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  پژوهشي مقاله
  

  هادانشگاه شدن يالمللنيب بازدارنده و برندهشيپ عوامل
 

  پورعباس باسع ،انيميرح ديحم ،*يجعفر دهيسپ
  

  چكيده
 سراسر در هادانشگاه ياصل يهاتياولو از يكي به واست  گرفته قرار توجه مورد يعال آموزش شدن يالمللنيب مفهوم گذشته، دهه دو يط مقدمه:
  نجام شد.ا تهران شهر يدولت يهادانشگاه شدن يالمللنيب بازدارنده و برندهشيپ عوامل يبررسبا هدف  حاضر پژوهش است. شده ليتبد جهان
 ياعضا و نظرانصاحب شامل يبررس مورد جامعه شد. انجام محتوا ليتحل روش از استفاده با كه بود يفيك يهاپژوهش نوع از پژوهش نيا :روش
 شدن،يالمللنيب با مرتبط يآموزش يهادوره سيتدر تجربه اي و يالمللنيب يهادانشگاه در سيتدر تجربه مرتبط، ينوشتار آثار يدارا علميهيأت
 مندهدف يريگهنمون كرديرو از استفاده با كه بودند تهران شهر يدولت يهادانشگاه در يالمللنيب يهادانشكده يرؤسا و يالمللنيب دفاتر رانيمد
 دست به يراب شد. يگردآور افتهيساختار مهين مصاحبه از استفاده با هاداده شدند. انتخاب پژوهش در كنندگانمشاركت عنوان به نفر 12 مجموع در

  شد. استفاده پژوهش همكاران توسط ينيبازب و اعضاي توسط يبررس يهاروش از هاداده ييروا و اعتبار آوردن
 يبرقرار ،يذارگاستيس ،يبخش يآگاه شامل: هادانشگاه شدن يالمللنيب برندهشيپ عوامل كه داد نشان پژوهش جينتا تينها در :جينتا

 ،ياقتصاد ،ياسيس عوامل شامل: بازدارنده عوامل و يدانشگاه استقالل و يآزاد ،يانسان يروين يتوانمندساز امكانات، و بودجه نيتأم ارتباط،
  .است يسازمان و يآموزش-يعلم ،ياجتماع -يفرهنگ

تهران متعدد  هرش يدولت يهادانشگاه در شدن يالمللنيب بازدارنده عوامل كه بودند معتقد كنندگانمشاركت كه اين به توجه با :يريگجهينت
 ،ياقتصاد ،ياسيس يهانهيزم در بازدارنده عوامل كاهش اي حذف نهيزم در يعال آموزش زانيربرنامه و گذاراناستيس گرددمي پيشنهاد لذا ،باشندمي

 يبرقرار ،يزيربرنامه و يگذاراستيس ،يبخشيآگاه نهيزم در يهايبرنامه و شندينديب يداتيتمه يسازمان و يآموزش -يعلم ،ياجتماع -يفرهنگ
  گردد. اجرا و طراحي يدانشگاه استقالل و يآزاد و يانسان يروين يتوانمندساز امكانات، و بودجه نيتأم ها،دانشگاه گريد با ارتباط

  
  .، مطالعه كيفيبازدارنده عوامل برنده،شيپ عوامل دانشگاه، شدن يالمللنيب :يديكل يهاواژه
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مقدمه  

 يالمللنيب مراحل گذشته سال چند طول در يعال آموزش
 و است كرده يط را )Internationalization( شدن

 دهيپد نيا از بردن بهره حال در ايدن كل يهادانشگاه
 از را يعال آموزش شدن يالمللنيب محققان، ).1هستند(

                                                 
 دانشگاهواحد اهواز،  ،يآموزش تيريمد گروه ،يجعفر دهيسپ مسؤول: نويسنده *

 sepideh-jafari@iauahvaz.ac.ir .رانيا اهواز، ،ياسالم آزاد

 مهعال دانشگاه ،يآموزش يريزبرنامه و تيريمد گروه )،اري(دانش انيميرح ديحم دكتر
 پورعباس عباس دكتر )؛hamrahimian@yahoo.com( .رانيا تهران، ،يطباطبائ

 )Yu(وي نظر از كه )،2اند(كرده فيتعر مختلف يهادگاهيد
 ).3است( داشته يتربيش نقش )knight( تناي هاآن ميان از
 يبخش ،يمل سطوح در يعال آموزش شدن يالمللنيب ت،ينا
 ،يالمللنيب بعد ادغام نديفرا« عنوان به را ينهاد و
 ارائه و هاكاركرد اهداف، در يجهان اي و يفرهنگنيب

 تهران، ،يطباطبائ عالمه دانشگاه ،يآموزش يريزبرنامه و تيريمد گروه )،اري(دانش
  )abbaspour1386@gmail.com( .رانيا
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 و )de Wit( تيدو ).4است( كرده فيتعر »يعال آموزش
 نظر در يهعامدان نديفرآ« را شدن يالمللنيب همكاران،

 ،اهداف در يجهان اي يفرهنگنيب ،يالمللنيب ابعاد گرفتن
 تيفيك يارتقا يبرا يعال آموزش يهارائ و كاركردها
 علميهيأت ياعضا و انيدانشجو تمام پژوهشِ و آموزش

 و دروند نو ).5اند(كرده فيتعر »جامعه به كمك و
 يفيتعر )،Van der wende & Kalvemark( كالومارك

 ره« شامل كه نمودند ارائه يعال آموزش شدن يالمللنيب از
 نسبت عالي آموزش كردن گوپاسخ هدف با مندنظام تالش

 جوامع، شدن يجهان به مربوط يهاچالش و ملزومات به
   ).6است( »كار يبازارها و اقتصاد

 يهابحث كه است يعبارت يعال آموزش شدن يالمللنيب
 يمتفاوت يرهايتفس واست  داشته وجود آن رامونيپ ياديز
 يدشوار به دانشمندان از ياريبس و است شده ارائه آن از

 اشاره شدن يجهان و شدن يالمللنيب عبارات اي فيتعار
 كار به هم يجابه اي اشتباه به اغلب كهاند كرده

 به شدن يجهان كه داشت اظهار آلتباخ .)11تا7(رونديم
 و اطالعات ،يجهان اقتصاد وسطت گرفتهشكل تيواقع
 ،يالمللنيب دانش يهشبك ظهور د،يجد يارتباط يهايفناور
 يهانهاد كنترل از خارج يروهاين گريد و يسيانگل زبان نقش

 شدن كپارچهي حال در ايندهيفزا طوربه كه يدانشگاه
 را يعال آموزش يسازيجهان تينا ).12دارد( اشاره هستند،

 ،هاارزش مردم، دانش، اقتصاد، ،آوريفن انيجر« عنوانبه
 با شدن،يجهان نمود. فيتعر »مرزها انيم از رهيغ و هادهاي

 ريتأث ،يملت هر يهاتيالو و فرهنگ سنن، خ،يتار به توجه
 آموزش شدن يالمللنيب و گذارديم كشور هر بر يمتفاوت

 ريتأث به كشور كي كه است ييهاروش از يكي يعال
 كشور تيانحصار به حال،نيع در و داده پاسخ يسازيجهان

 بر همكاران، و )Altbach( آلتباخ ).13(گذارديم احترام زين
 ارتباط شدن يالمللنيب و شدن يجهان اگرچه كه باورند نيا

 برده كاربه هم يجابه اغلب و دارند گريكدي با يكينزد
 مجزا دهيپد دو به يعال آموزش در واژه دو نيا اما شوند،يم

 يجهان انيم يديكل يهاتفاوت از يكي ).14(كنندمي اشاره

 ينجها .گردديبرم كنترل مفهوم به شدن يالمللنيب و شدن
 از ايمجموعه اي عامل كي كنترل از فراتر آن اثرات و شدن
 عنوانبه شدن يالمللنيب به توانمي حال،نيباا است. عوامل

 هب ييگوپاسخ منظور به نهادها و جوامع يبرا ياستراتژيك 
 هاآن بر شدن يجهان واسطهبه كه ييهاخواسته از ياريبس
 به يعال آموزش يبرا يراه طورنيهم و شودمي ليتحم

 ،شده يجهان يايدن در تعامل يبرا افراد يسازآماده منظور
 رو و ايپو بيترك شدن،يالمللنيب شرانيپ يروين كرد. نگاه
 و يفرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس يمبان رشد به

 قرار ديتأك مورد مختلف يهاپژوهش در كه است يآموزش
 )Hawawini( ينيهواو مثال عنوان به ).34تا15است( گرفته

 شدن يالمللنيب در را ياسيس و ياجتماع يهازهيانگ
 بلومنتال ن،يهمچن ).20(دانديم مهم يآموزش يهامؤسسه

)Blumenthal( كيانگاز نقل به همكاران و )Qiang( اظهار 
 ،ياسيس ابعاد يدارا توانديم شدن يالمللنيب كه داشتند
 ).25باشد( يآورفن و يعلم ،يآموزش اي ،يفرهنگ ،ياقتصاد

 كه داشتند انيب زين) de Wit( تيدوو و )knight( تينا
 رد است شدن يالمللنيب محرك كه يهيتوج ،يسنت ازلحاظ
 ،ياسيس ،يفرهنگ و ياجتماع :شودمي ارائه گروه چهار

  ).31(ياقتصاد و يآموزش
 و مناطق در يمختلف ابعاد و اَشكال داراي هامحرك نيا

 .هستند شانيهابرنامه و نهادها در و مختلف يكشورها
 كشورها همه يبرا كه ندارد وجود مدل كي صرفاً نيبنابرا

 ريمتغ يمل و ايمنطقه يهاتفاوت باشد. مناسب نهادها و
 رد موضوع نيا و هستند تكامل حال در همواره و است
  ).5(كنديم صدق زين نهادها خود داخل

 شدن يالمللنيب مفهوم گذشته، دهه دو يط كه اين به توجه با 
 حال در و )35(است گرفته قرار توجه مورد يعال آموزش

 در هادانشگاه ياصل يهاتياولو از يكي به شدن ليتبد
 در شدهانجام يهاپژوهش اما )،36(است جهان سراسر
 يالمللنيب يراستا در ييهاتيدودمح دهندهنشان كشور
 و رسواريش پژوهش جينتا .است يعال آموزش شدن

 نديفرا در يعال آموزش يابيارز« عنوان با ندهيرايپ
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 بودن چندزبانه مؤلفه تيوضع دهديم نشان »شدنيجهان
 گريد با ارتباط و ريپذانعطاف يساختارها ها،دانشگاه
 ).37دارد( قرار يفيعض حد در جهان معتبر يهادانشگاه
 همكاران و واجارگاه يفتح توسط كه يپژوهش در نيهمچن
 در الملليبين عالي آموزش هايچالش بررسي« عنوان تحت

 ديد از داد نشان هاافتهي گرفت، انجام »بهشتي شهيد دانشگاه
 ينترمهم بهشتي، شهيد دانشگاه علميهيأت اعضاي
 هب است مواجه آنها با الملليبين عالي آموزش كه هاييچالش
 رانه،فناو ديپلماتيكي، ساختاري، فرهنگي،«هايچالش ترتيب،
 جينتا به توجه با نيبنابرا ).15هستند( »دانشگاهي و مالي

 سند اساس بر شدن يالمللنيب بر ديتأك و هاپژوهش
 يهجر 1404 افق در رانيا ياسالم يجمهور اندازچشم
 يجمهور وسعهت پنجم و چهارم يهابرنامه و يشمس
 اتمؤسس عهده بر يميعظ تيمسئول كه اين با ران،يا ياسالم

 به تا دارد قرار شدن يالمللنيب يبرا رانيا يعال آموزش
 نگرفته صورت يرانيا مؤسسات بر جامع يامطالعه امروز
 نيا به ييگوپاسخ درصدد حاضر پژوهش نيبنابرا است.

 يالمللنيب بازدارنده و برندهشيپ عوامل كه است پرسش
  است. كدام رانيا يدولت يهادانشگاه شدن

  
  هاروش

 كاربردي پژوهش حاضر، پژوهش هدف، معيار اساس بر
 نعنوا به و كيفي پژوهش يك صورت به پژوهش اين است.
 1396 سال عالي آموزش مديريت دكتري رساله از بخشي
 شامل بررسي مورد جامعه گرديد. اجرا و طراحي
 نوشتاري آثار داراي علميهيأت اعضاي و نظرانصاحب
 جربهت يا و الملليبين هايدانشگاه در تدريس تجربه مرتبط،
 شدن،الملليبين با مرتبط آموزشي هايدوره تدريس
 ليالملبين هايدانشكده رؤساي و الملليبين دفاتر مديران

 كهييآنجا از بودند. تهران شهر دولتي هايدانشگاه در
 نهيدرزم عالي آموزش حوزه نظرانصاحب و خبرگان

 از رونيا از نبودند ييشناسا قابل يراحتبه شدن الملليبين
 Chain( ايزنجيره مندهدف گيرينمونه روش

Sampling( در نظرانصاحب از گيرينمونه شد. استفاده 
 و اكتشاف فرايند كه كرد پيدا ادامه زماني تا پژوهش اين

 Theoretical( نظري اشباع نقطه به تحليل و تجزيه

Saturation( .شد انجام مصاحبه نفر 12 با نهايت در رسيد 
 نفر 4 و اثر صاحب و علميهيأت عضو ايشان نفر 8 كه

 در الملليبين هايهمكاري گسترش گروه مدير ايشان
 و بهشتي شهيد تهران، طباطبايي، عالمه هايدانشگاه

 گردآوري براي بودند. آوريفن و تحقيقات علوم، ارتزو
 استفاده مندارساختنيمه اكتشافي هايمصاحبه از اطالعات

 ،كتب علمي، متون تكميلي هايبررسي براي ضمن در شد.
 موردتوجه يلالملنبي و ملي تجارب ،هانامهانيپا مجالت،

 بلق ،مندارختسانيمه اكتشافي يهامصاحبه در گرفت. قرار
 مرور بخش در شدهييشناسا هايشاخص جلسه تشكيل از

 چه شما نظر (به سؤال دو شامل مصاحبه سؤاالت ادبيات،
 يرانا دولتي هايدانشگاه شدن الملليبين برندهپيش عواملي
 شدن الملليبين بازدارنده عواملي چه شما نظر به ؟است

 در پژوهش اهداف و ؟)است ايران دولتي هايدانشگاه
 را الزم آمادگي تا گرفت قرار شوندگانمصاحبه اختيار
 هايهماهنگي با سپس و باشند داشته مصاحبه انجام براي
 35 حدود مصاحبه هر .پذيرفت انجام هامصاحبه الزم،
 ادامه در و دش ضبط هامصاحبه انجاميد. طول به دقيقه
 روش از هاداده تحليل براي .شد سازيپياده كاغذ روي
 جهت .شد استفاده )Content analysis( محتوا تحليل

 بازبيني هايروش از محقق پژوهش، روايي از اطمينان
 براي شوندگانمصاحبه توسط بررسي و همكاران توسط
 جهت است. كرده استفاده خود پژوهش روايي تعيين

 نتايج و هاداده تحليل فرايند همكاران، توسط بازبيني
 طول در كه همكاراني و متخصصان اختيار در آمدهدستبه

 تنسب را خود نظر تا گرفت قرار ،داشتند مشاركت پژوهش
 طتوس بررسي دهند. ارائه نتايج و فرايند وسقمصحت به

 كه است كيفيت كنترل فرآيند يك نيز شوندگانمصاحبه
 خالصه را هاآن هاداده تحليل از پس محقق كار اين براي
 هايافته تا نمود ارائه شوندگانمصاحبه از تعدادي به و كرد
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 پايايي يبررس براي دهند. قرار يبررس مورد را
 پايايي روش و آزمون باز پايايي روش از ها،مصاحبه

 باز پايايي محاسبه براي شد. استفاده كدگذار دو بين توافق
 مصاحبه 4 تعداد ،گرفتهانجام هايمصاحبه بين از آزمون،
 زماني فاصله يك در بار دو هاآن از هركدام و شد انتخاب

 آزمون باز پايايي .شد كدگذاري پژوهشگر توسط روزه 15
 فرمول اساس بر تحقيق اين در گرفتهانجام هايمصاحبه

  ).38شد( محاسبه درصد 91 برابر زير

 
 تريشب آمدهدستبه پايايي ميزان كه اين به توجه با بنابراين

 هايمصاحبه هايكدگذاري اعتماد قابليت ،بود درصد 60 از
 مصاحبه پايايي محاسبه براي .است تأييد مورد پژوهش اين
 دانشجوي يك از ،كدگذار دو يموضوع درون توافق روش با

 عنوانبه تا شد درخواست آموزشي مديريت دكتري مقطع
 سپس كند. مشاركت پژوهش در (كدگذار) پژوهش همكار
 كدگذاري را مصاحبه چهار تعداد فرد، اين همراه به محقق
 دو بين توافق( يموضوع درون توافق درصد و نموده

 براي كُدگذاران بين پايايي ).38( گرديد محاسبه كدگذار)

 يرز فرمول اساس بر تحقيق اين در گرفتهانجام هايمصاحبه
 هاكدگذاري اعتماد قابليت و شد محاسبه درصد %89 برابر
   قرار گرفت. تأييد مورد
 كنندگانمشاركت آزادي تا شد تالش حاضر پژوهش در

 و شود رعايت آن از خروج يا پژوهش در شركت براي
 با رودررو، هايمصاحبه در اخالق، رعايت براي همچنين
 انكنندگشركت به و دش ضبط هامصاحبه قبلي، اجازه كسب

  شد. داده اطمينان گوهاوگفت ماندن محرمانه خصوص در
  

  نتايج
 بودند. مرد نفر 9 و زن نفر 3 مطالعه، نيا كنندگانمشاركت
 بودند. سال 25 تا 10 كار باسابقه يدياسات كنندگانشركت

 ارياستاد نفر 3 و اريدانش نفر 6 استاد، نفر 3 تعداد نيا از
 و يتكرار يكدها حذف از بعد هامصاحبه ليتحل در بودند.
 يبرا آمدهدستبه يكدها تينها در مشابه، موارد ادغام
 در هادانشگاه شدن يالمللنيب بازدارنده و برندهشيپ عوامل

 طوربه كه گرفت قرار طبقه ريز 32 و ياصل طبقه 10
  است. شده داده نشان 1 جدول در جداگانه

  
  دانشگاه شدن يالمللنيب بازدارنده و برندهشيپ عوامل نهيزم در هارمقولهيز و هامقوله :1جدول

 مقولهزير  مقوله 

مل
عوا

 
نده

شبر
پي

 
بين

للي
الم

دن
ش

  

  هادانشگاه درشدنالملليبينارزشدرك ريزيبرنامه و يگذاراستيس
 فرهنگيتنوعپذيرش
  الملليبين زمينهدرشفافگذاريسياست
  هادانشگاه بين مشترك كارهايانجامبرايريزيبرنامه

 هانامهتفاهم  ارتباط برقراري
 دنياباديپلماتيكتعامل

  خارجي دانشجوي برايمناسبخوابگاهوپذيرايي  امكانات و بودجه تأمين
  دانشگاهسايتبودنچندزبانه

   رواديدسهولت در فراهم كردن
 اساتيدمطالعاتيفرصت انساني نيروي توانمندسازي

  انگليسي زبان به مدرسين تسلط
  خارجي دانشجوي با برخورد نحوه و زبان با آشنايي ازلحاظ پرسنل تربيت

  دانشگاهي استقاللوعملآزاديداشتن دانشگاهي استقالل و آزادي

مل
عوا

ان 
  هادانشگاه شدن الملليبين بهنسبتخوبنگرشنداشتن  اجتماعي -فرهنگياز

 هادانشگاهدرداخلينگاه
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 الملليبينهايتحريم  سياسي
  ديپلماسي آكادميك به خوب نگرشايجاددرنبودنموفق
  فرصت تا تهديد عنوانبهخارجيافرادبهكردننگاه

 بودجهشديدكسري  اقتصادي
 منابعيكپارچگيعدم

  الملليبين وگويگفتزبانبرتسلطعدم  آموزشي -علمي
  الملليبين سطحدرعرضهبرايايدهنداشتن

  دانشجويانواساتيدتوانمنديعدم
  الملليبين استانداردهايبادروسنداشتنتطابق

  دنيا معتبر هايدانشگاه با ايران هايدانشگاهارتباطبودنمتوقف  سازماني
  پيچيدگي روند اداري
  مشكالت دريافت ويزا

  
  برندهشيپ عوامل )الف

 از بودند عبارت شبرندهيپ عوامل يبرا هاهيما درون
 نيتأم ارتباط، يبرقرار ،يزيربرنامه و يگذاراستيس

 يآزاد و يانسان يروين يتوانمندساز امكانات، و بودجه
  .يدانشگاه استقالل و يعلم

  
  يزيربرنامه و يگذاراستيس )1
 شدن يالمللنيب ارزش درك مقوله ريز 4 شامل مقوله نيا

 افشف يگذاراستيس ،يفرهنگ تنوع رشيپذ ها،دانشگاه در
 يكارها انجام يبرا يزيربرنامه و يالمللنيب نهيزم در

 نيا بر كنندگانمشاركت كه است هادانشگاه نيب مشترك
 هشماركننده مشاركت مثال عنوان به داشتند. ديتأك موارد

 ارزش و تياهم ديبا اول وهله در من نظر به« داشت: انيب 6
كننده اركتمش و »شود درك هادانشگاه شدن يالمللنيب

 همم اريبس يفرهنگ نيب يفضا جاديا« بود: معتقد 9 شماره
  .»ميريبپذ را يفرهنگ تنوع كه است

  
  ارتباط يبرقرار )2
 تعامل و هانامهتفاهم مقوله ريز 2 شامل مقوله نيا
 واردم نيا بر كنندگانمشاركت كه است ايدن با كيپلماتيد

 انيب 6 شمارهكننده مشاركت مثال عنوان به داشتند. ديتأك
 نيا ،ستين نامهتفاهم يامضا صرفاً شدن يالمللنيب« داشت:

-شيپ توانديم هم هانامهتفاهم اما است اشتباه تصور كي
 در« بود: معتقد 11 شمارهكننده مشاركت و »باشد برنده

 ودخ گرچه است مهم يالمللنيب يپلماسيد شدن يالمللنيب
  ».است يعموم و يعلم يپلماسيد محصول

  
  امكانات و بودجه نيتأم )3
 مناسب خوابگاه و ييرايپذ مقوله ريز 3 شامل مقوله نيا

 دانشگاه تيسا بودن چندزبانه و يخارج يدانشجو يبرا
 هب داشتند. ديتأك موارد نيا بر كنندگانمشاركت كه است
 ديبا« داشت: انيب 5 شمارهكننده مشاركت مثال عنوان

 گرفتن از .زهايچ نيترساده از شود جاديا الزم يساختارها
 تا ييرايپذ و كشور به يخارج يدانشجو ورود زا،يو

   »مناسب خوابگاه
  
  يانسان يروين يتوانمندساز )4
 ،فرصت مطالعاتي اساتيد مقوله ريز 3 شامل مقوله نيا

 لحاظاز پرسنل تيترب و يسيانگل زبان به نيمدرس تسلط
 است يخارج يدانشجو با برخورد نحوه و زبان با ييآشنا
 وانعن به داشتند. ديتأك موارد نيا بر كنندگانمشاركت كه

 لحاظ از« داشت: انيب 6 شماره كنندهمشاركت مثال
 زبان به بتوانند ديبا هم علميهيأت ياعضا يتوانمند

 »شندبا داشته ييآشنا روز علم با و كنند سيتدر يسيانگل
 ليوسا نيترييابتدا« بود: معتقد 5 شمارهكننده مشاركت و
 شآموز است. يانسان يروين تيترب شدن يالمللنيب يبرا

 .يالمللنيب زبان به شوند مسلط كه ينيمدرس ن،يمدرس
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 در يمطالعات فرصت كي ديبا اشتغال يابتدا در دياسات
 اديپ يتربيش نفساعتمادبه تا بگذرانند كشور از خارج
  ».كنند

  
  يدانشگاه استقالل و يآزاد )5
 به تگرف قرار كنندگانمشاركت اكثر ديتأك مورد مقوله نيا

 داشت: انيب 12 شمارهكننده مشاركت مثال عنوان
 دنش يالمللنيب تحقق سميمكان نيتريضرور و نيترمهم«

 خاص يتيريمد وهيش اتخاذ و هادانشگاه استقالل
 به« بود: معتقد 5 شمارهكننده مشاركت و »هاستآن

   ».شود داده يتربيش عمل يآزاد هادانشگاه
  
  بازدارنده عوامل )ب

 از بودند عبارت بازدارنده عوامل يبرا يبرا هاهيما درون
 -يفرهنگ عوامل« ،»ياقتصاد عوامل« ،»ياسيس عوامل«

   »يسازمان عوامل« و »يآموزش -يعلم عوامل« ،»ياجتماع
  
  ياسيس عوامل )1
 موفق ،يالمللنيب يهاميتحر مقوله ريز 3 شامل مقوله نيا

 اهنگ و يپلماسيد كيآكادم به خوب نگرش جاديا در نبودن
 كه است فرصت تا ديتهد عنوانبه يخارج افراد به كردن

 ثالم عنوان به داشتند ديتأك موارد نيا بر كنندگانمشاركت
 شهيهم را هايخارج ما« بود معتقد 9 شمارهكننده مشاركت

 وجود هم يمشخص و نيمع ليدل فرصت. تا ميادهيد ديتهد
 شهيهم آن از بعد تا ياسالم انقالب تحقق زمان از ما دارد.
 .برندهشيپ تا اندداشته بازدارنده نقش هايخارج
 شده باعث هانيا همه كردند وضع ما هيعل كه ييهاميتحر
 طول در نيا كه رديبگ شكل هايخارج به نسبت ينيبدب

 .»شد خواهد برطرف هم زمان طول در و شده جاديا زمان
 جاديا در ما« نمود: انيب 7شمارهكننده مشاركت نيهمچن

 خوب يليخ كشور در يپلماسيد كيآكادم كه نگرش نيا
 يابر يعموم رشيپذ و نگرش نيا هنوز .مينبود موفق است

  ».است امدهين وجود به شدن يالمللنيب

  
  ياجتماع -يفرهنگ عوامل )2
 نسبت خوب نگرش نداشتن مقوله ريز 2 شامل مقوله نيا

 هادانشگاه در يداخل نگاه و هادانشگاه شدن يالمللنيب به
 هب داشتند. ديتأك موارد نيا بر كنندگانمشاركت كه است
 ممكن« بود: معتقد 2 شمارهكننده مشاركت مثال عنوان
 رنديگب اشتباه شدن يالمللنيب با را شدن يجهان بحث است

 .»ندارد وجود موضوع نيا به نسبت يخوب نگرش و
 در كنميم فكر من« داشت: انيب 7 شمارهكننده مشاركت
  ».دكن رييتغ ديبا تيذهن نيا و است يداخل نگاه هادانشگاه

  
  ياقتصاد عوامل )3
 عدم و بودجه ديشد يكسر مقوله ريز 2 شامل مقوله نيا
 دموار نيا بر كنندگانمشاركت كه است منابع يكپارچگي

 معتقد 8 شمارهكننده مشاركت مثال عنوان به داشتند. ديتأك
 و »هستند ديشد بودجه يكسر دچار هادانشگاه« بود:

 كشورمان در ما« داشت: انيب 4 شمارهكننده مشاركت
  .»ستندين كپارچهي منابع و ميندار منابع جيبس
  
  يآموزش -يعلم عوامل )4
 يوگوگفت زبان بر تسلط عدم مقوله ريز 4 شامل مقوله نيا
 ،يالمللنيب سطح در عرضه يبرا دهيا نداشتن ،يالمللنيب

 نداشتن تطابق و انيدانشجو و دياسات يتوانمند عدم
 كه است يالمللنيب ياستانداردها با دروس

 ثالم عنوان به داشتند. ديتأك موارد نيا بر كنندگانمشاركت
 در هاوقت يليخ ما« بود: معتقد 1 شمارهكننده كتمشار

 بانز چون ميكنينم شركت يالمللنيب مجامع و هاكنفرانس
 ارهشمكننده مشاركت و .»ميستين بلد را هاآن در وگوگفت

 عدم بازدارنده معضالت آن از يبخش« داشت: انيب 3
   ».است انيدانشجو و دياسات يتوانمند

  
  يسازمان عوامل )5
متوقف بودن ارتباط  مقوله ريز 3 شامل مقوله نيا
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پيچيدگي ، هاي معتبر دنياهاي ايران با دانشگاهدانشگاه
 كه است دريافت ويزامشكالت و  روند اداري

 ثالم عنوان به داشتند. ديتأك موارد نيا بر كنندگانمشاركت
 با ما ارتباط« داشت: انيب 1 شمارهكننده مشاركت
  .»است بوده متوقف هاوقت يليخ ايدن معتبر يهادانشگاه

  
  بحث
 و برندهپيش عوامل بررسي ،حاضر مطالعه از هدف

 لعهمطا يهايافته بود. هادانشگاه شدن الملليبين بازدارنده
 مقوله 10 بازدارنده و برندهپيش عوامل زمينه در حاضر
 اصلي هايمقوله نمود. آشكار را زيرمقوله 32 و اصلي

 نتأمي« ،»ارتباط برقراري« ،»ريزيبرنامه و گذاريسياست«
 و »انساني نيروي توانمندسازي« ،»امكانات و بودجه

-پيش عوامل عنوان به »دانشگاهي استقالل و علمي آزادي«

 رساي گرديد. شناسايي هادانشگاه شدن الملليبين برنده
 هادانشگاه شدن الملليبين پيرامون شده انجام مطالعات
 هايويژگي با آنها از برخي كهاند برشمرده را هاييويژگي

 تيچلر داشت. خواني هم حاضر مطالعه در شدهشناسايي
)Teichler( با رابطه در مناظره« عنوان با پژوهشي در 

 فرا گفتمان و ارتباط به »عالي آموزش شدن الملليبين
 كرده اشاره دانشگاه شدن الملليبين پيشبرد در مرزي
 يا نهادها با همكاري به نيز )Altbach( آلتباخ ).39است(
 كه است كرده اشاره كشورها ديگر در آموزشي هاينظام

 يخوانهم حاضر مطالعه در ارتباط برقراري مقوله با
 نتايج از برخي با حاضر پژوهش نتايج همچنين ).26دارد(

 و علميهيأت اعضاي كمك با كه كارشناسي جلسات
 مطالعات پژوهشكده در عالي آموزش حوزه كارشناسان

 در فناوري و تحقيقات علوم، وزارت اجتماعي و فرهنگي
 يخوانهم گرفت انجام عالي آموزش شدن الملليبين زمينه
 استقالل اعطاي بر جلسات اين در مثال عنوان به دارد.
 عددت با متناسب هاييزيربرنامه براي هادانشگاه به نسبي
 فرصت دوره اعطاي و جهاني مختلف هاييتمل و اقوام

 يهمگراي تقويت هدف با دانشجويان و استادان به مطالعاتي

 ري،گذاسياست هايمقوله با كه شده تأكيد فرهنگي و علمي
 نيروي توانمندسازي و دانشگاهي استقالل و علمي آزادي
 همچنين .)40( دارد يوانخهم مطالعه اين در انساني

 و بودجه تأمين به حاضر پژوهش در كنندگانمشاركت
 دانشجوي براي مناسب خوابگاه و پذيرايي جمله از امكانات
 كه داشتند اشاره دانشگاه سايت بودن چندزبانه و خارجي

 صالحي و يصالح ذاكر پژوهش نتايج از بخشي با
 جذب براي راهبردهايي ارائه« عنوان با يآبادنجف

 اين در دارد. يخوانهم »ايران در خارجي دانشجويان
 و رفاهي و علمي مناسب بوميستز تمهيد به نيز پژوهش

  ).41اند(كرده اشاره ارزان آموزشي خدمات ارائه
 عوامل« ،»اقتصادي عوامل« ،»سياسي عوامل« همچنين
 عوامل« و »آموزشي -علمي عوامل« ،»اجتماعي -فرهنگي

 شدن الملليبين بازدارنده عوامل عنوان به »سازماني
 پيرامون شده انجام مطالعات با كه شد شناخته دانشگاه

 نتايج ).32تا29دارد( يخوانهم هادانشگاه شدن الملليبين
 بر مؤثر عوامل سنتي، ازلحاظ دهدمي نشان هاپژوهش

 :كرد بنديدسته گروه چهار در توانمي را شدن الملليبين
 عامل اقتصادي. و آموزشي سياسي، اجتماعي، و فرهنگي
 و صلح و ملي امنيت خارجي، سياست جمله از سياسي،

 سرد، جنگ دوران در دوم، جهاني جنگ از پس .متقابل درك
 شدن الملليبين مسأله بر شديد تمركز با مقارن يعني

 عامل ).27(بود برخوردار بسزايي اهميت از عالي، آموزش
 حقيقت و هادانشگاه نقش با هامنطق ديگر از تربيش فرهنگي

 شايستگي و فرهنگي ميان درك ايجاد در هاآن تدريس و
 و علميهيأت اعضاي دانشجويان، براي فرهنگي ميان

 به اجتماعي عامل .)28و27دارد( سروكار ايشان، تحقيقات
 يا و دانشجو فرد، يك كه شودمي مربوط واقعيت اين

 هب تركم المللي،بين محيط در گرفتن قرار با دانشگاهي،
 آخرين همچنين شود.مي محدود خود جغرافيايي منطقه
 ابعاد توسعه شامل كه علمي عامل از است عبارت مورد
 و هاآموزش ها،پژوهش در فرهنگي ميان و الملليبين

 و مشخصات نهادسازي، دانشگاهي، افق گسترش خدمات،
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 ملليالبين آموزشي استانداردهاي و كيفيت بهبود وضعيت،
 عوامل به حاضر پژوهش در كنندگانمشاركت است.

 به نسبت خوب نگرش نداشتن شامل اجتماعي -فرهنگي
 هادانشگاه در داخلي نگاه و هادانشگاه شدن الملليبين

 تهگرف انجام كارشناسي جلسات نتايج با كه اندكرده اشاره
 يخوانهم اجتماعي و فرهنگي مطالعات پژوهشكده در

 و بسته جمله از مختلفي عوامل بر جلسات اين . )40(دارد
 پذيرش عدم ايران، عالي آموزش نظام بودن گرادرون
 شده تأكيد جامعه در فرهنگي چند وجود و ديگري فرهنگ
 موفق المللي،بين هايتحريم شامل سياسي عامل است.
 اهنگ و ديپلماسي آكادميك به خوب نگرش ايجاد در نبودن
 عامل فرصت تا تهديد عنوانبه خارجي افراد به كردن
 و گرفت قرار كنندگانمشاركت تأكيد مورد كه بود ديگري

 عنوان تحت واجارگاه فتحي پژوهش نتايج با حدودي تا
 دانشگاه در الملليبين عالي آموزش هايچالش بررسي«

 پژوهش اين هاييافته ).15دارد( يخوانهم »بهشتي شهيد
 كردناجرايي براي عالي آموزش هايدرب بودن بسته به

 است. كرده اشاره ديپلماتيك هايچالش و جديد هايطرح
 كسري شامل اقتصادي عامل بر پژوهش اين در همچنين
 رد است. شده تأكيد منابع يكپارچگي عدم و بودجه شديد

 به كه هادانشگاه الملليبين معاونان و مديران نشست
 يزن شد برگزار الملليبين علمي هايهمكاري مركز مديريت

 هايزيرساخت گسترش براي كافي بودجه نداشتن بر
  .)42(بود شده تأكيد سازيالملليبين

 شامل علمي عامل بر كنندگانمشاركت حاضر پژوهش در 
 براي هايد نداشتن المللي،بين وگويگفت زبان بر تسلط عدم

 و اساتيد توانمندي عدم المللي،بين سطح در عرضه
 استانداردهاي با دروس نداشتن تطابق و دانشجويان

 ارتباط بودن متوقف شامل سازماني عوامل و الملليبين
 چيدهپي قوانين دنيا، معتبر هايدانشگاه با ايران هايدانشگاه
 عدم ها،دانشگاه شدن الملليبين زمينه در باالدستي
 ارياد فراينده اساتيد، مطالعاتي فرصت براي پشتيباني

 با هك داشتند تأكيد گرفتن رواديد ازلحاظ پيچيده بسيار

 بررسي« عنوان با زاده شفيع پژوهش نتايج از برخي
 خارجي دانشجويان جذب راهبردهاي و هاچالش ينترمهم
 از هاييچالش به پژوهش اين در دارد. يخوانهم »ايران در

 آموزش براي زبان تنها عنوان به فارسي زبان معرفي جمله
 رفاهي و آموزشي امكانات سطح بودنپايين يادگيري؛ و

 كارشناسي جلسات در همچنين ).41است( شده اشاره
 و فرهنگي مطالعات پژوهشكده در گرفته انجام

 ارائه يهدرزمين مشكالت وجود بر نيز )40(اجتماعي
 نارضايتي اظهار و دانشگاه در دوزبانه آموزش

 در اداري بروكراسي وضعيت از خارجي دانشجوهاي
 با كه شده تأكيد است، برزمان و طوالني پيچيده، كه ايران

   دارد. يخوانهم حاضر پژوهش نتايج از بعضي
 با مرتبط و مختلف ابعاد كه اين وجود با پژوهش اين در
 اام است؛ شده احصا استقرايي روشي با شدن الملليبين

 داشته وجود نيز هاييمحدوديت هاپژوهش ساير مانند
 و برندهپيش عوامل پژوهش اين در كه اين جمله از است.

 تهران دولتي هايدانشگاه در شدن الملليبين بازدارنده
 اين نتايج تعميم نتيجه، در گرفت. قرار بررسي مورد

 بايد عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه ساير به پژوهش
  .گيرد صورت احتياط با
  

  گيرينتيجه
 يالمللنيب برندهشيپژوهش نشان داد كه عوامل پ جينتا

 ،يگذاراستيس ،يبخش يها شامل: آگاهدانشگاهشدن 
 يبودجه و امكانات، توانمندساز نيارتباط، تأم يبرقرار

و عوامل  يو استقالل دانشگاه يآزاد ي،انسان يروين
 -يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياسيبازدارنده شامل: عوامل س

 اين به توجه با .است يو سازمان يآموزش-يعلم ،ياجتماع
 بازدارنده عوامل كه بودند معتقد كنندگانمشاركت كه
 متعدد تهران شهر دولتي هايدانشگاه در شدن الملليبين

 زانريبرنامه و گذارانسياست گرددمي پيشنهاد لذا هستند،
 در بازدارنده عوامل كاهش يا حذف زمينه در عالي آموزش
 -علمي اجتماعي، -فرهنگي اقتصادي، سياسي، هايزمينه
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 رد هاييبرنامه و بينديشند تمهيداتي سازماني و آموزشي
 ريزي،برنامه و گذاريسياست بخشي،آگاهي زمينه

 و بودجه تأمين ها،دانشگاه ديگر با ارتباط برقراري
 استقالل و آزادي و انساني نيروي توانمندسازي امكانات،

  .گردد اجرا و طراحي دانشگاهي
  

  قدرداني
 مسؤولين از را خود سپاس و قدرداني مراتب وسيله بدين

 و همكاري هامصاحبه انجام در كه علميتأهي اعضاي و
   نماييم. مي مالاع داشتند، را الزم مساعدت
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Abstract 
 
Introduction: Over the last two decades, the concept of internationalization of higher education has been 
strongly considered and become one of the main priorities of universities worldwide. This study aimed to 
examine the Promoting and hampering factors influencing internationalization of state universities of Tehran. 
Methods: This was a qualitative study and data were analyzed using content analysis methods. The study 
population consisted of university experts and faculty members with published works on internationalization, 
experience in teaching at international universities or teaching experience in international education courses, 
managers of international offices, and deans of international faculties in state universities in Tehran city. A 
total of 12 participants were selected for this study through purposive sampling. The data were collected 
through semi-structured interviews. The methods employed to assess the validity and reliability of the data 
included review by members and review by co-researchers. 
Results: The findings showed that the Promoting factors influencing internationalization of universities 
included raising awareness, policy-making, communicating, allotting funding and facilities, empowering 
human resources, and promoting freedom and academic autonomy. Whereas, hampering factors included 
political, economic, socio-cultural, scientific-pedagogical, and organizational factors. 
Conclusion: Since participants believed that there are considerable factors hampering the 
internationalization of Tehran's state universities, it is suggested that policymakers and higher education 
planners consider milestones to eliminate or reduce hampering factors in political, economic, socio-cultural, 
scientific-pedagogical and organizational areas. This could happen by planning and implementing programs 
for informing, policy-making and planning, communicating with other universities, allotting funding and 
facilities, empowering human resources, and promoting freedom and academic autonomy. 
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