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Introduction 
Internationalization of higher education institutions has been an issue of 

increasing debate and interest among colleges and universities over the past 

decade. Internationalization at the national, sectoral, and institutional levels 

is defined as the process of integrating an international, intercultural, or 

global dimension  into the purpose, functions (Education, research and 

services) or delivery of postsecondary education. One of the components of 

internationalization in higher education is interactions of faculty members. 

So the purpose of present research was identifying the obstacles to 

international interactions of the faculty members in Iran. 

 

Method 
To achieve the purpose, a qualitative phenomenological approach was 

used. The research population was all experts in the field of higher education 

in Iran. A sample of 17 experts were selected through purposive sampling 

method and based on theoretical saturation. To collect the data, semi-

structured interview was used and for the data analysis, inductive content 

analysis was applied. 

 

Results 
The results showed that the obstacles to faculty members’ international 

interactions can be defined in terms of three main obstacles: inside university 

obstacles (limited support of the university structure for faculty members’ 

international interactions, limited support of university culture for faculty 

members’ international interactions and limited financial support of 

university for faculty members’ international interactions), outside university 

obstacles (impact of political tensions and international sanctions on faculty 
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members’ international interactions and cumbersome administrative 

regulations for visa issuance) and individual obstacles(low motivation of 

faculty members for international interactions, poor mastery of faculty 

members of the international language and  lack of scientific-research 

abilities of some of the faculty members).  

 

Discussion 
This study adds to our knowledge about international interactions of the 

faculty members and also the barriers and challenges of these interactions, so 

to have more interactions of faculty members at the international level, 

universities should endeavor to identify the barriers and eliminate them 

urgently. 

 

Keywords: Internationalization, International Interactions, Faculty Members, 

International Interactions Obstacles 
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 علمی:  هیأتشناسایی موانع تعامالت بین المللی اعضای 

 رویکردی کیفی
 

 *محسن نظرزاده زارع
 چکیده
هاا در   المللی شدن مؤسسات آموزش عالی يکی از موضوعات مورد بحث و عالقه در ميان دانشگاه بين

ی و نهادی به عناوان فرايناد تلقيا     المللی شدن در سطوح ملی، بخش های گذشته بوده است. بين طول دهه
المللی در راساتای مقاداد و راررردهاای وآماوزش، پاووه  و       هر يک از ابعاد جهانی، بين فرهنگی، بين

المللی شدن در آموزش عالی،  خدمات( و ارائه آموزش بعد از متوسطه تعريف شده است، يکی از ابعاد بين
المللای   پووه  حاضر شناساايی موانات تعاامالت باين    هدف  تعامالت اعضای هيأت علمی است. بنابراين

علمی در ايران بود. برای نيل به اين مقصود، از رويکرد ريقی و روش پديدارشناسی استقاده  هيأتاعضای 
گياری   نظران حوزه آموزش عالی رشور بودند ره باا اساتقاده از روش نموناه    شد. جامعه پووه ، داحب

رنندگان در پووه  انتخاب  عنوان مشاررت ها به نقر از آن 17موع تعداد هدفمند از نوع گلوله برفی، در مج
ها نيز روش تحليال محتاوای اساتقرايی     ساختاريافته و روش تحليل داده شدند. ابزار پووه  مصاحبه نيمه

توان در سه مانت رلای تعرياف    علمی را می هيأتالمللی اعضای  بود. نتايج نشان داد ره موانت تعامالت بين
المللی اعضاای   وحمايت محدود ساختار دانشگاه از تعامالت بين د ره عبارتند از: موانت درون دانشگاهیرر

علمی و حمايت ماالی   هيأتالمللی اعضای  علمی، حمايت محدود فرهنگ دانشگاه از تعامالت بين هيأت
هاای   تاأیير تان   و علمای(، موانات بارون دانشاگاهی     هيأتالمللی اعضای  محدود دانشگاه از تعامالت بين

علمی و وجود قوانين دست و  هيأتالمللی اعضای  المللی بر راه  تعامالت بين های بين سياسی و تحريم
علمی برای داشاتن تعاامالت    هيأتوانگيزه رم اعضای  پاگير اداری در زمينه ددور رواديد( و موانت فردی

 -های علمای  ها و مهارت و ضعف توانايی المللی علمی به يک زبان بين هيأتالمللی، تسلط رم اعضای  بين
اين پووه  دان  ما در مورد تعامالت بين المللی اعضای هيات علمای و   علمی(. هيأتپووهشی اعضای 

 هياأت دهد. لذا برای داشاتن تعامال بيشاتر اعضاای     های اين تعامالت افزاي  می همچنين موانت و چال 
های رشور در شناسايی و رفت موانات تعاامالت، باي  از     المللی، الزم است ره دانشگاه علمی در سطح بين
 .پي  روش  رنند

 

 المللی المللی، اعضای هيأت علمی، موانت تعامالت بين المللی شدن، تعامالت بين بينهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

المللی شدن مؤسسات آموزش عالی يکی از موضوعات مورد بحث و عالقه در ميان  بين

برای نشان 1099المللی شدن از سال  های گذشته بوده است. ادطالح بين دهه ها در طول دانشگاه

المللی در راستای مقادد و راررردهای  دادن فرايند تلقي  هر يک از ابعاد جهانی، بين فرهنگی، بين

 ,Hendricksonووآموزش، پووه  و خدمات( و ارائه آموزش بعد از متوسطه استقاده شده است 

Lan, Harris & Dorman, 2013, 56). المللی  ها به سوی بين آنچه ره باعث افزاي  تمايل دانشگاه

های اجتماعی، اقتصادی و فناورانه است؛  های رخ داده در عرده شدن شده است، تغييرات و چال 

المللی شدن آموزش عالی، در واقت پاسخ دادن به اين  به سخن ديگر، بيشترين انگيزه برای بين

های اخير مؤسسات آموزش عالی  ها است؛ به همين دليل است ره در سال تغييرات و چال 

 ,Greenbergواند  المللی شدن به طور قابل توجهی افزاي  داده های خود را برای بين تالش

Niehaus & Williams, 2012). 

هاای اللاب    های آموزش عاالی و دانشاگاه   المللی شدن در سطح نظام با گسترش پديده بين

های جهان و در راساتای   منظور همگرايی با ساير دانشگاه های رشورمان نيز به دانشگاهرشورها، 

برناماه پانجم توساعه    »، «نظام علم و فناوری جمهوری اسالمی اياران »های رلی  تحق  سياست

نااگزير از توجاه و   « برنامه ششم توسعه جمهاوری اساالمی اياران   »و « جمهوری اسالمی ايران

 Nazarzadeh Zare, Pourkarimi, Abili & Zakerو للای شادن هساتند   الم تأرياد بار امار باين    

Salehi, 2016).     المللای شادن بادون شاناخت ابعااد و       مسلماً حررت باه سامت و ساوی باين

هاای   المللای شادن ديادگاه    باشد؛ به همين دليال در ادبياات باين    های آن امکان پذير نمی مؤلقه

and  Elkin, Farnsworthود دارد؛ به عنوان مثاال،  های آن وج ای در مورد ابعاد و مؤلقه گسترده

Templer (2008)، دانشاجويان   (1المللی شدن بر شامردند راه عبارتناد از:     نُه بُعد را برای بين

هاای تباادل    (برناماه 9المللای،   دانشاجويان تحصايالت تکميلای باين     (2المللی،  رارشناسی بين

تعامال اعضاای هياأت علمای در      (1مای،  های تبادل اعضاای هياأت عل   برنامه (4دانشجويان، 

المللای باا    هاای باين   برناماه  (1المللای،   های بين المللی از قبيل شررت در هماي  های بين زمينه

المللی و  حمايت از دانشجويان بين (9المللی،  های پووهشی بين همکاری (7تمررز بر پووه ، 

 .المللی ارتباط با نهادهای بين (0

 المللی شدن در آموزش عاالی، تعاامالت اعضاای     ، يکی از ابعاد بينطور ره اشاره شد همان
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 علمی چيست؟ هيأت علمی است؛ اما منظور از تعامالت يک هيأت 

هاا و   در پاسخ بايد گقت ره تعامالت يک هيأت علمی، شاامل رواباط گروهای، همکااری    

  بيارون محال  علمی در درون و  پووهشی اعضای هيأت  -تعامالت رودرروی اجتماعی يا علمی

علمی، عضويت و مشاررت اعضای هيأت علمی  های پووهشی بين اعضای هيأت  رار، همکاری

های جمعی و مالقات شغلی و ليار   علمی به فعاليت های علمی، تمايل اعضای هيأت  در انجمن

 .(Ghaneirad, 2006, 140) شغلی خارج از محيط رار است

المللی، ممکن است در  ر امر آموزش بينای د پووهشگران، متخصصان و نهادهای حرفه

القول  المللی شدن است، تواف  نداشته باشند؛ اما همه بر سر اين موضوع متق  مورد آنچه ره بين

المللی بسيار  هستند ره، تعامل و مشاررت اعضای هيأت علمی برای موفقيت در عرده بين

ترين  بر اين باورند ره موف  به همين دليل پووهشگران .(Proctor, 2015)حائز اهميت است 

المللی اعضای هيأت علمی بستگی دارد؛ چرا ره،  المللی شدن، به تعامالت بين راهبردهای بين

المللی در  های بين های انسانی رليدی برای پيشبرد طرح اعضای هيأت علمی به عنوان سرمايه

های  ی بر مأموريتشوند ره دخالت مستقيم ها و مؤسسات آموزش عالی شناخته می دانشگاه

از سوی  . (Beatty, 2013, 1-2)آموزشی، پووهشی و خدماتی مؤسسات آموزش عالی دارند

المللی برای اعضای هيأت علمی اهميت زيادی دارد؛ چرا ره داشتن  ديگر، داشتن تعامالت بين

ی ها های پووهشی خود، آگاهی نسبت به ديدگاه ها در راستای پيشبرد برنامه تعامالت به آن

های درسی رمک ررده و  ها و برنامه ها در رالس رارگيری آن المللی خود و به همتايان بين

ها  های خارج از رشور را برای آن متعاقب آن همکاری و مشاررت با همتايان علمی در دانشگاه

با در نظر گرفتن اين نکته ره اعضای . (Peterson & Helms, 2013)به ارمغان خواهد آورد 

روند؛ لذا  شمار می ها به المللی شدن دانشگاه می يکی از عوامل تأیيرگذار در فرايند بينهيأت عل

تنها اختياری نيست بلکه ضروری است  ها نه المللی شدن دانشگاه ها برای بين تعامالت آن

(Nazarzadeh Zare, Pourkarimi, Abili & Zaker Salehi, 2016) .  با وجود اهميت نق

ها، مستندات موجود گويای وجود  المللی دانشگاه در عرده تعامالت بين اعضای هيأت علمی

المللی اعضای هيأت علمی دارد. اما اين موانت چه  ها در تعامالت بين برخی از موانت و ضعف

های انجام شده در اين زمينه، در سطح  هستند؟ برای پاسخ به سؤال فوق، به بررسی پووه 

 م.داخل و خارج از رشور پرداختي
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 پیشینه پژوهش
حاری از آن بود ره، تعامالت و ارتباطات اعضای هيأت   Ghaneirad (2006)نتايج پووه 

علمی دانشگاه تهران پايين است و اين تعامالت عمدتاً در درون ساختارهای ساازمانی محادود   

ضای دردد از اع 47ای ره  ها اندک بوده است؛ به گونه گروهی در آن های برون بوده و همکاری

دادناد و باه ناوعی دچاار      های علمی خاود را انجاام مای    هيأت علمی به شيوه انقرادی فعاليت

گری اعضای هيأت علمی بر حسب معيارهای توليد  فردگرايی در پووه  بودند، همچنين رن 

 های علمی و پاسخگويی به نيازهای جامعه پايين بود.   علمی و عضويت و مشاررت در انجمن

Far  Khoshnoudi and Farajollahi , Ebrahimzadeh,Fathi Vajargahوه بنا بر نتايج پو

های رشور، موجاب محادوديت در    ضعف علمی و زبانی اعضای هيأت علمی دانشگاه (2011)

 ها شده است. المللی آن های بين تعامالت و همکاری

 ;Taleb, 1993; Abdollahi, 1998; Azadarmaki, 2000; Rafipour, 2002و نتايج مطالعات

Ghaneirad, 2004, 2005  )as cited in Ghaneirad and Khosrokhavar (2011)،  نيز حاری از

هيأت علمی و پووهشگران، به مثابه مشاکل    ضعف ساختار ارتباطی و تعامالتی در بين اعضای

 اساسی نهاد علم در ايران بوده است.

Helms (2015) مول در مياان مؤسسااتی راه در    های مع های زير را به عنوان چال  ، چال

المللای شادن    المللی شدن و تعامل اعضای هيأت علمای خاود در فرايناد باين     تالش برای بين

های استخدام  هستند، بيان ررد: دست يابی به يک جرم بحرانی از اعضای هيأت علمی، سياست

 و ارتقاء اعضای هيأت علمی، بودجه و ايجاد روابط راهبردی در خارج از رشور.

از سوی ديگر، مطالعات تجربی انجام شده در آمريکای شمالی ره باه دنباال ياافتن موانات     

المللای بودناد، طياف وسايعی از عوامال       ادلی تعامالت اعضای هياأت علمای در بساتر باين    

انگيزشی، مقاومت فردی اعضای هيأت علمی، همچنين شرايط انضباطی و سازمانی را به عنوان 

دلی در شکل دادن به رفتارعلمی اعضاای هياأت علمای در تعاامالت     های ا رننده عوامل تعيين

 .(Proctor, 2015) المللی بر شمردند بين

المللای اعضاای هياأت     با توجه به آنچه بيان شد، مشخص است ره موضوع تعاامالت باين  

هاای   های رشورمان مستلزم توجه ويوه بوده و اعضای هيأت علمای دانشاگاه   علمی در دانشگاه

ين خصوص با موانت و مشکالتی روبرو هستند؛ لذا باا اععاان باه جايگااه تعاامالت      رشور در ا
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ها و در نظر گرفتن اين نکته ره موفقيات ياک    المللی شدن دانشگاه اعضای هيأت علمی در بين

المللی وابساته باه مشااررت فعاال اعضاای هياأت علمای در آن         های بين دانشگاه در همکاری

 ,Saffu & Mamman, 1999, as cited in Mohseni, Arastehوهاسات   همکااری هاا و   فعاليات 

Ghorchian, & Jafari, 2013)   المللای اعضاای    لزوم شناسايی موانت و مشکالت تعاامالت باين

هاا باي  از پاي      ر راستای افزاي  تعامالت باين المللای آن  های رشور د هيأت علمی دانشگاه

 ضروری به نظر می رسد.
 

 هدف اصلي پژوهش
 های رشور المللی اعضای هيأت علمی دانشگاه موانت و مشکالت تعامالت بينشناسايی 

 

 شناسي پژوهش روش
 روش پژوهش
های جديد و ليرمنتظره رويکرد مناسبی است؛  اينکه رويکرد ريقی، برای رشف داده با توجه به 

اده شد. از نظران آموزش عالی استق های هريک از داحب لذا از اين رويکرد برای اطالع از ديدگاه

ای بود ره مستلزم رندوراو و  گونه سوی ديگر، با توجه به اينکه هدف ادلی پووه  حاضر به

نظران شررت رننده در پووه  بود؛ بنابراين از روش  ها و تجارب داحب بررسی ديدگاه

پديدارشناسی استقاده شد. با در نظر گرفتن اينکه پووه  حاضر رمتر بر تقسيرهای پووهشگر 

المللی اعضای  نظران، در مورد موانت تعامالت بين ز بوده و بيشتر بر توديف تجارب داحبمتمرر

 هيأت علمی تکيه داشت؛ لذا از روش ريقی، از نوع پديدارشناسی تجربی استقاده شد.
 

 گیری جامعه، نمونه و روش نمونه
از نظران حوزه آموزش عالی رشور ره حداقل يکی  مورد پووه  شامل داحب ی هجامع

مقاطت تحصيالت دانشگاهی ورارشناسی، رارشناسی ارشد، درتری و فوق درتری( خود را در 

تادري،، پاووه  و فردات     ی ههای خارج از اياران، باه اتماام رساانده، ياا تجربا       دانشگاه

باا همتاياان علمای      همکاریی  ههای خارج از ايران را داشته و يا تجرب مطالعاتی در دانشگاه

المللای مشاترک    هاای پووهشای باين    لب نوشتن مقاله، رتاب يا انجاام طارح  المللی در قا بين

بود و تا آنجا ادامه يافت  1پووه  هدفمند و از نوع گلوله برفیگيری در اين  اند. نمونه داشته

                                                      
1-  Snowball 
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نظاران،   دااحب  نقار از  17ره اشباع در اطالعات گردآوری شده حادل شد. بنابراين تعاداد  

 .عنوان نمونه انتخاب شدند به
 

 ها و شیوه اجرای فرایند مصاحبه ابزار گردآوری داده

1ها در پووه  حاضر، مصاحبه نيمه ساختاريافته ابزار گردآوری داده
بود. دليلِ استقاده از ايان   

قياسی( درددد بود تاا بادون   ی  هنوع مصاحبه آن بود ره پووهشگر با طرح سؤال باز و رلی وشيو

هاا مطلات شاود.     هاا و نظارات آن   ها از ديادگاه  شونده های مصاحبه محدود رردن عقايد و نگرش

ای از طارح پاووه ، باه هماراه اهاداف و       پووهشگر قبل از شروع فرايناد مصااحبه، خالداه   

های مصاحبه را جهت مطالعه و آمادگی اوليه برای مصااحبه شاوندگان، از طريا  ايميال      سؤال

طارح پاووه  باه داورت      ارسال ررد و در ابتدای جلسه مصاحبه نياز، پووهشاگر در ماورد   

های مصاحبه و انجام فرايناد مصااحبه اقادام رارد.      نسبت به طرح سؤال مختصر توضيح و سپ،

های رلی در ارتباط باا موانات تعاامالت اعضاای      دورت ره در ابتدای فرايند مصاحبه، سؤال بدين

تجرباه  المللی، ره هار ياک از مصااحبه شاوندگان      هيأت علمی در هريک از اشکال تعامالت بين

های ريقی و تمررز بيشاتر مصااحبه    الزم به عرر است به منظور یبت داده .دررده بودند، پرسيده ش

هاا تمامااً توساط     رننده بر فرايند مصاحبه، و با رسب اجازه از مصاحبه شوندگان، فرايند مصااحبه 

 .هايی نيز تهيه گرديد دستگاه ضبط گرديد، همچنين از نکات رليدی هر مصاحبه يادداشت
 

 های پژوهش اعتبار یافته
های ريقی از دو راهبارد تحليال و باازبينی     در راستای اعتباربخشی يافته در پووه  حاضر

توسط مشاررت رنندگان در پووه  ومصاحبه شوندگان( و باازبينی توساط همکااران اساتقاده     

 ها، در خصوص پووه  حاضر پرداخته شده است. شد، ره در ادامه به شرح هريک از آن

در روش بازبينی توسط مشاررت رنندگان در پووه ، پووهشگر در پايان سخنان هر ياک  

از مصاحبه شوندگان در طی فرايند مصاحبه، برداشت رلی خود را از ساخنان مصااحبه شاونده    

ررد تا از طري  تأييد يا ادالح توسط مصاحبه شاونده، از درساتی مطالاب بياان شاده       بيان می

ها، پووهشاگر از برخای از مصااحبه     اين، در راستای افزاي  اعتبار يافته اطمينان يابد. عالوه بر

                                                      
1-  Semi-structured 
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هاا را ماورد باازبينی     های حادل از تحليل محتوای مصااحبه  شوندگان درخواست ررد تا مقوله

رنناده   های به دست آمده، تا حد زياادی مانعک،   ها، معتقد بودند يافته قرار دهند، ره همگی آن

المللی اعضای هيأت علمی بوده است، ره ايان   موانت تعامالت بينهای موجود در مورد  واقعيت

 های به دست آمده در پووه  حاضر بود.  دهنده اعتبار قابل قبول يافته خود نشان

همکاران پووهشگر بود ره از  توسط بازبينی های ريقی، اعتبار يافته افزاي  برای ديگر روش

ر بودند. بدين منظور، پووهشگر پ، از تحليل های پووه  برخوردا تجربه الزم در زمينه روش

ها، نتايج آن را در اختيار برخی از همکاران خود قرار داد تا نظر تخصصای و   محتوايی مصاحبه

 ها ارائه دهند. رارشناسی خود را در زمينه تحليل داده
 

 های پژوهش روش تحلیل داده
پا، از انجاام   باود.  1رايیها در اين پووه ، روش تحليل محتاوای اساتق   روش تحليل داده

هاای انجاام شاده، باه پيااده راردن        فرايند مصاحبه، پووهشگر در آلاز برای ردگذاری مصاحبه

های ضبط شده بر روی رالذ اقدام ررد، ساپ، باا اساتقاده از روش تحليال محتاوای       مصاحبه

 د. گونه محدوديتی اقدام رر استقرايی به شناسايی ردها به دورت رامالً باز و بدون هيچ
 

 های پژوهش یافته
هاا، موانات تعاامالت باين المللای       های حادل از تحليل محتوای استقرايی مصاحبه براساس يافته

 بندی شد.   اعضای هيأت علمی در قالب سه مانت درون دانشگاهی، برون دانشگاهی و فردی تقسيم
 

 موانع درون دانشگاهي

حمايت محادود سااختار دانشاگاه از     (1د از: اين موانت از سه مؤلقه تشکيل يافته است ره عبارتن

المللای   ( حمايت محدود فرهنگ دانشگاه از تعامالت بين2علمی،  هيأتالمللی اعضای  تعامالت بين

 علمی. هيأتالمللی اعضای  (حمايت مالی محدود دانشگاه از تعامالت بين9علمی و  هيأتاعضای 
 

 علمي هیأتللي اعضای الم حمایت محدود ساختار دانشگاه از تعامالت بین
 هاا بار ايان بااور      دهد ره مصاحبه شونده ها نشان می های به دست آمده از تحليل داده يافته

 

                                                      
1-  Inductive content analysis  
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المللی  بودند ره يکی از موانت مهم ره باعث راه  تعامالت اعضای هيأت علمی در عرده بين

 هياأت ای های رشور، از تعاامالت باين المللای اعضا     حمايت محدود ساختار دانشگاهشود،  می

 اظهار داشت: 1مثال، مصاحبه شونده شماره  عنوان به. علمی است

المللی، باعث راه  تعاامالت   من در سطح بين  ها و روندهای دانشگاه شقاف نبودن رويه"

 "المللی من و ساير اعضای هيأت علمی شده است. بين
 

 علمي هیأتالمللي اعضای  حمایت محدود فرهنگ دانشگاه از تعامالت بین

المللی اعضاای هياأت    های رشور از تعامالت بين حمايت محدود فرهنگ حارم بر دانشگاه

ها به آن اشاره داشتند و معتقد بودند ره حمايات   شونده  علمی، از جمله موانعی بود ره مصاحبه

 عناوان  باه المللی اعضای هيأت علمی اسات.   محدود فرهنگ دانشگاه، مانعی برای تعامالت بين

 اظهار داشت: 4ه شونده شماره مثال، مصاحب

ايان معنای راه     رناد؛ باه    المللی حمايت نمای  فرهنگ دانشگاهی در رشور از تعامالت بين"

المللای اعضاای    های رشور، از پويايی الزم برای حمايت از تعامالت باين  فضای علمی دانشگاه

گيری تعامالت  ای ره جو موجود ميان همکارانم، از شکل گونه هيأت علمی برخوردار نيست؛ به

 "رند. المللی من حمايت نمی بين
 

 علمي هیأتالمللي اعضای  حمایت مالي محدود دانشگاه از تعامالت بین

هاا   المللی آن ها از تعامالت بين های مالی دانشگاه ها معتقد بودند ره حمايت مصاحبه شونده

 اظهار داشت: 14عنوان مثال، مصاحبه شونده شماره  محدود است. به

المللی را برای اعضای هياأت علمای خاود فاراهم      ها من، رمتر فردت تعامل بين نشگاهدا"

های مالی دانشگاهم، محدود است؛ و اين خود باعث راه  برخای از   آورد؛ چرا ره حمايت می

المللی برای من و ساير اعضای هيأت علمی، بخصوص در زمينه ساقرهای   اشکال تعامالت بين

   "المللی شده است. های بين ان،مطالعاتی و شررت در رنقر
 

 موانع برون دانشگاهي

هاای سياسای و    تاأیير تان    (1اين موانت از دو مؤلقه تشکيل يافتاه اسات راه عبارتناد از:     

 ( وجاود قاوانين   2علمای و   هياأت المللی اعضای  المللی بر راه  تعامالت بين های بين تحريم
 



 387 علمي هیأتشناسایي موانع تعامالت بین المللي اعضای 

 .دست و پاگير اداری در زمينه ددور رواديدوويزا(
 

 علمي هیأتالمللي اعضای  المللي بر تعامالت بین های بین های سیاسي و تحریم تأثیر تنش

المللی وضت شده از سوی برخی از رشورها بر ضد اياران،   های بين مسائل سياسی و تحريم

المللی اعضای هيأت علمی در برخی از اشکال آن از قبيل، سقرهای  باعث شده ره تعامالت بين

عناوان مثاال،    ... راه  پيدا رند. باه  المللی و های بين ررت در سمينارها و رنقران،مطالعاتی، ش

 اظهار داشت: 11مصاحبه شونده شماره 

المللای اعضاای    های سياسی باعث راه  تعاامالت باين   ها و همچنين تن  مسئله تحريم"

ورما ايان  های سياسی راه رشا   هيأت علمی شده است؛ به عنوان مثال، به دليلِ مشکالت و تن 

هاا و ياا    ها با آن مواجه بوده است، شرايط گرفتن رواديدوويزا( برای شاررت در رنقاران،   سال

 "تر شده بود. های مطالعاتی، برايم خيلی سخت رفتن به فردت
 

 وجود قوانین دست و پاگیر اداری در زمینه صدور روادید)ویزا(

از ديگار موانات تعاامالت     وجود قاوانين دسات و پااگير اداری در زميناه دادور روادياد،      

عناوان مثاال    باه ها به آن اشاره داشتند.  علمی است، ره مصاحبه شونده هيأتالمللی اعضای  بين

 اظهار داشت: 2مصاحبه شونده شماره 

فرايند گرفتن رواديد برای اعضاای هياأت علمای خاارجی جهات شاررت در برخای از        "

طوالنی مدت است و ايان خاود ماانعی    های برگزار شده در سطح رشور،  سمينارها و رنقران،

 "ام شده است. المللی بيشتر من با همتايان خارجی برای تعامالت بين
 

 موانع فردی
علمای   هيأتانگيزه رم اعضای  (1اين موانت از سه مؤلقه تشکيل يافته است ره عبارتند از: 

( 9المللی و  بين علمی به يک زبان هيأت( تسلط رم اعضای 2المللی،  برای داشتن تعامالت بين

 علمی. هيأتپووهشی اعضای  -های علمی ها و مهارت ضعف توانايی
 

 المللي علمي برای داشتن تعامالت بین هیأتانگیزه کم اعضای 

المللای اسات، راه     عنوان يکی ديگر از موانت تعامالت بين علمی به هيأتانگيزه رم اعضای 

 اظهار داشت: 11مثال مصاحبه شونده شماره عنوان  بهها به آن اشاره داشتند.  شونده مصاحبه
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ها شاده   المللی آن انگيزه رم در بين اعضای هيأت علمی رشور باعث راه  تعامالت بين"

های روزمره و درگيار باودن    ام، گرفتاری است. يکی از عواملی ره در اين زمينه من تجربه ررده

ی در مقايساه باا فراينادهای    هاای آموزشا   اللب اعضای هيأت علمی از جمله خودم، در فرايند

 "تر شود. المللی، رم ام برای تعامالت بين پووهشی است، ره باعث شده انگيزه
 

 المللي علمي به یک زبان بین هیأتتسلط کم اعضای 

عنوان يکای ديگار از موانات     المللی، به علمی ايرانی به يک زبان بين هيأتتسلط رم اعضای 

عناوان مثاال مصااحبه      باه ها به آن اشااره داشاتند.    شونده حبهالمللی است، ره مصا تعامالت بين

 اظهار داشت: 1شونده شماره 

عناوان   خصوص مهارت دحبت رردن و نوشتن( باه  المللیوبه های زبان بين ضعف مهارت"

های رشور است؛ چارا راه    المللی اعضای هيأت علمی دانشگاه مانعی برای راه  تعامالت بين

 "المللی را ندارند. يک زبان بين وانايی دحبت رردن و نوشتن بهاللب اعضای هيأت علمی ت
 

 علمي هیأتپژوهشي اعضای  -های علمي ها و مهارت ضعف توانایي

عنوان يکای ديگار    علمی، به هيأتپووهشی اعضای  -های علمی ها و مهارت ضعف توانايی

عناوان مثاال     باه اشاتند.  ها باه آن اشااره د   شونده المللی است، ره مصاحبه از موانت تعامالت بين

 اظهار داشت: 11مصاحبه شونده شماره 

المللی اعضاای هياأت علمای، مرباوط باه عادم         گيری تعامالت بين مانت ديگر برای شکل"

توانايی علمی رافی اعضای هيأت علمی است؛ برخی از اعضای هيأت علمی در ايران، در مارز  

وز در حاوزه تخصصای خاود آگااهی     ر رنند و نسبت باه دانا     دان  رشته خود حررت نمی

 "المللی برخوردار نيستند. ندارند؛ بنابراين از توان علمی رافی برای شررت در تعامالت بين
 

 گیری بحث و نتیجه
پووه  حاضر درددد بود تا با اتخاع رويکرد ريقی مبتنی بار روش پديدارشناسای، پاساخ    

ارائاه  عضاای هياأت علمای در اياران،     المللی ا موانت و مشکالت تعامالت بينروشنی به مسئله 

المللای اعضاای هياأت علمای را      های به دست آمده نشان داد ره موانت تعامالت بين دهد. يافته
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( موانات بارون   2( موانات درون دانشاگاهی،   1: در سه مانت رلی تعريف ررد ره عبارتند توان می

 ( موانت فردی.1دانشگاهی و 

بااط باا موانات درون دانشاگاهی بايادگقت، موانات       در تحليل نتايج باه دسات آماده در ارت   

شود ره ارتباط مساتقيمی باا هرياک از     دانشگاهی به مجموعه موانت و مشکالتی گقته می درون

عنادر تشکيل دهنده سازمان يک دانشگاه دارد، و باه ناوعی عنادار تشاکيل دهناده ساازمان       

حمايات محادود   نت از سه مؤلقه، رنند. اين موا دانشگاه در بوجود آمدن آن نق  اساسی ايقا می

علمی، حمايت محدود فرهناگ دانشاگاه    هيأتساختار دانشگاه از تعامالت بين المللی اعضای 

علمای و حمايات ماالی محادود دانشاگاه از تعاامالت        هياأت از تعامالت بين المللی اعضای 

د توانا  يک عضاو هياأت علمای زماانی مای     المللی اعضای هئيت علمی تشکيل شده است.  بين

تعامالت بين المللی بيشتری داشته باشد ره ساختار دانشگاه نياز از تعاامالت او حمايات رناد.     

هاای   ساختار سازمانی ره شامل مسائلی از قبيل تقسيم بندی رار، حوزه يا قلمرو رنترل و طارح 

داورت رسامی تقسايم     سازمان رارها را چگونه بهمختلف سازمانی است، بيانگر اين است ره، 

Mardani ,Abdi Azzar ,Nazarzadeh Zare ,و رند بندی و هماهنگ می بندی، گروه بقهبندی، ط

2015, Arein &)باه افازاي  تعاامالت اعضاای      تواناد  زمانی ساختار يک دانشگاه میبنابراين  ؛

هاا و رونادهای مناساب، ساعی در      ها، رويه نامه هيأت علمی رمک رند ره با وضت قوانين، آئين

در رناار حمايات سااختار    . لمی خود رناد المللی اعضای هيأت ع سازماندهی بهتر تعامالت بين

المللی اعضای هيأت علمی، فرهنگ حارم بر دانشگاه نيز نق  بسازايی   دانشگاه از تعامالت بين

رناد؛ چارا راه     المللی ايقاا مای   در افزاي  يا راه  تعامالت اعضای هيأت علمی در سطح بين

هاای مشاترری    انی به ارزشفرهنگ يک سازمان بر ساختار آن نيز تأیيرگذار است. فرهنگ سازم

باه عباارت   ؛ (Demers, 2008, 75)شاود   دارد، گقته می ره افراد سازمان را رنار همديگر نگه می

ديگر فرهنگ سازمانی به مقروضات و باورهای بنيادين ره بين اعضای سازمان مشترک هساتند،  

ی اعضاای هياأت   شود؛ بنابراين موفقيت يک دانشگاه در افزاي  تعاامالت باين المللا    گقته می

علمی خود تا حد زيادی به حمايت و پشتيبانی فرهنگ آن دانشگاه از تعامالت اعضاای هياأت   

علمی خود بساتگی دارد. در رناار حمايات سااختار و فرهناگ دانشاگاه در راساتای افازاي          

المللی اعضای هيأت علمی، حمايت مالی دانشگاه نيز تأیير بسزايی در افزاي  اين  تعامالت بين

تواناد در قالاب افازاي      هاای ماالی ياک دانشاگاه مای      تواند داشته باشد. حمايت امالت میتع

http://www.emeraldinsight.com/author/Mardani%2C+Amir+Hossein
http://www.emeraldinsight.com/author/Abdi+Azzar%2C+Shahram
http://www.emeraldinsight.com/author/Arein%2C+Mohammad+Ali
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هاای   المللی اعضای هيأت علمی و افزاي  گرنت اعتبارات اختصاص داده شده به تعامالت بين

المللای از قبيال    پووهشی اعضای هيأت علمی باشد؛ چرا راه برخای از اشاکال تعاامالت باين     

المللی و سقرهای مطالعاتی بدون تاأمين ماالی از ساوی     مينارهای بينها، س شررت در رنقران،

 دانشگاه اتقاق نخواهد افتاد.

در تحليل نتايج به دست آمده در ارتبااط باا موانات بارون دانشاگاهی باياد گقات، موانات         

شود ره ارتباط مستقيمی با محيط بيارون   دانشگاهی به مجموعه موانت و مشکالتی گقته می برون

رند.  گاه دارد، و به نوعی محيط بيرونی دانشگاه در بوجود آمدن آن نق  اساسی ايقا میاز دانش

المللای بار رااه  تعاامالت      هاای باين   های سياسی و تحريم تأیير تن اين موانت از دو مؤلقه، 

وويازا(   علمی و وجود قوانين دست و پاگير اداری در دادور روادياد   هيأتالمللی اعضای  بين

المللای   های بين های سياسی بين ايران و برخی رشورها و وضت تحريم . تن تشکيل شده است

های رشور در برخی  علمی دانشگاه هيأتالمللی اعضای  برعليه ايران باعث راه  تعامالت بين

های پووهشای   ها و انجام پروژه از اشکال آن بخصوص سقرهای مطالعاتی، شررت در رنقران،

توان به گقتمان سياسی اياران در عرداه    ر ارزيابی اين يافته میالمللی مشترک شده است. د بين

بين المللی اشاره ررد. سياست خارجی ايران همانند سياست خاارجی سااير رشاورها متاأیر از     

تغيير و تحول گقتمان سياست خارجی است. سياست خارجی اياران بعاد از انقاالب اساالمی     

ای از زندگی سياسی، تسلط گقتماان   هر برهه دچار تغيير و تحول گوناگونی گشته است، ره در

هاای حاارم بار سياسات      . مسلماً گقتمان(Taremi & Moradi, 2015) ايم خادی را شاهد بوده

خارجی ايران در هر برهه بر افزاي  و راه  تعامالت بين المللی رشورهای لربای ياا اياران،    

هاای باين المللای، وجاود قاوانين       های سياسی و تحريم نيز تأیير گذار بوده است. در رنار تن 

علمای  هياأت  دست و پاگير اداری در زمينه ددور رواديد نيز، بار رااه  تعاامالت اعضاای     

علمای  هياأت  ایرگذار بوده است. به نحوی ره طوالنی بودن فرايند ددور رواديد برای اعضای 

باعاث   المللای برگازار شاده در اياران     ها و سمينارهای باين  خارجی جهت شررت در رنقران،

علمای ايرانای شاده و باه ناوعی در رااه         هيأتها از ادامه تعامل با اعضای  دلسرد شدن آن

روادياد يکای از    .علمی رشور با همتايان بين المللی نق  داشته اسات  هيأتتعامالت اعضای 

هاای دسات و پااگير در     پر واضح است ره اتخاع سياسات . ملزومات سقرهای بين المللی است

عنوان عامل رانشی ورود شاهروندان ياک رشاور را باه رشاور       تواند به میديد ددور روازمينه 
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عنوان ياک   تواند به ديگر، تحت الشعاع قرار دهد و از سوی ديگر تسهيل فرآيند اخذ رواديد می

 .عامل رششی تأیير مثبتی روی تقاضای ورود شهروندان رشورهای مبدأ به رشورهای مقصد ايقا رند

ست آمده در ارتباط با موانت فردی بايد گقت، موانات فاردی مجموعاه    در تحليل نتايج به د

های فاردی ياک    ها و ويوگی ها، توانايی موانت و مشکالتی هستند ره ارتباط مستقيمی با مهارت

هاای فاردی عضاو     هاا و ويوگای   ها، مهاارت  عضو هيأت علمی دارند، و به نوعی ميزان توانايی

رند. اين موانت از سه مؤلقه، انگيازه رام    اساسی ايقا می ها نق  هيأت علمی در بوجود آمدن آن

المللی، تسلط رم اعضای هياأت علمای باه ياک      اعضای هيأت علمی برای داشتن تعامالت بين

پووهشای اعضاای هياأت علمای      -هاای علمای    ها و مهارت المللی و  ضعف توانايی زبان بين

المللی يک عضو  ی ايجاد تعامالت بينتواند عامل مهمی برا تشکيل شده است. داشتن انگيزه می

المللای اعضاای هياأت     هيأت علمی باشد؛ چرا ره بايد اععان داشت، اللب تعامالت علمی بين

گيارد و عااملی راه باعاث      ها دورت مای  علمی بدون سازماندهی و مديريت از طرف دانشگاه

مای بارای داشاتن    يا اشتياقی است ره يک عضو هيأت عل  شود انگيزه گيری اين تعامل می شکل

افزايی دانشی و ارتقای آموزشی و پووهشی خود دارد؛ با اين  المللی در راستای هم تعامالت بين

هياأت   اعضای هيأت علمی و امتياز رمی ره سيستم ارتقاء اعضای  های روزمره وجود، گرفتاری

ها  انگيزه آندهد، به عنوان موانعی سد راه  علمی برای داشتن تعامالت بين المللی اختصاص می

رود. در رنار داشتن انگيازه بارای تعاامالت     المللی بيشتر، به شمار می برای داشتن تعامالت بين

های ارتباطی از قبيل، توانايی خاوب داحبت    المللی، يک عضو هيأت علمی بايد از مهارت بين

بارای هار   های مهم  رردن و خوب نوشتن به يک زبان بين المللی، به عنوان يکی ديگر از مؤلقه

المللی برخوردار باشد؛ در اين ارتباط نکته قابل عرار   عضو هيأت علمی در عرده تعامالت بين

هاا   های رشور، اللب با تسالط رام در ايان مهاارت     اين است ره اعضای هيأت علمی دانشگاه

مواجه هستند؛ ره شايد اين خود، به دليل رارررد نامناسب نظام آماوزش و پارورش، در نحاوه    

المللی باشد؛ ره باعث شده ره برون داد اين نظام، زمانی ره وارد نظام آموزش  زبان بينآموزش 

شود اين ضعف را همچنان با خود به همراه داشته باشد. با اين وجود، آنچاه راه مهام     عالی می

المللای بارای اعضاای هياأت علمای       های زبان بين است، درک ضرورت برخورداری از مهارت

هاسات. از ساوی ديگار،     المللی آن در راستای رمک به افزاي  تعامالت بينهای رشور  دانشگاه

تواند از پويايی علمی برخوردار باشد و اقدام به ايجااد تعامال    يک عضو هيأت علمی زمانی می
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های جديد در حوزه تخصص خود آگاه باشاد و ساعی در    در سطح بين المللی رند ره از دان 

؛ به سخن ديگار، او باياد از تواناايی و    مستمر داشته باشد به روز رردن دان  خود، به دورت

ظرفيت  علمی الزم برای پيوند زدن دان  خود با دان  جهانی در راستای حل مسائل پيچياده  

 مساائل اقتصاادی، سياسای، اجتمااعی و     المللی و جهانی برخوردار باشد؛ چرا راه اماروزه   بين

علمای،   های فعاليت انجام است ره شده متنوع و گسترده، پيچيده قدری به جوامت محيطی زيست

 و پيچياده  مساائل  حال  و پاساخگويی  امکان ای، رشته و تک سنتی شکل به پووهشی و آموزشی

های پووهشای يکای ديگار از     های علمی، برخورداری از مهارت در رنار توانايی .ندارد را متنوع

رود؛ چارا راه    ی به شمار مای الملل ملزومات برای هر عضو هيأت علمی در عرده تعامالت بين

گيارد؛   پووهشای داورت مای    -المللی اعضای هيأت علمی اللب در سطح علمی تعامالت بين

گيری تعامال قلماداد    تواند به عنوان مانعی در شکل بنابراين عدم برخورداری از اين مهارت می

دار شود. لذا يک عضو هيأت علمی بايد از مهارت الزم بارای پاووه  و پووهشاگری برخاور    

 در اخالقای  مالحظات های پووه  و شيوهی  هزمين دان  در داشتن به معنی باشد. اين مهارت

؛ چارا راه اللاب تعاامالت اعضاای      (Salimi, Haidari & Keshavarzi, 2015) است اين زمينه

های پووهشای ياا مقااالت پووهشای مشاترک       المللی در شکل طرح هيأت علمی در عرده بين

مندی از مهارت پووه  و پووهشگری اسات.   مه داشتن چنين تعامالتی بهرهافتد و الز اتقاق می

دست آمده از اين پووه ، پيشنهادهای زيار در راساتای از باين باردن موانات       براساس نتايج به

 شده است:  های رشور ارائه المللی اعضای هيأت علمی دانشگاه تعامالت بين

 رجه با تعيين و تصويب و اجرايی رردن های رشور و وزارت خا دانشگاهشود پيشنهاد می

برای اعضای هيأت های الزم سعی در تسريت فرايند ددور رواديد  قوانين و آيين نامه

 .علمی خارجی رنند

 از سوی ديگر، . های رشور نهادينه شود عامالت علمی بين المللی در دانشگاهتشود پيشنهاد می

المللی اعضای هيأت علمی و  رای تعامالت بينتوانند با ايجاد دفتری ب های رشور می دانشگاه

المللی  ريزی و مديريت بهتر تعامالت بين هاستخدام افراد متخصص در اين زمينه، سعی در برنام

 .ک به افزاي  تعامالت داشته باشنداعضای هيأت علمی خود در راستای رم

 های اجرايی در زمينه  ها و برنامه گذاری های رشور در رنار سياست دانشگاهشود پيشنهاد می

المللی و افزاي   المللی، با تخصيص منابت مالی الزم برای تعامالت بين تعامالت علمی بين
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ها  المللی آن های پووهشی اعضای هيأت علمی خود، سعی در افزاي  تعامالت بين گرنت

 .داشته باشند

 المللی اعضای  بين های رشور از طري  ارزيابی ساليانه سطح زبان دانشگاهشود پيشنهاد می

های آموزشی ساليانه، ويوه اعضای هيأت علمی  هيأت علمی خود سعی در برگزاری دوره

 .المللی داشته باشند ی زبان بينها رم تسلط به مهارت

 های ارتقاء اعضای هيأت علمی در وزارت علوم و  نامه ره قوانين و آئينشود پيشنهاد می

ص امتياز بيشتر برای تعامالت اعضای هيأت علمی ها، با اختصا متعاقب آن در دانشگاه

 ها داشته باشند. المللی آن سعی در حمايت و افزاي  تعامالت بين
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