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education professionals. Out of 130 open
source extracts from interviews, the findings
of this study represent a four-dimensional
model whose dimensions are: governance, the
international environment, the domestic
environment
(national
culture)
and
universities and higher education institutions.
In each case, there should be good policies
adopt.
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Abstract

Internationalization of higher education is one
of the issues that attracted the attention of
universities and higher education institutions
in Iran. They are trying to use the benefits and
advantages of this process to develop their
scientific capacities through the policies that
they adopt. Nowadays, this issue is interested
to policy makers in the country's education
system from different perspectives. The
purpose of this article is to present a model
that considers internationalization as a
cultural policy. To achieve this goal, a
qualitative descriptive-exploratory method
has been used. The research population
includes
international
managers
of
universities and experts in the field of
internationalization of higher education in the
country. Using a stratified sampling method,
thirteen individuals were selected as the
participants of the study. The research tool,
semi-structured interview and data analysis
method were inductive content analysis of the
type of analysis of the content. To ensure the
validity of the research data, two methods
were reviewed by the collaborators in the
research and review by professors and higher
*
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 -1دانشجوي دكتري سياست گذاري فرهنگي؛ پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
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چكيده
بينالمللي شدن آموزش عالي يكي از موضوعاتي است كه توجه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در ايران را به خود جلب كرده است .آنها در تالش هستند با
اتخاذ تدابير و سياستهايي ،از مزايا و امتيازات اين روند براي توسعه ظرفيتهاي علمي خود استفاده نمايند .هماكنون از منظرهاي مختلفي اين موضوع مورد
توجه سياستگذاران عرصه نظام آموزشي كشور قرار دارد .هدف اين مقاله ارائه الگويي است كه بينالمللي شدن را به عنوان يك سياست فرهنگي مورد توجه
قرار ميدهد .براي حصول اين هدف ،از روش تحقيق كيفي از نوع توصيفي-اكتشافي استفاده شده است .جامعه پژوهش شامل مديران بينالملل دانشگاهها و
صاحبنظران حوزه بين المللي شدن آموزش عالي كشور بوده است كه با استفاده از روش نمونهگيري راهبردي و هدفمند ،سيزده نفر به عنوان مشاركتكنندگان
در پژوهش انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،مصاحبه نيمهساختاريافته و روش تحليل دادهها هم تحليل محتواي استقرايي از نوع تحليل مضامين بوده است .براي
اطمينان از روايي دادههاي پژوهش ،از دو روش بازبيني توسط مشاركتكنندگان و بازبيني توسط اساتيد و متخصصان آموزش عالي استفاده شد .نهايتاً از  131كد
باز استخراجشده از مصاحبه ها ،مطالعه الگويي چهاربُعدي را بازنمايي ميكند كه ابعاد آن عبارتند از :مقوله حكمراني ،محيط بينالملل ،محيط داخلي (فرهنگ
ملّي) و همچنين دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كه براي هر مورد ميبايست سياستهاي مناسبي اتخاذ شود.
كليدواژهها :آموزش عالي ،بينالمللي شدن ،سياستگذاري ،سياست فرهنگي
براي استنادات بعدي به اين مقاله ،قالب زير به نويسندگان محترم مقاالت پيشنهاد ميشود:
Nikbin, M., Zaker-salehi, G., & Mahozi, R. (2017). The Model of Internationalization of Higher Education from
Cultural Policy Perspective. Journal of Science & Technology Policy, 9(3), 45-60. {In Persian}.
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نمود پديده پيچيده جهاني شدن در آموزش عالي ،در حقيقت

6

آموزش عالي نقش مهمي در توسعه شخصيتي افراد دارد و

تالشي براي بخشيدن وجهه و تصويري بينالمللي به

همگام شدن اين موضوع با توسعه پيشرفت اطالعات و

دانشگاهها است .از اين منظر ،بارزترين ويژگيهاي نظام

ارتباطات تغييرات عمدهاي را در روابط فرهنگي بينالمللي

آموزشي مطلوب براي آينده ،باز بودن و تعامل دائمي آن با

1

ايجاد كرده كه از نمونههاي آن ميتوان به «بينالمللي شدن»

محيط بينالمللي و توجه به ضرورتها ،نيازها ،مطالبات و

2

شرايط محيطي آينده است.

آموزش عالي اشاره كرد .بينالمللي شدن دانشگاهها به عنوان

اگر چه بينالمللي شدن مفهوم جديدي نيست ولي كاربرد آن



در آموزش عالي طي سالهاي اخير اتفاق افتاده است [.]1
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در حوزه آموزش عالي با تمايز بين جهاني شدن و بينالمللي
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شدن ميتوان گفت كه جهاني شدن به عنوان يك روند خواه

حال حاضر بر بينالمللي شدن آموزش عالي اثر ميگذارند،

عمدي و خواه طبيعي شناخته ميشود كه مسير خود را ميرود

لزوماً با نيازهاي ملّي توسعه و مدرنسازي سازگار نبوده و با

و بينالمللي شدن به عنوان يك كنش انتخابي تلقي ميشود كه

گشودن مرزهاي آموزشي ،انگيزههاي اقتصادي و توسعه

چالشهاي جهاني شدن را به فرصت تبديل ميكند .بينالمللي

آموزشي را در تقابل با يكديگر قرار ميدهند [ .]7در حقيقت

شدن دامنه وسيعي از تفسيرها ،تعاريف و كاربردها را

آموزش عالي جهانيشده ميتواند منجر به تغيير شكل و حتي

دربرميگيرد .از يك طرف ممكن است به عنوان يك طيف در

تخريب سيستم ارزشهاي يك كشور ،تغيير در اصول اخالقي

نظر گرفته شود كه در انتهاي يك سوي آن بينالمللي شدن

و سقوط بناي ايدههاي جامعه شود [ .]8كشورهاي شرقي با

محدود و نمادين است كه انعكاس آن وجود تعدادي

دردها و دغدغههاي خاص محلي خود مواجه هستند كه آنها

دانشجوي خارجي از چند كشور در پرديس دانشگاهي است.

را ميتوان دردهاي مضاعف آموزش عالي اين كشورها هم

در انتهاي طرف ديگر آن طيف گسترده اما بينالمللي شدن به

ناميد [ .]9شايد بتوان بحث فرهنگ و هويت ملّي كه از

عنوان فرآيندي نيروافزا و دگرگونكننده ،مفهومسازي ميشود

عناصر كليدي بينالمللي شدن آموزش عالي است را مشكل

كه بر برنامههاي پژوهشي و درسي و همچنين نقش و

آموزش عالي كشورهاي در حال توسعه دانست .تقليد صرف

فعاليتهاي تمام بازيگران دانشگاه (شامل دانشكده ،دانشجو و

و غيركارشناسي در بينالمللي شدن دانشگاهها ميتواند

كارمند) اثر ميگذارد [ .]2بينالمللي شدن در تعريف دوم به

آسيبهاي جبرانناپذيري داشته باشد كه نتيجه آن در آينده بر

مانند يك فرآيند مورد توجه قرار ميگيرد كه بر كليه نهادها و

نهاد دانشگاه و دانشآموختگان آن نمود مييابد.

ساختارهاي دانشگاه اثرگذار است.

بينالمللي شدن آموزش عالي توسط كشورهاي جهان از

در بسياري كشورها بينالمللي شدن نه به عنوان يك هدف كه

منظرهاي مختلفي نگريسته شده و هر كشور تالش داشته از

به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهدافي بزرگتر مانند بهبود

آن به عنوان سياست يا ابزاري براي رسيدن به منافع ملّي خود

كيفيت ،بازسازي و ترفيع سيستم و خدمات آموزش عالي در

استفاده كند .اين نگاههاي مختلف شامل سياست آموزشي؛

نظر گرفته ميشود [ .]3كشورها داليل متفاوتي براي ورود به

سياست خارجي؛ سياست علم ،فناوري و نوآوري؛ سياست

بحث بينالمللي شدن دارند .دو ويت 1داليل بينالمللي شدن

اقتصادي و به تازگي هم «سياست فرهنگي» 2است .نگريستن

آموزش عالي را «سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي-فرهنگي و

به بينالمللي شدن آموزش عالي از بُعد سياست فرهنگي به

دانشگاهي» ميداند [ .]4در پروژهاي كه تحت عنوان «پاسخ

اين معني نيست كه كشورها به عوامل فرهنگي-اجتماعي آن

نهادهاي آموزش عالي به اروپايي شدن ،بينالمللي شدن و

بيتفاوت هستند بلكه به معني آن است كه حداقلي از

جهاني شدن در اروپا» انجام و سياستهاي ملّي ده كشور برتر

كشورها به آن به عنوان سياست فرهنگي صرف توجه دارند

اروپا را در زمينه بينالمللي شدن آموزش عالي مورد ارزيابي

[ .]11در واقع نگاه به بينالمللي شدن از بُعد سياست فرهنگي

قرار داد مشخص شد كه داليل عمده آنها از ورود به اين

موضوعي است كه در نتيجه انباشت تجربيات كشورهاي

بحث ،بيشتر اقتصادي بوده است .در واقع نيروي غالب براي

مختلف در اين زمينه وارد پيشينه بينالمللي شدن آموزش

پيگيري سياستهاي بينالمللي شدن آموزش عالي در اروپا،

عالي شده و اين انباشت تجربيات در حد ايجاد اين ذهنيت

انگيزههاي اقتصادي است [ .]5جنبهاي كه نه تنها در اروپا

بوده كه نميتوان بدون در نظر گرفتن مسائل فرهنگي و

مورد توجه بوده بلكه تمام كشورها به آن توجه دارند و

هويتي خود وارد عرصه بينالمللي شدن آموزش عالي شد.

اهداف اقتصادي و كسب درآمد ،اولويت اصلي آنها براي

كشورهاي مختلف در راهبردهايي كه براي بينالمللي شدن

ورود به اين مسير ميباشد.

دانشگاههاي خود طرحريزي كردهاند تالش داشتهاند از منظر

مطالبي كه در خصوص بينالمللي شدن آموزش عالي وجود

سياست فرهنگي تصريحاً يا تلويحاً به بينالمللي شدن نگاه

دارد بيشتر از زاويه نگاه غربيها است [ ]6و نيروهايي كه در

كنند .براي نمونه ميتوان به كشور آلمان اشاره كرد كه
2- Cultural Policy
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صاحبنظران اين حوزه ،اين كشور را از جمله كشورهايي

باعث شده مسئله بينالمللي شدن آموزش در ايران مسئلهاي

ميدانند كه به بينالمللي شدن از منظر سياست فرهنگي توجه

چالشبرانگيز باشد و به راحتي نتوان آن استانداردهايي كه به

داشته است [ .]11در راهبردهاي بينالمللي شدن كه در سال

طور عام براي بينالمللي شدن ذكر ميشود را پياده كرد.

 2118توسط دولت فدرال آلمان تصويب شد بر نقش فرهنگ

بررسي اسناد باالدستي نشانگر آن است كه توجه به بُعد

و اهميت آن به خصوص در ارتباط با همكاري علمي با

بينالمللي در فعاليتها و خدمات آموزشي ،پژوهشي و

كشورهاي در حال توسعه تأكيد شده است [ .]12كشور

مشاورهاي دانشگاهها مورد تأكيد قرار گرفته است .اين تأكيد

ديگري كه ميتوان در اين زمينه از آن نام برد چين است.

ناظر بر اراده سياسي در سطح قانونگذاري و سياستگذاري

مؤسسه كنفوسيوس 1در سال  ،2114حدود  475شعبه در 126

براي بينالمللي شدن آموزش عالي كشور است .همكاريهاي

كشور جهان داشته است .گرچه در اساسنامه اين مؤسسه

بينالمللي ،پروژهها و پژوهشهاي مشترك بينالمللي،

ترويج زبان و فرهنگ چيني و همسازي با تنوع فرهنگي

مهارتهاي ارتباطي و پژوهشي ،فرصتهاي مطالعاتي و تبادل

جهاني مطرح شده اما يكي از مهمترين وظيفه آن بينالمللي

دانشجو مؤلفههايي هستند كه در اسناد بيشترين توجه و تأكيد

شدن آموزش عالي چين است [ .]13در ژاپن بينالمللي شدن

بر آنها شده است [ .]15در اسناد باالدستي صريحاً راهبردي

به عنوان عاملي كليدي در برابر چالشهاي جهاني شدن

براي بينالمللي شدن آموزش عالي دانشگاههاي كشور بيان

پذيرفته شده است .ژاپنيها از دهه  1981تالش كردند

نشده و تنها به ذكر مؤلفههايي از بينالمللي شدن بدون ارائه

پذيرش دانشجوي خارجي و برنامه تبادل دانشجو را گسترش

برنامهاي عملي براي اجراي آن اكتفاء شده كه اين باعث شده

دهند اما وجود نگرش و پارادايمهاي فرهنگي به عنوان مانعي

حركت به سمت بينالمللي شدن آموزش عالي در ايران بيشتر

در مسير بينالمللي شدن آموزش عالي ،آنها را به سمت برنامه

امري غيركارشناسانه و هيجاني به نظر آيد .اين شتابزدگي

جت 2براي حل مشكالت فرهنگي موجود برد .اين برنامه با

بدون بررسي همهجانبه ابعاد منجر به اين شد كه دانشگاههاي

هدف افزايش فهم دوجانبه بين مردم ژاپن و ديگر ملتها و

ما امروز تنها عنوان بينالمللي شدن را يدك ميكشند .شايد

همزمان با گسترش بينالمللي شدن در شهرهاي ژاپن آغاز

بتوان اولين نمونه عملي در مسير بينالمللي شدن آموزش

شد .ژاپن طبق برنامه جت در سه بخش از شركتكنندههاي

عالي در ايران را تأسيس دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره)

كشورهاي خارجي استفاده ميكند :كمكمعلم زبان،3

قزوين نام برد .اما پس از گذشت سالها از راهاندازي اين

هماهنگكننده روابط بينالملل 4و مشاور مبادالت ورزشي.5

دانشگاه هنوز بسياري از مفاد اساسنامه آن اجرايي نشده و تنها

عليرغم اينكه شركتكنندگان با يكي از سه عنوان ذكرشده

درصد اندكي از دانشجويان اين دانشگاه دانشجويان بينالمللي

در اين برنامه مشاركت دارند اما هدف مشترك هر سه گروه

هستند .دانشجويان مذكور دوره ششماههاي را براي يادگيري

فوقالذكر ،تعامل با اجتماعات محلي ژاپن براي ترويج

زبان فارسي طي ميكنند [ .]16در واقع اين دانشگاه از مسير

بينالمللي شدن در سطح محلي است [.]14

اصلي خود منحرف شده و به سمت كژكاركردي حركت كرده

نهاد آموزش عالي در ايران اهميت ويژهاي دارد به طوري كه

است .از نمونههاي ديگر فعال در اين حوزه ميتوان به

رهبران و سياستگذاران ضمن اذعان به اهميت اين نهاد

جامعهالمصطفي اشاره كرد كه در رشتههاي مختلف علوم

علمي و نياز به تربيت نيروي انساني تحصيلكرده ،آن را نه به

انساني با رويكرد اسالمي فعال است .حوزه فعاليت اين

عنوان نهادي صرفاً علمي بلكه بخشي از فرآيندهاي سياسي و

دانشگاه در داخل و خارج كشور است كه  21مركز آن در

مكان مناسبي براي آموزشهاي ايدئولوژيك ميدانند .در

داخل و  81مركز ديگر در  81كشور دنيا فعال است .از مردان

چنين شرايطي خواسته يا ناخواسته فرآيندهاي جهاني شدن

و زنان مذاهب و ملل مختلف دانشجو ميپذيرد و اجراي
طرحهاي پژوهشي مشترك ،برگزاري همايشها ،تشكيل
قطبهاي پژوهشي و همچنين تشكيل مراكز پژوهشي در

1- Confucius Institute
)2- Japan Exchange and Teaching (JET
3- Assistant Language Teacher
4- Coordinator for International Relation
5- Sport Exchange Advisor

داخل و خارج كشور از جمله فعاليتهاي آن است [.]17
54

الگوي بينالمللي شدن آموزش عالي از منظر سياست فرهنگي

مقوله بينالمللي شدن آموزش عالي در ايران مقولهاي پيچيده

نيست و اين سياستها بايد در گسترهاي فراملّي تعريف شوند

و چندوجهي است كه كل نظام آموزش عالي و جامعه را

[ .]21سياست فرهنگي ،سياستي است كه در مقام و قامت

تحت تأثير قرار ميدهد و اگر ايران نتواند از آن به عنوان يك

فرهنگ جلوه ميكند و جنس آن از نوع هويتيابي

فرصت استفاده كند اين ميتواند راه دستيابي به توسعه علمي

(كنشگران) و هويتسازي (ساختار) است .سياست فرهنگي

را دشوارتر كرده و تهديدي براي آينده محسوب شود .بايد

را ميتوان به دو بخش تقسيم كرد :سياست فرهنگي صريح و

اهداف حكومت در حوزه بينالمللي شدن با توجه به قدرت

سياست ضمني .سياست فرهنگي صريح سياستي است كه

اقتصادي و سياسي ،موقعيت جغرافيايي ،فرهنگ غالب ،كيفيت

حكومت آن را از طريق ادارات رسمي انجام ميدهد.

سيستم آموزشي و همچنين تجربيات گذشته مشخص شود

سياستهاي ضمني تأثيري سازنده بر اقدامات فرهنگ ملّي

[ .]18همانطور كه تاكنون به صورتي پراكنده سياستهايي

شامل آموزش ،رسانه ،صنايع و سياست خارجي دارند [.]22

براي بينالمللي شدن آموزش عالي اتخاذ شده نياز است كه

سياستهاي فرهنگي در نظام آموزش عالي و محيطهاي

اين سياستها شكلي منسجم و هدفمند به خود گيرند.

علمي در پي ادراك مأموريتها ،ارزشها و مسئلههاي قدرت

بينالمللي شدن آموزش عالي منجر به بازانديشي در نقشهاي

در حوزه فرهنگي و چگونگي اعمال آنها در فضاي دانشگاه و

اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي آموزش عالي و همچنين

در چارچوب نقشها و كاركردهاي نظام علمي و آموزش

تركيب آن در نظام ملّي آموزش عالي ميشود [ .]19در كنار

عالي است [ .]23در جوامعي مانند ايران كه به دنبال ايدهها و

توجه به ابعاد علمي ،اقتصادي و سياسي و نيز بهرهمندي از

آرمانهاي واال و حفظ فرهنگ ارزشي موجود است

مزاياي احتمالي بينالمللي شدن آموزش عالي در ايران ،توجه

سياستهاي فرهنگي از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشد به

به حفظ هويت فرهنگي دانشگاهها و همچنين بسترسازي

گونهاي كه ميتوان گفت با حل مسائل فرهنگي ناشي از

مناسب براي اشاعه فرهنگ غني ايراني-اسالمي و جلوگيري

بينالمللي شدن آموزش عالي ،ميتوان روند بينالمللي شدن

از بروز بحران هويت ملّي بايد بيش از پيش مورد توجه قرار

آموزش عالي در كشور را هم تسريع بخشيد.

گيرد .آنچه در اين زمينه مورد بحث سياستگذاران كشور

بينالمللي شدن آموزش عالي در ايران را نميتوان به صورت

است جنبه فرهنگي بينالمللي شدن آموزش عالي است.

تكهاي جدا از يك پازل نگاه كرد .واقعيات موجود اين را بيان

جنبهاي كه فهم آن از وقوع تضاد بين فرآيندها ،ساختارها و

ميكنند كه با شرايط يك دانشگاه بينالمللي فاصله زيادي

اولويتهاي نهادي موجود و نوظهور جلوگيري ميكند [.]21

داريم .فقدان وجود هدف و تعريف بينالمللي شدن؛ فقدان

اثرات فرهنگي رهآورد بينالمللي شدن ،با توجه به ويژگي و

وجود يك استراتژي مدون در مقايسه با ديگر كشورها؛ خالء

نقش آموزش عالي در جامعه ايران بيش از پيش بُعد فرهنگي

سياستي و بيعملي []16؛ عدم كفايت پشتيباني مالي و

بينالمللي شدن آموزش عالي در ايران را برجسته ميكند.

لجستيكي؛ وجود نگاههاي متأثر از سياست به همكاريهاي

براي نمونه در زمينه تبادالت دانشجويي به عنوان يكي از

علمي بينالمللي؛ نبود چارچوب تشكيالتي ،نيروي انساني و

مؤلفههاي بينالمللي شدن ،الگويي كه بيشتر مورد تأكيد

امكانات متناسب با وظايف محوله []24؛ موانع متعدد قانوني

سياستگذاران مربوطه قرار گرفته الگوي فرهنگي است .به

و سياسي و همچنين شرايط فرهنگي-اجتماعي باعث شده

اين معني كه در مقوله جذب و اعزام دانشجويان ،فرهنگ به

اين فرآيند در ايران به طور كامل محقق نشود .بينالمللي

عنوان شاخصي مهم در نظر گرفته شده است.

شدن ،يك نوع باز شدن و انتقال فرهنگهاي مختلف است و

بينالمللي شدن بر سياست فرهنگي كشورها تأثيرات قابل

طبعاً كشوري كه در اين زمينه گام برميدارد بايد آمادگي

توجهي دارد به نحوي كه برخي از آن سياستها را غيرمفيد و

فرهنگي الزم آن را هم داشته باشد كه اين موضوع با توجه به

حتي غيرقابل اجرا ميكند .در نتيجه به واسطه گسترش وسايل

ويژگيهاي خاص و حساسيتهايي كه بر روي آموزش عالي

اطالعاتي و رسانههاي مدرن و همچنين تبادالت فرهنگي،

كشور وجود دارد بر پيچيدگي بحث ميافزايد.

تعقيب اهداف سياست فرهنگي در قلمرو ملّي مطلوب و ميسر

آنچه به عنوان مسئله اين پژوهش مطرح ميشود اين است كه
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از يك طرف ورود به فرآيند بينالمللي شدن آموزش عالي

در ايران چگونه در چارچوب سياست فرهنگي قابل بررسي

ضرورتي است كه دير يا زود بايد در مسير آن گام برداشت

است؟ به عبارت ديگر ،چگونه در قالب سياست فرهنگي،

چنان كه شاهديم برخي مؤلفههاي آن در اسناد باالدستي اشاره

بينالمللي شدن آموزش عالي الگوسازي ميشود؟

شده و نوعي اراده سياسي هم با توجه به شرايط جديد

هدف پژوهش ،دستيابي به يك چارچوب مفهومي تفصيلي

بينالمللي كشور براي ورود به اين فرآيند وجود دارد .اما از

براي بينالملليسازي آموزش عالي در كشور به مثابه سياست

سوي ديگر كاركرد دانشگاه و آموزش عالي در كشور ما و

فرهنگي و كمك فكري به دانشگاههاي كشور براي ورود به

تأثير آن بر جامعه ،حركتي الكپشتي را نشان ميدهد .راهحلي

فرآيند بينالمللي شدن آموزش عالي با تأكيد بر عوامل

كه براي اين مسئله بر مبناي بررسيهاي صورتگرفته به نظر

فرهنگي است.

ميآيد آن است كه به بينالمللي شدن آموزش عالي در ايران
به مثابه يك سياست فرهنگي نگريسته شود به اين معني كه با

 -4روش تحقيق

توجه به نگاه غالب فرهنگي حاكميت به آموزش عالي ،بتوان

پژوهش حاضر يك مطالعه كاربردي و از نوع توصيفي-

در قالب سياست فرهنگي با شناسايي مسائل و موانع فرهنگي

اكتشافي است .تحليل دادهها با استفاده از روش تحليل

موجود در اين راه ،زيرساخت فرهنگي بينالمللي شدن را

تماتيك (مضامين) 1انجام شده است .تحليل تماتيك ميتواند

كسب و در چارچوب يك سياست فرهنگي نيز ابعاد پذيرش

يك تحليل درونبيني كه به سؤاالت خاص پاسخ دهد را

و حل تضادهاي بينالمللي شدن براي رسيدن به توسعه علمي

فراهم كند .از سوي ديگر اين روش با تسهيل بررسي دادههاي

را امكانپذير در كشورمان كنيم.

مصاحبهها ،از دو جهت سؤاالت تحقيق را كامل ميكند :از
منظر بهرهگيري از دادهها ،كه مبتني بر كدگذاري با روشي

 -2پيشينه پژوهش

استقرايي است و همچنين از منظر سؤاالت تحقيق ،كه دادهها

بينالمللي شدن آموزش عالي مفهومي است كه از دهه 1991

را بازبيني و در صورتي كه هماهنگ با سؤاالت باشد اطالعات

وارد پيشينه اين حوزه شده و صاحبنظران ،اساتيد و

اضافي را تكميل ميكند.

دانشجويان به واكاوي آن پرداخته و سعي در بيان ابعاد آن

نمونه انتخابي اين پژوهش هم شامل سيزده نفر از

براي توسعه علمي كشور خود داشتهاند .در مورد كشورمان به

صاحبنظران و مديران بينالملل دانشگاهها بوده كه به

واسطه شرايط خاصي چون مذهب ،فرهنگ ،سياستهاي

صورت هدفمند انتخاب شده بودند.

خاص بينالمللي ،ماهيت انقالبي و نيز خوي ضداستكباري

 6-4نمونه انتخابشده

انقالب اسالمي اجراي اين فرآيند با چالشهاي فراواني به

دادههاي اين مطالعه از طريق مصاحبههاي نيمهساختاريافته

خصوص از منظر فرهنگي همراه بوده است .متأسفانه پژوهش

(شامل  16پرسش) با سيزده نفر از مديران بينالملل

عميقي در رابطه با اين چالشها و احياناً راهكارهاي عملياتي

دانشگاههاي شهر تهران ،جامعهالمصطفي و دانشگاه بينالمللي

و سياستي مواجهه با آنها صورت نگرفته است .اين در حالي

امام خميني (ره) جمعآوري شده است .انتخاب شهر تهران به

است كه به اقتضاء شرايط جهاني ميبايست در توسعه علمي

دليل وجود دانشگاههاي بزرگ و معتبر كه از نظر بينالمللي

از كشورهاي ديگر عقب نمانيم و بنابراين بايد در اين زمينه از

وضعيت بهتري دارند بوده است .در كنار دانشگاههاي مستقر

لحاظ فرهنگي به يك سياست عملياتي دست يابيم .در جدول

در شهر تهران ،دو دانشگاه يادشده در قم و قزوين ،حجم

 1نمونههايي از مطالعات خارجي و در جدول  2هم برخي

زيادي از دانشجويان بينالمللي ايران را به خود اختصاص

پژوهشهاي داخلي مرتبط با اين موضوع ارائه شدهاند.

دادهاند 11 .نفر از مصاحبهشوندگان ،عضو هيأتعلمي و 3
نفر هم غيرهيأتعلمي بودهاند .همچنين  11نفر مرد و  3نفر
زن و  9نفر از آنها داراي مدرك دكتري بودهاند .همگي

 -3اهداف و سؤاالت پژوهش
سؤال اصلي مقاله ،اين است كه بينالمللي شدن آموزش عالي

1- Thematic Analysis
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الگوي بينالمللي شدن آموزش عالي از منظر سياست فرهنگي
جدول  )6نمونههايي از مطالعات خارجي مرتبط با بينالمللي شدن آموزش عالي
پژوهشگر

يافتهها

سال

بينالمللي شدن و تغيير فرهنگ ،مربوط به منازعه قدرت است .آنها دو ديدگاه را در رابطه با بينالمللي شدن و فرهنگ ارائه
المبي و فوسكت

كردهاند :نخست ،تجانس و دوم ،پذيرش تفاوت و تنوع يا عدم همگني .در اين دستهبندي چهار نوع نگاه قابل بررسي است:

1

[]25

2115

بينالمللي شدن يعني اينكه دانشجويان خارجي را جذب كنيم تا فرهنگ كشور ميزبان را بفهمند؛ بينالمللي شدن تبادل
فرهنگي است كه تفاوت فرهنگي در آن مورد تأكيد و ارزشمند است؛ بينالمللي شدن يعني مشاركت همه در فرهنگ
همگنشده جهاني؛ بينالمللي شدن شامل گروهي ميشود كه معيارهاي شهروند جهاني را دارند با فرهنگي مشترك.
مدلهاي غربي بينالمللي شدن آموزش عالي دو اثر دارند كه امنيت فرهنگي را به خطر مياندازند :اول ،آنها مناسب قرار

سمير]8[ 2

2115

يانگ]26[ 3

2113

بارتل]2[ 4

2112

گرفتن در مكان ديگر نيستند و اغلب ساختارهاي بومي را مختل ميكنند و دوم ،از توسعه يك مدل صحيح محلي و
منطقهاي مبتني بر ارزشها و روابط در اين جوامع (از جمله ارزشهاي مذهبي ،مفهوم اقتدار و رهبري و اعمال اقتصادي و
سياسي مرتبط) جلوگيري ميكنند.
با بررسي هفده مؤسسه آموزش عالي چنين بيان داشته كه فهم بينالمللي شدن به طور خاص ،متكي بر محيط اجتماعي-
فرهنگي است.
فرهنگ دانشگاهي و ساختار كاركردي دانشگاه ميتواند مانع راهبردهاي مورد استفاده در بينالمللي شدن دانشگاه شده و يا
آنها را تسهيل كند .براي اينكه بينالمللي شدن مؤثر باشد كشورها فرهنگ داخلي خود را با اهداف و راهبردهاي جهاني
شدن همتراز و همسو ميكنند.
هدف اصلي درك فرهنگ در بحث بينالمللي شدن اين است كه از وقوع تضاد بين فرآيندها و ساختارها و اولويتهاي

آگنو و وانبالكوم

5

[]21

2119

نهادي موجود و نوظهور جلوگيري شود .آنها مدلي تحت عنوان مدل آمادگي فرهنگي را براي بينالمللي شدن ارائه ميكنند
كه از سه سطح دانشكده و دانشجويان (خُرد)؛ مأموريت ،ديدگاه و مديران دانشگاه (مياني) و حكومت ملّي (كالن) تشكيل
شده است.

پروجلر]27[ 6
دو ويت و
برادنبرگ]28[ 7
چان و ديموك
[]29

2114
2115

با بررسي دانشجويان خارجياي كه با زمينه فرهنگي به منطقه آسيا-اقيانوسيه ميآيند دانشگاه را به مثابه آزمايشگاهي زنده
ميداند كه در آن ميتوان با رويكردي يكپارچه و بيندرسي به مقوله تدريس ،به تعامل فرهنگي دست يافت.
بايد از مفهوم دگم و آرمانگرايانه بينالمللي شدن فراتر برويم و به معناي خالص آن توجه كنيم .براي اين امر بايد در نگاه
فعلي به بينالمللي شدن آموزش عالي تجديدنظر كرده و آن را مجدداً بازتعريف نمود.
آنها با بررسي مدل بينالمللي شدن در دو دانشگاه ،اولي در بريتانيا كه از مدل بينالملليگرا و دومي در هنگكنگ كه از مدل

8

2118

فرامحلي پيروي ميكردهاند ضمن ارائه مدلي تحت عنوان جهانگرا ،به اين نتيجه رسيدند كه دانشگاهها و حكومتها بايد
شرايط محيطي فرهنگي را براي اتخاذ استراتژي بينالمللي شدن بكار برند.
بينالمللي شدن آموزش عالي بيشتر ،رويكردهاي تعليممحوري را طلب ميكند كه از تجربيات گروههاي دانشجويي

استير]31[ 9

2116

چندفرهنگي بهره برده و به دستيابي صالحيت بينفرهنگي توسط دانشجويان كمك كنند .وي معتقد است ايدئولوژيهاي
متضاد يا واگرا ،بينالمللي شدن آموزش عالي را هدايت ميكند.

مصاحبهشوندگان از خبرگان موضوع بينالمللي شدن آموزش

 2-4نحوه گردآوري و تحليل دادهها

عالي ميباشند كه تجربههاي نسبتاً طوالني در اين زمينه دارند.

روش تحليل دادهها روش تحليل محتواي استقرايي بوده

اين پژوهش چهار مرحله زير را مبناي عمل خود براي تحليل

است .به اين صورت كه پس از انجام مصاحبهها ،پژوهشگر

مضامين قرار داد )1 :آشنايي با دادهها؛  )2كدگذاري دادهها؛

اقدام به پيادهسازي مصاحبههاي ضبطشده و سپس شناسايي

 )3گسترش دادهها و  )4بازبيني.

كدها به صورتي كامالً باز و بدون هيچگونه محدوديتي نمود.
در مرحله اول كدگذاري باز 131 ،كد باز استخراج شد .در
مرحله بعد با مقايسه مكرر كدهاي باز استخراجشده در مرحله

1- Lumby & Foskett
2- Samier
3- Qiang
4- Bartell
5- Agnew & Vanbalkom
6- Progler
7- DeWit & Bradenburg
8- Chan & Dimmock
9- Stier

اول و همچنين مراجعه به مصاحبهها و بازبيني آنها ،تعداد
كدهاي باز به دست آمده پس از حذف كدهاي تكراري به 16
كد رسيد .نهايتاً با توجه به ماهيت  16كد به دست آمده از
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جدول  )2نمونههايي از مطالعات مرتبط با بينالمللي شدن آموزش عالي در ايران
پژوهشگر

سال

ذاكر صالحي []31

1393

يافتهها
وي ضمن بيان شش آموزه نظري مختلف ،آموزش چندفرهنگي و تغييرات اجتماعي ،سياسي و فرهنگي را مطرح
نموده است.
بينالملليسازي و بومي شدن ،دو رويكرد مهم احياء تفكر اسالمي در نظام علمي-فرهنگي جهان است .با توجه به

دهاقاني و لياقتپور
[]32

1391

اهميت بينالمللي شدن دانشگاهها در ايران براي رشد علمي كشور از يك سو و بوميسازي برنامههاي درسي از
سوي ديگر ،بايد اين دو موضوع را در كنار يكديگر نگريست و بهره الزم را برد چرا كه اين دو پاسخ به تهديدات
جهاني شدن و مقابلهاي شايسته با پيامدهاي سياستهاي فرهنگي جامعه جهاني است.
سياستهاي فرهنگي در آموزش عالي ،تابعي از منطق كلي سياستهاي فرهنگي نظام ميباشد كه بين الگوهاي

مرشدي و خلج []33

1392

خانيكي []34

1383

وحدت فرهنگي و تكثرگرايي فرهنگي در رفت و برگشت بوده است .كارشناسانه نبودن اين سياستها ،نگاه
تصديگرايانه دولتي و همچنين مداخله نهفته در آنها از مشكالت سياستهاي فرهنگي آموزش عالي است.

نادري و اسماعيلنيا
[]35
فتحي واجارگاه ،زارع و
يمني []36
نظرزاده زارع ،پوركريمي
و ذاكرصالحي []37

1391

عالوه بر اينكه دانشگاهها را كانون توليد و انتقال اطالعات علمي دانسته آنها را مهمترين كانون فرهنگپذيري و
انتقال و بازتوليد ارزشهاي فرهنگي در سطح ملّي نيز ميداند.
عالوه بر اينكه دولت را مهمترين عامل راهبري بينالمللي شدن دانستهاند وجود يك سياستگذاري راهبردي و ايجاد
بستري براي هماهنگي ميان بخشهاي مختلف دانشگاه در روند بينالمللي شدن را ضروري ميدانند.
موانع فرهنگي بينالمللي كردن برنامه درسي در ايران را در توجه ناكافي به واقعيت وجود هويتها ،نژادها ،عقايد و

1388

فرهنگهاي مختلف در محيط دانشگاهي و همچنين فراهم نكردن زمينهها و عناصر الزم در آن برنامهها براي
پاسخگويي به نيازهاي دانشجويان خارجي جهت كسب تجربههاي فرهنگي و شناساندن فرهنگي خود بيان كردهاند.

1395

با ارائه الگوي شايستگي اعضاء هيأتعلمي در تعامالت بينالمللي ،يكي از مؤلفههاي مهم را شايستگي ميانفرهنگي
دانستهاند كه شامل شناخت فرهنگي ،خودآگاهي فرهنگي ،احترام فرهنگي و رواداري فرهنگي است.
راهبردهاي ارتباطي ،سياسي ،خدماتي و دانشگاهي ،نقشي مؤثر در بينالمللي شدن دانشگاهها و مؤسسات آموزش

اباصلت خراساني []38

1395

عالي ايران دارد .بينالملليسازي آموزش عالي پديدهاي فراتر از درآمدزايي است .در گسترش بينالملليسازي
آموزش عالي ،داليل سياسي ،اجتماعي و فرهنگي اثرگذار بوده است .او از جمله مهمترين مشكالت فرهنگي
بينالملليسازي آموزش عالي را انطباق نداشتن سياست آن با ارزشهاي فرهنگي-اجتماعي كشورها ميداند.

مرحله دوم كدگذاري باز و ارتباط مفهومي اين كدها با

ملّي) ،حكومت و همچنين دانشگاه (مراكز آموزش عالي).

يكديگر به مقولهبندي پرداخته شد كه در اين مرحله  4مقوله

 6-5محيط بينالملل

به دست آمد.

اين سطح از چهار مؤلفه محتوايي جهاني شدن و بافتار آن،

 3-4روايي و پايايي دادهها

تعامالت بينالمللي علمي-فرهنگي ،فضاي مساعد ديپلماتيك

براي حصول اطمينان از اعتبار يافتهها (روايي پژوهش)،

و تصويرسازي فرهنگي-علمي تشكيل شده است.

پژوهشگر پس از تحليل محتوايي مصاحبهها نتايج به دست

 6-6-5جهاني شدن و بافتار آن

آمده را در اختيار اساتيد راهنما و مشاور قرار داد تا

يافتههاي به دست آمده از تحليل دادهها نشان ميدهد

ديدگاههاي خود را ارائه كنند .همچنين فهرست كدگذاريها

مصاحبهشوندهها بر اين باور بودهاند كه يكي از عوامل مهمي

توسط يك نفر از خبرگان مصاحبهشونده مورد بازبيني و

كه باعث شده بحث بينالمللي شدن آموزش عالي مورد توجه

تجديدنظر قرار گرفت.

كشورهاي مختلف قرار گيرد عامل جهاني شدن و بافتار آن
است .مصاحبهشونده شماره « :3بينالمللي شدن دانشگاهها

 -5يافتههاي پژوهش

امري ضروري ،اجتنابناپذير و در مجموع بسيار سازنده

بر اساس يافتههاي حاصل از مصاحبهها ،سياست فرهنگي در

است .پديده جهاني شدن به عنوان محتوا و بافتار زندگي

حوزه بينالمللي شدن آموزش عالي در چهار سطح مورد

اجتماعي امروزه ،همه امور از جمله آموزش عالي را تحت

توجه بوده است :محيط بينالملل ،محيط داخلي (فرهنگ

تأثير قرار داده و در آينده نيز روزبهروز بيشتر ميشود».
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الگوي بينالمللي شدن آموزش عالي از منظر سياست فرهنگي

 2-6-5تعامالت بينالمللي علمي-فرهنگي

ديگر كشورها براي بينالمللي شدن آموزش عالي ،در كشور

گسترش تعامالت علمي-فرهنگي با كشورهاي ديگر و بالتبع

ما كارساز نخواهد بود بايد بينالمللي شدن را بر پايه الگوي

استفاده از تجربيات كشورهاي دنيا از مواردي است كه

فرهنگي داخلي خود قرار دهيم كه مستلزم نوعي خودآگاهي

مصاحبهشوندهها به آن اشاره داشتند و معتقد بودند كه

فرهنگي است .مصاحبهشونده شماره « :4افراد بايد با پشتوانه

گسترش اين تعامالت ،تأثير سازندهاي بر روند بينالمللي

فرهنگي خودشان وارد گفتگو و تعامل با فرهنگهاي ديگر

شدن دانشگاههاي كشور خواهد داشت .مصاحبهشونده شماره

شده و دچار خودباختگي نشوند .بايستي آموزش ما در مسير

« :1همكاري علمي و فرهنگي با كشورهاي ديگر را نبايد

تربيت نسلي باشد كه بتواند با اعتماد به نفس و شناخت دقيق

بدبينانه نگريست بلكه بايد توجه داشت كه وجود اين

فرهنگ بومي خودش در عرصه بينالمللي فعاليت كند».

همكاريها روند بينالمللي شدن دانشگاههاي كشور را تسريع

 2-2-5شناخت فرهنگي

و تسهيل ميكند».

مصاحبهشوندهها معتقد بودند كه با شناخت فرهنگي ميتوان

 3-6-5فضاي مساعد ديپلماتيك

زمينه و تصويري كه از كشور يا شهروندان آن شكل گرفته را

وجود رابطه ديپلماتيك مناسب ميان كشورها از جمله مواردي

تصحيح و همكاري و تبادالت علمي-فرهنگي را گسترش و

بوده كه مصاحبهشوندهها بر آن تأكيد داشتند .وقتي رابطه

شرايط را براي بينالمللي شدن دانشگاههاي كشور آماده كرد.

كشورها مساعد باشد كشورها در ارتباطات علمي خود

مصاحبهشونده شماره « :5مانع مهم فرهنگي در زمينه

محدوديتي نخواهند داشت و به آساني ميتوانند در چارچوب

بينالمللي شدن ،عدم شناخت فرهنگ كشورهاي ديگر و

اين فضا روابط علمي-فرهنگي مناسبي داشته باشند.

اساتيد و دانشجويان در آن كشورهاست .تصوراتي كه در

مصاحبهشونده شماره « :12هر چه قدر در ارتباط با كشورهاي

مورد زندگي در كشورهاي ديگر وجود دارد يا خيلي بيش از

ديگر فضاي ديپلماتيك و ديپلماسي ما بهتر باشد قطعاً اين امر

حد خوشبينانه است يا خيلي بيش از حد بدبينانه».

سود فراواني براي كشور دارد و ما ميتوانيم در اين فضاي

 3-2-5پذيرش تنوع فرهنگي

مساعد به فكر توسعه علمي-فرهنگي خود نيز باشيم».

مصاحبهشوندهها معتقد بودند براي بينالمللي شدن دانشگاهها

 4-6-5تصويرسازي فرهنگي-علمي

بايد در سطح جامعه احترام به ديگر فرهنگها را ترويج داد و

مصاحبهشونده شماره « :13ما ديروز يك سري مهمان از

مسير پذيرش آنها را تسهيل كرد .اين امر موجب مصونيت

سنگال داشتيم و يكي از آنها براي من تعريف ميكرد كه

فرهنگي ميشود .مصاحبهشونده شماره « :8برقراري تنوع

اساساً بعد از اينكه ايران را ديدم ديدگاهم نسبت به ايران

فرهنگي يكي از مهمترين مواردي است كه بايد به آن توجه

عوض شد چون هجمه و مسائل تبليغاتي عليه ايران زياد

كرد و براي آن برنامههاي مختلفي ميتوان ارائه داد كه آشنايي

است .اين يك آفريقايي بود حاال در مورد كشورهاي اروپايي

با زبان از جمله آنها است».

و يا كانادا و نيوزيلند و  ...اين بدتر هم هست .بنابراين من

 4-2-5ديگرپذيري و مداراي فرهنگي

براي اينكه بر فرهنگ ايرانهراسي غلبه كنم ميآيم روي بحث

مصاحبهشوندهها معتقد بودند كه بينالمللي شدن در جامعهاي

ايرانشناسي و تبادالت فرهنگي يا هر چيز ديگري

گسترش پيدا ميكند كه اعضاء آن جامعه ظرفيت تسامح و

سرمايهگذاري ميكنم».

مداراي فرهنگي را در خود گسترش داده و به عبارتي

 2-5محيط داخلي (فرهنگ ملّي)

دگرپذير فرهنگهاي مختلف باشند .مصاحبهشونده شماره :6

اين سطح ،از چهار مؤلفههاي خودآگاهي فرهنگي ،شناخت

«شما يك سري خطوط قرمز داريد كه نميتوانيد در آنها

فرهنگي ،پذيرش تنوع فرهنگي و همچنين ديگرپذيري و

مدارايي داشته باشيد ولي در ساير مسائل ،قبول كردن اينكه

مداراي فرهنگي تشكيل شده است.

ملل ديگر فرهنگهاي مختلف دارند و تا آنجا كه آن

 6-2-5خودآگاهي فرهنگي

فرهنگها براي خودشان قابل احترام هستند از طرف ما هم

مصاحبهشوندهها معتقدند با توجه به اينكه نسخه موجود در

قابل احترام باشد اين احترام قائل شدن موجب ميشود كه به
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هم نزديك شويم .وقتي ما توقع داريم ديگران شبيه ما باشند و

 4-3-5تعهد به بينالمللي شدن

دست از مدارا و احتياطهاي خاص برداشته و تهاجمي

مصاحبهشوندگان معتقد بودند براي اينكه بينالمللي شدن به

برخورد ميكنيم جلوي ارتباطات ما گرفته خواهد شد».

عنوان يك سياست اجرا شود حكومت بايد نسبت به آن تعهد

 3-5حكومت (حكمراني)

داشته باشد و در اجراي اين سياست ثبات و پايداري داشته

اين سطح از چهار مؤلفه تقسيم كار ملّي ،گشودگي سياسي-

باشد .مصاحبهشونده شماره « :11موضعي كه در رابطه با

فرهنگي ،انعطاف ساختار مديريتي و تعهد به بينالمللي شدن

سياستهاي دولتي ميتوان اشاره داشت اين است كه در

تشكيل شده است.

كشور با تغيير دولتها ،اولويتها و ضرورتهاي

 6-3-5تقسيم كار ملّي

سياستگذاري هم دچار تغيير ميشوند و ثبات ندارند».

يكي از مواردي كه مصاحبهشوندگان به آن توجه داشتند بحث

 4-5نظام آموزش عالي

تقسيم كار ملّي و هماهنگي نهادي است كه از درون اين مؤلفه

اين سطح مركب از چهار مؤلفه ساختار دانشگاه ،مديريت

استنباط ميشود .آنها معتقد بودند كه موازيكاري و عدم

دانشگاه ،فرهنگ دانشگاهي و استقالل دانشگاهي است.

هماهنگي باعث ناكارآمدي حكومت در زمينه اتخاذ

 6-4-5ساختار دانشگاه

سياستهاي مناسب بينالمللي شدن ميشود .مصاحبهشونده

مصاحبهشوندهها معتقدند ساختار دانشگاه براي بينالمللي

شماره « :9همانطور كه وقتي ميخواهيم فعاليتهاي يك

شدن مناسب نيست و براي اينكه بتوان در اين مسير گام نهاد

دانشگاه را بينالمللي كنيم اين امر تنها مربوط به دفتر

بايد ساختار فعلي تغيير يابد .اين ساختار جنبههاي مختلفي از

بينالملل آن دانشگاه نميشود و ساير بخشها نيز درگير اين

جمله هماهنگي نهادهاي داخل دانشگاه و مصوبات و قوانين

قضيه ميشوند وقتي ميتوان در سطح بينالمللي حرفي براي

را دربرميگيرد .مصاحبهشونده شماره « :11متأسفانه در

گفتن داشت و دانشي را كه استادان و دانشجويان ما گرد

دانشگاههاي كشور مصوبات و قوانيني وجود دارند كه به

آوردهاند را ارائه و از دانش روز هم بهره گرفت كه در سطح

عنوان مانعي در برابر بينالمللي شدن عمل ميكنند .در اين

حكومتي نيز به نوعي تقسيم كار ملّي وجود داشته باشد».

خصوص نياز به اصالحات ساختاري وجود دارد و بايد

 2-3-5گشودگي سياسي-فرهنگي

ساختار سازماني كه براي بخشهاي بينالملل ديده شده

مصاحبهشوندگان معتقد بودند يكي از مواردي كه منجر به

اصالح شود .عمده آنچه در حوزه بينالملل دانشگاهها به آن

اتخاذ سياست فرهنگي مناسب در ارتباط با بينالمللي شدن

نياز داريم بخشهاي مطالعاتي است».

دانشگاههاي كشور ميشود باز بودن فضاي سياسي و فرهنگي

 2-4-5مديريت دانشگاه

كشور است .مصاحبهشونده شماره « :7شرايط سياسي جديد

مصاحبهشوندگان معتقد بودند كه مديريت دانشگاه بايد از

شكلگرفته در حوزه بينالملل باعث شده كه ميزان

انعطاف روشي و بينشي برخوردار باشد و براي بينالمللي

همكاريهاي دو و چندجانبه زياد شود و تجربيات كشورهاي

شدن ،تفكر و تعهد داشته باشد و به آن به عنوان ويترين

ديگر به راحتي براي استفاده در دسترس قرار گيرد».

دانشگاه نگاه نكند .مصاحبهشونده شماره « :4بسياري از

 3-3-5انعطاف ساختار مديريتي

مديران دانشگاههاي ما نگاهشان نسبت به موضوع بينالمللي

مصاحبهشوندگان معتقد بودند با توجه به اينكه نظام آموزش

شدن ،نه عميق و راهبردي بلكه آماري و ارائه بيالن كار در

عالي در كشور از باال به پائين است بايد مديران براي پيشبرد

جهت كسب فرصتي براي اينكه خودشان و اساتيدشان بروند

بينالمللي شدن از انعطافپذيري برخوردار باشند.

خارج و بيايند است».

مصاحبهشونده شماره « :3تغيير نگرش در مديريت با

 3-4-5فرهنگ دانشگاهي

آگاهسازي و آموزش ،بازديدهاي متفاوت و نشان دادن مزايا و

اين مؤلفه در واقع از فرهنگ سازماني دانشگاه تا فرهنگ

امتيازاتي كه دارد بر حركت بينالمللي شدن دانشگاههاي

جامعه دانشگاهي را در نظر دارد و مصاحبهشوندهها معتقد

كشور تأثير دارد».

بودند كه بايد در دانشگاههاي كشور يك فرهنگ عمومي
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بينالمللي را براي تسهيل روند بينالمللي شدن داشته باشيم.

ايران با توجه به اينكه تمام نهاد آموزش عالي به نحوي در

مصاحبهشونده شماره « :12دانشگاه اگر بخواهد به حيات خود

حيطه نظارت دولت قرار دارد بنابراين نخستين گام هر تغييري

ادامه دهد بايد به سمت بينالمللي شدن پيش برود .اگر

در نهاد آموزش عالي كشور بايد از حكومت آغاز شود.

بخواهيم دانشجو بگيريم و فضاي دانشگاه بينالمللي باشد

سطح نظام آموزش عالي دربرگيرنده مؤلفههايي است كه

بايد زيرساختهايش از خوابگاه تا ساير نهادهاي دانشگاه

شرايط دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را براي بينالمللي

فراهم شود .بايد فرهنگ عمومي دانشگاهي را ترويج كنيم».

شدن آماده ميكند و نمونه آزمايشي و مجري سياستهاي

 4-4-5استقالل دانشگاهي

فرهنگي بينالمللي شدن است .دانشگاه با اجراي سياستهاي

اين مؤلفه كه مصاحبهشوندگان بر آن تأكيد داشتند در واقع

در نظر گرفته شده ،آمادگي فرهنگي بينالمللي شدن را در

پررنگ بودن نقش دانشگاه به عنوان مكان اصلي براي

درون و برون خود ايجاد ميكند .دانشگاه در واقع نقش انتقال

بينالمللي شدن آموزش عالي است و مصاحبهشوندگان بر

سياستها را به محيط داخلي و خارجي خود بر عهده دارد كه

واگذاري اختيارات بيشتر به دانشگاهها در سياستسازي تأكيد

بازخورد آنها نيز هم در اين دو محيط و هم بعدتر در بازبيني

داشتند .براي مثال مصاحبهشونده شماره « :2دولت تاكنون از

سياست حكومت قابل مشاهده است.

ظرفيت فوقالعاده برجستهاي كه در زمينه بينالمللي شدن دارد

مطابق شكل  ،1ارتباط سطوح سياست فرهنگي بينالمللي

چندان به نفع اين فرآيند استفاده نكرده ،نقش دولت خيلي

شدن آموزش عالي به شكلي زنجيروار و پيوسته است .به اين

مثبت ارزيابي نميشود و بهتر است به دانشگاههاي كشور در

معني كه عدم اتخاذ سياست فرهنگي در هر يك از سطوح

اين موضوع استقالل بيشتري داده شود».

مذكور منجر به عدم دستيابي سريع و جامع به هدف

 5-5جمعبندي يافتهها

بينالمللي شدن آموزش عالي ميشود.

جمعبندي موارد فوق در جدول  3ارائه و الگوي مفهومي
نهايي نيز مطابق شكل  1تدوين شد.

 -1بحث و نتيجهگيري

سطح محيط بينالملل دربردارنده عواملي است كه برخي از

كشورهاي مختلف براي رسيدن شرايط دانشگاههاي خود به

آنها به طور اجتنابناپذيري محيط داخلي را هم تحت تأثير

سطح بينالمللي از سياستهاي مختلفي استفاده كردهاند .با

قرار ميدهد .به عبارت ديگر اين سطح ،مؤلفهاي است كه در

بررسي شرايط فعلي دانشگاههاي كشور به نظر ميرسد كه

تصميم سياستگذاران حكومت براي تعريف سياست

سياست مشخصي در ارتباط با بينالمللي شدن وجود نداشته

فرهنگي بينالمللي شدن تأثير ميگذارد .شرايط سياسي و

و اين موضوع هنوز به طور جدي در زمره اولويتهاي

روابط بينالملل ميتواند در تصميم سياستگذاران كشور

سيستم آموزش عالي كشور قرار نگرفته و تنها برخي

براي همكاري علمي يا پذيرش دانشجو از يك كشور مؤثر

دانشگاههاي كشور برنامههايي پراكنده را در راستاي بينالمللي

باشد .از سويي ديگر سياستهاي فرهنگي اتخاذشده ميتوانند

شدن اجرا كردهاند .چنين مسئلهاي اين سؤال را به ذهن متبادر

اثرات مستقيم و غيرمستقيمي بر محيط بينالملل داشته باشند.

ميكند كه چگونه ميتوانيم سياست بينالمللي شدن آموزش

سطح محيط داخلي (فرهنگ ملّي) به مؤلفههايي اشاره دارد كه

عالي را در دانشگاههاي كشور اجرا كنيم؟ مقاله حاضر درصدد

پذيرش بينالمللي شدن در جامعه را تسهيل و تسريع ميكند.

بوده با اتخاذ رويكردي كيفي پاسخي براي اين سؤال ارائه

در اين چارچوب سياستهايي كه شكل ميگيرد بايد با

دهد .يافتههاي به دست آمده نشان داد براي اينكه بتوان

فرهنگ داخلي و ارزشهاي بومي منطبق بوده و خالف

بينالمللي شدن آموزش عالي در ايران را تسريع و تسهيل كرد

مصلحت عمومي جامعه نباشد.

بايد در چهار سطح حكومت ،محيط داخلي (فرهنگ ملّي)،

سطح حكومت (حكمراني) به مؤلفههاي مرتبط با حكومت به

محيط بينالملل و نظام آموزش عالي به اتخاذ سياستهاي

عنوان تنها نهاد سياستگذار و مرجعي كه قدرت رسمي

فرهنگي در اين سطوح پرداخت .اين چهار سطح مجموعاً

شكلگيري و اجراي يك سياست را دارد اشاره ميكند .در

شانزده مؤلفه را دربرميگيرد.
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جدول  )3كدهاي باز و مقولههاي مربوط به سياست فرهنگي بينالمللي شدن آموزش عالي
مقولههاي

نمونههايي از كدهاي باز استخراجشده

مقولههاي فرعي

جهاني شدن و ارتباطات ،عامل مهم دسترسي به دانش و فرهنگها  /جهاني شدن و بافتار آن عامل بينالمللي شدن

جهاني شدن و بافتار

دانشگاه  /غيرقابل اجتناب بودن بينالمللي شدن دانشگاه در اثر پديده جهاني شدن

آن

شكلگيري ضرورت تعامالت بينالملل براي توسعه آموزش عالي  /داشتن رابطه علمي و فرهنگي با ملل مختلف /

تعامالت علمي-

داشتن ديد مثبت در ارتباط با همكاريهاي علمي بينالمللي

فرهنگي بينالمللي

محيط

نقش ارتباطات كشورها در گسترش بينالمللي شدن  /ايجاد فضاي مناسب در سطح بينالملل  /تأثير ديپلماسي موفق با

فضاي مساعد

بينالملل

كشورها در تسريع بينالمللي شدن

ديپلماتيك

بينالمللي شدن به عنوان ركني از ديپلماسي عمومي  /معرفي دانش برخاسته از فرهنگ ،سنت و هويت خود در عرصه

تصويرسازي

بينالملل  /ايجاد وجهه بينالمللي در اثر بينالمللي شدن دانشگاه

فرهنگي-علمي

آگاه بودن نسبت به فرهنگ بومي خود  /بنا نهادن بينالمللي شدن بر اساس الگوي فرهنگي بومي  /استفاده از پيشينه
تاريخي-فرهنگي در بحث بينالمللي شدن دانشگاههاي كشور
آگاه بودن نسبت به تفاوت فرهنگي كشورها  /عدم شناخت كشورها ،اساتيد و دانشجويان مانع مهم فرهنگي در زمينه
بينالمللي شدن  /آموزش تجربههاي بينالمللي به دانشجويان و اساتيد جهت آشنايي با فرهنگها
ايجاد تنوع فرهنگي از طريق تناسب در جذب دانشجويان از مليتهاي مختلف  /برگزاري مراسم فرهنگي ديگر كشورها
براي گسترش تنوع فرهنگي

خودآگاهي فرهنگي
شناخت فرهنگي
پذيرش تنوع فرهنگي

شكلدهي مداراي فرهنگي در سطوح مختلف اجتماعي  /تقويت مداراي فرهنگي در جامعه با ايجاد فضاي مساعد

ديگرپذيري و مداراي

سياسي بينالمللي  /آموزش مداراي فرهنگي در مدارس و تسري آن به جامعه

فرهنگي

همافزايي در زمينه بينالمللي شدن با هماهنگي نهادهاي حكومتي  /لزوم هماهنگي بخشهاي مختلف در روند
بينالمللي شدن  /اجراي بهتر روند بينالمللي شدن دانشگاهها با تقسيم كار بين نهادهاي مختلف
تأثير فضاي باز سياسي بر تسهيل بينالمللي شدن  /باز بودن فضاي فرهنگي داخلي جهت پذيرش ظرفيت فرهنگ
بينالمللي شدن  /رفع پيشزمينههاي ذهني منفي در خصوص بينالمللي شدن با گشايش سياسي-فرهنگي در جامعه

فرهنگي

اجازه دادن به مديران براي داشتن ابتكار سازماني  /رفع قوانين و بروكراسيهاي مانع ابتكارات مديريتي  /شناسايي و

انعطاف ساختارهاي

رفع موانع ساختاري بينالمللي شدن

مديريتي

التزام حكومت براي اولويت دادن به بينالمللي شدن آموزش عالي  /استفاده دولت از ظرفيت خود در مسير بينالمللي

تعهد به بينالمللي

شدن  /ايفاء نقش حمايتي دولت

شدن

همكاريهاي بينالملل  /بازنگري در ساختارهاي دانشگاه با توجه به نوظهور بودن بينالمللي شدن
تغييرات بينشي و روشي در مديران دانشگاه  /جايگزيني نگاه سطحي و آماري مديران به بينالمللي شدن با نگاه عميق و
راهبردي  /تغيير نگرش مديريتي با آگاهسازي ،آموزش و بازديد
توجه به مسائل فرهنگي در تمام فضاي دانشگاه  /فرهنگسازي تعهد به خدمت صادقانه در دانشگاه  /ترويج فرهنگ
سازماني مناسب براي كاركنان و دانشجويان دانشگاه
توجه به استقالل نهادهاي آموزش عالي در ارتباط با بينالمللي شدن  /مشخص كردن چارچوب فرهنگ و دادن استقالل
به دانشگاهها در قالب آن براي تعامالت فرهنگي  /دادن استقالل به دانشگاه براي تبديل ظرفيتهاي بالقوه به بالفعل

محيط
داخلي
(فرهنگ
ملّي)

تقسيم كار ملّي
گشودگي سياسي-

بازنگري در ساختارهاي بينالملل دانشگاه  /هماهنگي ساختاري معاونتها و نهادهاي دروندانشگاهي با دفتر

اصلي

حكومت

ساختار دانشگاه
مديريت دانشگاه
فرهنگ دانشگاهي

دانشگاهها
و مراكز
آموزش
عالي

استقالل دانشگاهي

مؤلفههاي سطح محيط بينالملل عبارت است از :جهاني شدن

خود را با قسمتي كه همتراز اهداف و راهبردهاي جهاني

و بافتار آن ،تعامالت علمي-فرهنگي بينالمللي ،فضاي مساعد

شدن است همسو كنند .سياستهايي كه در سطح محيط

ديپلماتيك و تصويرسازي فرهنگي-علمي .نتايج به دست

بينالملل اتخاذ ميشود بايد چهار مؤلفه ذكرشده را در نظر

آمده را ميتوان با يافته بارتل [ ]2و پوردهقاني و همكاران

بگيرد .جهاني شدن و بافتار آن به عنوان محرك بيروني ،نياز

[ ]32همراستا دانست .مطابق آن مطالعات ،براي اينكه

به تغيير در نظام آموزش عالي يك كشور و بهروزرساني آن را

بينالمللي شدن مؤثر باشد كشورها ميبايست فرهنگ داخلي

بيدار ميكند.
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محيط بينالملل

جهاني شدن و بافتار آن

تصويرسازي فرهنگي

محيط داخلي (فرهنگ ملّي)

شناخت فرهنگي

پذيرش تنوع فرهنگي

تقسيم كار ملّي
گشودگي

حكومت

سياسي-

فرهنگ

فرهنگي

دانشگاهي

انعطاف
ساختارهاي

استقالل

مديريتي

دانشگاهي

تعهد به
بينالمللي شدن

ساختار دانشگاه

مديريت

دانشگاهها و مراكز

دانشگاه

آموزش عالي

دگرپذيري و مداراي فرهنگي

خودآگاهي فرهنگي

تعامالت بينالمللي

فضاي مساعد ديپلماتيك

علمي-فرهنگي

شكل  )6الگوي سياست فرهنگي بينالمللي شدن آموزش عالي در ايران

تقويت مؤلفه تعامالت علمي-فرهنگي بينالملل باعث ميشود

گسترده است كه تصويرسازي فرهنگي يك كشور مطرح

دانشگاهها از تجارب ،استراتژيها و راهبردهايي كه

ميشود .در سايه بهبود تصوير بينالمللي كشور دانشگاهها

دانشگاههاي ديگر كشورها براي بينالمللي شدن به كار

ميتوانند به جذب دانشجويان خارجي و همچنين معرفي

ميبرند استفاده كنند .فضاي مساعد ديپلماتيك ميتواند

مستقيم و غيرمستقيم ابعاد فرهنگي خود در محافل علمي

تعامالت علمي-فرهنگي مذكور را گسترش دهد چرا كه

بينالمللي بپردازند.

كشوري كه در محيط بينالملل ديپلماسي موفقي دارد

در خصوص مؤلفههاي سطح محيط داخلي (فرهنگ ملّي)،

ارتباطات بينالملل او هم بيشتر است و در سايه اين ارتباطات

يافتههاي اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي يانگ [ ،]26سمير
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[ ،]8بارتل [ ،]2چان و ديموك [ ،]29نظرزاده زارع و ديگران

ملّي براي اجراي سياستها مينمايد .براي مثال از توان

[ ]37و اباصلت خراساني [ ]38همسو است .مطالعات مذكور

وزارتخانههاي خارجه ،اطالعات و علوم و همچنين

توجه به فرهنگ محيطي و نهادي را مطرح و بيان داشتهاند كه

شهرداريها و سازمان گردشگري استفاده نمايد .انعطاف

مشكالت فرهنگي ناشي از بينالمللي شدن براي محيط داخلي

مديريتي نيز به تغيير تفكر سياستگذاران حكومتي و توانايي

را بايد با مهيا كردن شرايط و تقويت فرهنگ ملّي رفع نمود.

حل تناقضات ساختاري و فرهنگي كه در پي بينالمللي شدن

در سياستگذاري كامل در حوزه محيط داخلي ابتدا بايد به

ممكن است رخ دهد بازميگردد.

خودآگاهي فرهنگي توجه كرد .اين مقوله باعث ميشود با

نتايج اين پژوهش براي سطح نظام آموزش عالي با

اطالع از فرهنگ بومي خود به موضوع بينالمللي شدن

پژوهشهاي آگنو و وانبالكوم [ ]21و اسماعيلنيا [ ]35كه بر

آموزش عالي پرداخته شود به اين معنا كه با خودآگاهي دچار

ضروري بودن نقش دانشگاه در فرآيند بينالمللي شدن تأكيد

خودباختگي فرهنگي (كه همراه فرآيند بينالمللي شدن ممكن

كردهاند همسوست .اين سطح كه بينالمللي شدن اثري

است پديد آيد) نخواهيم شد .شناخت فرهنگي نيز از جمله

مستقيم بر آن دارد نقطه مركزي سياستهاي اتخاذشده

سياستهايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد چرا كه در

حكومت براي بينالمللي شدن دانشگاههاي كشور است .براي

بينالمللي شدن ما با تنوع فرهنگي و فرهنگهاي مختلف

اينكه بتوان در اين سطح به بينالمللي شدن دانشگاهها دست

مواجه هستيم و بنابراين بايد تنوع فرهنگي را مورد پذيرش

يافت ابتدا دانشگاهها بايد در جهت اعمال استانداردهاي

قرار دهيم كه اين مستلزم شناخت فرهنگها است .پذيرش

بينالمللي شدن تغييراتي در ساختارهاي خود بدهند.

تنوع فرهنگي زماني مقدور است كه ما در كنار آن سياست

مؤلفههاي ساختار در علم مديريت شامل تمركز و عدم

مداراي فرهنگي را هم در سطح داخلي اجرا و ظرفيت

تمركز ،رسميت و پيچيدگي (نقطه مقابل سادگي) است .در

پذيرش انديشههاي مختلف و متفاوت در جامعه را ترويج

اين ساختار اگر تمركز ،رسميت و پيچيدگي باال باشد ميتواند

كنيم .در اين سطح هدف از مؤلفههاي سياستي مذكور اين

مانع بينالمللي شدن شود .در نقطه مقابل ،ساختاري ميتواند

است كه شرايط جامعه را براي پذيرش بينالمللي شدن

تسهيلكننده باشد كه تمركز ،رسميت و پيچيدگي آن كم باشد.

دانشگاه آماده كرده و در اين فرآيند فرهنگ ملّي نقشي

سازمانهاي عمودي با ساختار سلسلهمراتبي و اليههاي متعدد

تسهيلكننده و نه تهديدكننده داشته باشد.

نميتوانند روند بينالمللي شدن را تسهيل كنند .مؤلفه ديگر

نتايج مرتبط با سطح حكومت از اين پژوهش با پژوهشهاي

اين سطح مديريت دانشگاه است .رئيس دانشگاه بايد تفكر

آگنو و وانبالكوم [ ]21و نادري و اسماعيلنيا [ ]35كه دولت

بينالمللي داشته باشد و هدفش رسيدن به يك دانشگاه

را بهترين محرك بينالمللي شدن ميدانند و به نقش آن در

بينالمللي باشد .تغيير روش و بينش مديريت دانشگاه از

راهبرد بينالمللي شدن تأكيد دارند همسو است .اين سطح از

ضروريات بينالمللي شدن است .مؤلفه فرهنگ از ساختار

اهميت بسياري برخوردار بوده و بينالمللي شدن زماني مؤثر

اداري دانشگاه شروع ميشود و بايد در جزئيترين مسائل

است كه حكومت به گشودگي سياسي-فرهنگي تمايل داشته

دانشگاهي هم نمود پيدا كند .سياست فرهنگي همه اجزاء

باشد .با بسته بودن فضا ،بينالمللي شدن تعامل و تبادل

دانشگاه يعني كالسها ،اساتيد ،دانشجويان ،خوابگاه و  ...را

فرهنگها محقق نميشود .نكته ديگري كه در اين سطح

تحت تأثير قرار ميدهد .مؤلفه ديگر اين سطح ،دادن اختيار

مطرح ميشود تعهد به بينالمللي شدن است .حكومت بايد

به دانشگاهها معادل داشتن نوعي استقالل در سياستگذاري

خود را ملزم بداند كه به صورت مداوم و پيوسته اين سياست

براي دستيابي به استراتژي متناسب هر دانشگاه در زمينه

را اجرا و آن را جزء اولويتهاي خود قرار دهد .تقسيم كار

بينالمللي شدن است .تجربه اكثر دانشگاههاي كشورهاي

ملّي ،هنر حكومت براي بكارگيري نهادهاي دخيل در سياست

اروپايي و مدلهايي كه براي بينالمللي شدن ارائه شده به

فرهنگي بينالمللي شدن است .حكومت براي اينكه در اجراي

نقش استقالل دانشگاه و تفويض اختيار الزم در اين زمينه و

سياستها به نتايج مطلوب خود دست يابد اقدام به تقسيم كار

توجه به درخواستهاي سياستگذارانه آنها تأكيد دارد.
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الگوي بينالمللي شدن آموزش عالي از منظر سياست فرهنگي

سياستهايي كه در زمينه بينالمللي شدن آموزش عالي

صورت يك مجموعه به هم پيوسته و پويا در نظر گرفته شود

كشورمان اتخاذ شده بعضاً شتابزده ،منقطع و ناقص بودهاند.

و سياستگذاران اين حوزه با در نظر داشت همه آن سطوح

فقدان سياستي جامع كه ناشي از عدم دغدغه و اهتمام كامل

به تصميمسازي در اين زمينه پرداخته و شرايط فرهنگي

سياستگذاران نظام آموزش عالي به اين مسئله است نتيجهاي

پذيرش بينالمللي شدن را در دانشگاههاي كشور و محيط

جز عدم دستيابي و بهرهمندي از مزاياي بينالمللي شدن را

داخلي آماده كنند .بينالمللي شدن آموزش عالي در ايران

براي كشور به همراه نداشته است .نمونه آن را ميتوان در

فرآيندي نيست كه در خالء يك سياستگذاري و برنامهريزي

تقليل بينالمللي شدن آموزش عالي به جذب دانشجوي

كالن رشد كند و با توجه به ويژگي و شرايط جديدي كه از

خارجي در بسياري از سياستهايي كه وضع شده مشاهده

لحاظ روابط سياسي كشورمان ايجاد شده بايد بتوان از اين

كرد .بينالمللي شدن آموزش عالي يك نوع اكوسيستم است.

فرآيند با تمام توان حمايت و از نتايج آن استفاده كرد .وضع

اكوسيستم انساني به عنوان يك سيستم منسجم شامل عوامل

سياست فرهنگي براي بينالمللي شدن آموزش عالي ،از يك

زيستي ،فيزيكي و اجتماعي كه قادر به انطباق و تداوم در

طرف شرايط تسريع و تسهيل اين فرآيند را براي كشور فراهم

طول سالها باشد تعريف شده [ ]39و به عنوان يك

ميكند و از سويي ديگر از تضادها و تقابالت فرهنگي

چارچوب سازماندهنده مناسبات اجتماعي استفاده ميشود.

احتمالي آتي براي دانشگاهها و ديگر سطوح جامعه كه طي

كاركرد رويكرد اكوسيستمي با تشريك مساعي فراهم ميآيد

اين فرآيند در آينده ممكن است شكل گيرد جلوگيري ميكند.

تا در برابر مشكالت و موضوعات پيچيده مرتبط با محيط و

سياست فرهنگي امتداد سياست عمومي است و بنابراين به

منابع كه به صورت مجزا نميتوان با آنها روبرو شد از طريق

منظور تدوين آن ميبايست مجدداً با رويكردي سيستمي و

تعامل اجزاء اكوسيستم بتوان موضوعات و مشكالت را رفع و

كلگرا ساير ابعاد تأثيرگذار سياست عمومي را دستكاري و

رجوع كرد [.]41

مورد بازبيني قرار داد .همانگونه كه يافتههاي كيفي هم نشان

اين اكوسيستم از خردهسيستمهايي سياسي ،حقوقي ،آموزشي،

دادند ارتقاء سياست فرهنگي براي بينالمللي شدن در غياب

مديريتي و فرهنگي كه بخش عمده آن را دربرميگيرد تشكيل

گشودگي ساختارها 1و تعهد مديران 2غيرممكن است.

شده است .هر بخش اين اكوسيستم يك واحد جداافتاده از
ساير اجزاء نبوده بلكه با بقيه اجزاء در هم تنيده شده و
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