، شوندگانمصاحبه یهادگاهیدبانظر به 

انتقال دانش زبان و ادب فارسی در  یهابازدارندهدر مقام  هاآندهنده و عدم توجه و نبود 

خدمات آموزش عالی فارسی  کنندهعرضهیک منبع مهم  عنوانبهدانشگاه فردوسی مشهد 

 .(1)جدول  از عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، زبانی و فردی اندعبارت اندمالحظهقابل
 

 المللیهای دانشگاهی بینبر انتقال دانش در بستر همکاریی مؤثر دهنده و بازدارندهسوق. عوامل 4جدول 

 هابازدارنده هاسو ق دهنده مؤلفه

 سیاسی
هم خط بودن گروه حزب آ... در لبنان با 

 (3کد ) جمهوری اسالمی ایران ازلحاظ سیاسی

ها در ها و ژاپنیاحساس عدم امنیت برای انگلیس
 (2ایران )کد 

 (3کشورهای دیگر )کد ترویج ایران هراسی در 
 (2ایجاد ذهنیت منفی نسبت به ایران )کد 

 فرهنگی

تشابه فرهنگی با کشورهای همسایه مثل هند، 
 (1( سوریه )کد 0پاکستان و ازبکستان )کد 

عدم تشابه فرهنگی با کشورهای غربی مثل لهستان 
 (2( ژاپن و انگلیس )کد 0 )کد

هند، تشابه ذوق و سلیقه هنری در کشورهای 
 (0پاکستان و ازبکستان )کد 

فقدان تبلیغات هنری، گسترده و متنوع ازآنچه 
 (3فرهنگ ما دارد )کد 

 هازیرساخت

ها در ژاپن و انگلیس )کد آمادگی زیرساخت
 (1( سوریه )کد 2

عدم آمادگی زیرساختی و بدتر بودن موقعیت 
( هند و پاکستان و ازبکستان 3 کشورهای لبنان )کد

 (0 )کد
سازی های مالی ایران به آمادهکمک

 (1های سوریه )کد زیرساخت
مشکل اقتصادی برای ایجاد بخش یا گروه زبان 

 ، کد(2فارسی در کشورهای دیگر )کد 

 زبان

مشابهت حروف الفبایی در کشورهای لبنان 
 (0 ( و پاکستان )کد1( سوریه )کد 3)کد 

کد ) عدم مشابهت حروف در کشورهای لهستان
 (2ژاپن و انگلیس )کد ( 0

های ادبی به دلیل تشابه تشابه ایهام و استعاره
 (0فرهنگی و تسهیل انتقال مفهوم )کد 

های ادبی به دلیل عدم عدم تشابه ایهام و استعاره
 (0تشابه فرهنگی و تفاوت ساختارهای زبانی )کد 

 بازیگران
کارایی مثبت مدرسان و ایجاد سابقه خوب 

 (0)کد 

برخی از اساتید گذشته در انتقال مذهب  اشتباهات
و ایدئولوژی در لفافه زبان فارسی و ایجاد ذهنیت 

( سابقه داشتن 1منفی در کشورهای دیگر )کد 
 (2تجربه منفی از مدرسان گذشته )کد 
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 گیرینتیجه

بر انتقال دانش زبان و ادب فارسی در  مؤثرهدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل 

و  اندرکاراندستبود. برای این منظور، از دیدگاه  المللیبینبین دانشگاهی  یهایهمکار

استادان فعال و دارای تجربه به بررسی تجربه دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه گسترش زبان و 

صورت گرفته در  یهامصاحبهپرداخته شد. نتایج حاصل از  المللنیبادبیات فارسی در سطح 

اصلی  مؤلفهبر چهار  تأکیدبر انتقال دانش فراملی با  مؤثری عوامل چهارچوب الگوی مفهوم

 بازیگران، محتوا، زمینه و رسانه گزارش شدند.

، در فرایند انتقال دانش زبان و ادب فارسی عالوه بر دانشگاه فردوسی آمدهدستبهنتایج  بنا بر

ن فرهنگ و ارتباطات مشهد، بازیگران دیگری نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازما

ایران در کشورهایی مانند لبنان، سوریه،  یهاسفارتخانهاسالمی، رایزنی فرهنگی ایران و 

 کنندهعرضه عنوانبهلهستان، ازبکستان، افغانستان، اکراین، استرالیا، یوگسالوی، ژاپن، انگلیس 

مختلف به  یهازهیانگ . تعدد بازیگران، زمینه ورود اهداف وکنندیم ینیآفرنقشدانش فراملی 

نشان داد که انتقال  هاافتهی، بر اینآموزش عالی فراملی را فراهم ساخته است. عالوه  یهابرنامه

دانش فراملی زبان فارسی نیازمند توجه به الزاماتی است که تجربه دانشگاه فردوسی  مؤثر

نظیر باز بودن و روابط مبتنی بر اعتماد و صداقت با کشورهای مزبور  هاعاملمشهد در برخی 

اشتراکات فرهنگی،  هیبر پاعمده  طوربهکه البته زمینه تسهیل و تسریع این روابط  باشدیم

 باشدیم( 2232دان و نی ) یهاافتهیبا  راستاهمزبانی، دینی و سیاسی استوار است این یافته 

د به اهمیت باز بودن، اعتماد و صداقت بین دو طرف گیرنده و فرستنده نیز در تحقیق خو هاآن

( در مطالعات 2232( و دان و نی )3330که رحیمیان ) طورهمان. در این میان اندکردهاشاره

فناوری اطالعات و ارتباطات اغلب  یهاتیقابل برتکیهخود بیان کردند، فاصله جغرافیایی با 

زبان دوم  عنوانبهیادگیری زبان فارسی  یهامحرکهمچنین، وجود تلقی شده است.  تیاهمکم

الزم برای انتقال دانش زبان  یهایستگیشازمینه الزم برای ایجاد و تقویت قابلیت جذب و 

در  هامحرکاین  نیترمهم. از دینمایمفارسی را در کشورهای متقاضی این خدمات فراهم 

 یهاشهیاندمتقاضیان برای آشنایی با  اقیاشتشور لبنان، تجربه اخیر دانشگاه فردوسی مشهد با ک

( که در 3330با یافته رحیمیان ) راستاهماشاره کرد این یافته پژوهش  توانیمامام خمینی )ره( 

و  هاشهیاندبرای سیراب شدن از  زبانیرفارسیغپژوهش خود عنوان کرده است که فراگیران 

 .باشدیمامام خمینی و اسالم شوق یادگیری زبان فارسی را دارند،  یهاآموزه
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محتوای فرایند انتقال دانش فراملی، زبان و ادب فارسی است که طی تجربه دانشگاه فردوسی 
قطب علمی زبان و  سیتأسزبان فارسی،  یهایکرسایجاد  ازجملهمختلف  یهاوهیشمشهد به 

شعبه دانشگاهی در تاشکند/ازبکستان )طی  سیتأسوزی، بازآم یهادورهادب فارسی، برگزاری 
 زبانانیرفارسیغمرکز علمی آموزش زبان فارسی به  سیتأس( و 3332تا  3332 یهاسال

زبان فارسی در  یهایکرسروش برای عرضه این محتوا، ایجاد  نیترجیرا. ردیگیمصورت 
زش زبان فارسی به مرکز علمی آمو سیتأسکشورهای مختلف بوده است. تجربه جدید 

 یریگشکلدر دانشگاه فردوسی مشهد، نمود واقعی کوشش دانشگاه برای  زبانانغیرفارسی
در فرایند انتقال  مؤثر یهاعاملیکی از  عنوانبه المللیبینسرمایه اجتماعی در سطح روابط 

 .دیآیمدانش فراملی به شمار 

پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا  منظوربهبنابراین، در آستانه ورود به عصر جامعه دانایی محور و 
عنوان یک فرصت مناسب پدیده آموزش عالی فراملی به رودیمبرای ورود به آموزش عالی، انتظار 

ی برای عنوان یک ضرورت اساستلقی شود و از سوی مسئوالن و متولیان دانشگاه فردوسی مشهد به
دانشگاه فردوسی مشهد  رسدیمالمللی باور و پذیرفته شود. به نظر رقابت در عرصه آموزش عالی بین

با نظر به نقش و جایگاه استراتژیکی خود در شرق کشور ایران و خراسان رضوی عمده زمینه 
ه فرهنگ و المللی خود با مراکز علمی خارج از کشور را بر تقویت، توسعه و اشاعی بینهایهمکار

ی هاهیرو، فرایندها و هارساختیز، هابرنامهزبان و ادبیات فارسی با تدوین برنامه جامعی که اهداف، 
 رودیمطور مشخص به تصویر بکشد، متمرکز نماید. عالوه بر این، انتظار ارائه این خدمات را به

شی و رفاهی, اهداف و ی مربوط به ساختار مدیریت, تسهیالت آموزهاهیرو, اهداف و هااستیس
و واحدهای درسی متناسب با نیازهای فرهنگی و زبانی جوامع و با در نظر گرفتن  هابرنامهمحتوی 

ی فنی و اجتماعی الزم برای عرضه خدمات آموزشی و پژوهشی تنظیم و تدوین شود. هارساختیز
اسالمی نقشی مهم در فرایند -یعنوان نمایندگان و مروجان فرهنگ و زبان ایراندر این میان، مدرسان به
ی فرهنگی، اقتصادی، هاتیمحدود. از این حیث که غلبه بر بسیاری از کنندیمانتقال دانش فراملی ایفا 

ی استادان اعزامی به این کشورها و نیز ایجاد انگیزه در بین هایتوانمندزبانی و حتی سیاسی وابسته به 
ی آموزشی ابرنامه، طرح رونیازا. باشدیممند به فراگیری زبان و ادب فارسی زبانان عالقهغیرفارسی

ی موفق هاتجربهی گذاراشتراکمشترک ساالنه برای استادان باهدف به  یهانشستصورت برگزاری به
واقع شود. و از  مؤثر تواندیمو رهنمودها  هادستورالعملبه شکل  هاآنتندسازی و ناموفق و سپس مس

ی الزم در خصوص عناصر کلیدی ارتباط بین دو کشور به مدرسانی که کاندید این هاآموزشطرفی 
ی عرضه خدمات آموزش عالی فراملی در ابعاد مختلف بخشتنوعتبادالت علمی هستند، داده شود. 

ی احتمالی، زمینه هاتیمحدودضمن کمک به رفع  تواندیمی، فرهنگی و فناوری آموزشی، پژوهش
 المللی را فراهم آورد.تقویت همکاری بین
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و  هابرنامهدانشگاه به تدوین  المللبینط بکه مدیران و مسئوالن روا شودیمپیشنهاد  یطورکلبه
 ور برگزار نمایند.جهت تسهیل استقرار عناصر انتقال دانش بین دو کش ییهاکارگاه
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