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، 2دکترکورش فتحی واجارگاه، 1عادل حالج دهقانی

 4، دکتر کامبیز پوشنه   3دکتر علی اکبر خسروی
 یانمطلوب جذب دانشجوی الگوی با هدف،طراح پژوهش ینا چکیده:

روش  یثو از ح یاز نظر هدف، کاربرد کهانجام شد یدر دانشگاه آزاد اسالم یخارج

.جامعه شدمضمون استفاده  یلوتحل یاز روش گراند تئور و یفیک پژوهش،بصورت

ارشد،  یرانمد ی،، متخصصان آموزش عال علمی یئته یاعضا ازپژوهش،  یآمار

 یواحدها یالملل ستاد ینروابط ب یرانو مد یه آزاد اسالمدانشگا یخارج یاندانشجو

نمونه گیری که بصورت هدفمند انجام در بخش  انتخاب گردید. یدانشگاه آزاد اسالم

پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت و آراء 50از  یشپژوهش اسناد بپذیرفت، نمونه 

ز متخصصان نفر ا 12با  یدانیدر بخش مطالعات م ینشد.همچن یصاحبنظران بررس

با  .در مرحله جمع آوری اطالعاتبعمل آمد یقحوزه مصاحبه عم ینصاحب نظر در ا

یادو تحلیل مضمون داده بن یبر تئور یساختارمند مبتن یمهن های استفاده از مصاحبه

اسناد بصورت مطالعه موجی شکل انجام گردید.روش تحلیل اطالعات از طریق 

 ی،خارج یانجذب دانشجو یالگو د.دربررسی هایکدگذاری باز،محوری،انتخابی انجام ش

 حاصل شد. یربه شرح ز یجبود نتا یر،متغ هفتشامل که 

 یفیو ک ی،توسعه کمموافق و مخالف به ترتیب یدگاه هاید یین.در تب

اعتبارات و  یشافزای،دانشگاه یساز یالملل ینبی،دانشگاه یدانشگاه،اصالح کارکردها

منحصر شدن  شدن،ی جهان مربوط به تمشکال یزوفرهنگ سا یدانشگاه یمنابع مال

اهداف  یتارجح و( یکآکادم یدار یه)سرمایدر جهت منافع اقتصاد یانجذب دانشجو

 یانعوامل موثر بر جذب دانشجو یینحاصل شد. در تب یبه اهداف آموزش یاسیس

 یتموقع لوژی،ها، تکنوسیاست  و ها اهداف، برنامهی،انسان یرویساختارها، نی خارج

 یبرنامه ها، جذب  ی هایراهبرد ها ییندر تب ، یآموزش یابیو بازار پلماتیکید

 یدارا یرشمورد پذ های رشته ییندر تب ، یمیوعملکرد تنظ ینعملکرد نمادیتی،حما

روند  یلتسه ییندر تب،رفتارها وساختارها ینه ها،زم ی،خارج یاندانشجو ینسب یتمز

 یتدر نهاو ینسرزم یشداد دانشگاه وآمااستع ی،رقابت یتمز ی،خارج یانجذب دانشجو

موانع  ی،موانع فرهنگیکی، موانع تکنولوژی، خارج یانموانع جذب دانشجو ییندر تب

 .اند موثر بوده یموانع اقتصاد یاسی وموانع سیکی، پداگوژ

دانشگاه  ی،خارج یانجذب دانشجو ی،آموزش عال ی سازی،الملل ینب: کلمات کلیدی

 .یآزاد اسالم

Adel Hallaj Dehqani, Dr. Kourosh Fathi 

Vajargah, Dr. Ali Akbar Khosravi, Dr. 

Kambiz Poushaneh 
Abstract: The purpose of this study was to design a desirable pattern 

of recruitment of international students in Islamic Azad University, 

which was applied in terms of purpose, applied and qualitative in terms 

of research method and Grand Theory and content analysis method. 

Statistical population of research, faculty members, experts  Higher 

education, senior managers, international students of Islamic Azad 

University and international relations managers of Islamic Azad 

University units were selected.  In the purposeful sampling section, the 

research sample of more than 50 research documents was studied and 

the opinions of the experts were reviewed. In-depth field interviews 

were conducted with 12 experts in this field.  Data were collected using 

semi-structured interviews based on data theory and document content 

analysis in a waveform study. Data analysis was done through open, 

axial, selective coding. External student recruitment pattern studies, 

which included seven variables, were conducted.  The results are as 

follows. 
 In explaining the favorable and disagreeable views, respectively, on the 

quantitative and qualitative development of the university, on the reform 

of academic functions, on academic internationalization, on increasing 

academic credits and financial resources, and on the problems of 

globalization, the integration of students into economic interests 

(capital).  Academic achievement) and the preference for political goals 

over educational goals.  Explaining the factors influencing international 

student recruitment structures, human resources, goals, programs and 

policies, technology, diplomatic position and educational marketing, 

explaining recruitment strategies, support programs, symbolic 

performance and regulatory performance, in explaining the disciplines  

Admissions have the relative advantage of international students, 

backgrounds, behaviors and structures in explaining facilitation of 

international student recruitment, competitive advantage, university 

talent and land acquisition, and ultimately in explaining barriers to 

international student recruitment, technological barriers, cultural 

barriers, political barriers, and pedagogical barriers.  Have been 

economically effective. 
Keywords: Internationalization, Higher Education, Attracting 

International Students, Islamic Azad University. 
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 مقدمه
دهد، المللی رخ میتوسعه علمی یک حرکت چند وجهی است که در ظرف محیط بین

پدیده جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ از سویی و موضوع جهانی بودن علم و فناوری از سوی دیگر، 
المللی المللی را افزایش داده است. از این رو پدیده و سیاست بینهای بینروند رو به رشد فعالیت

ها و موسسات آموزش عالی کشورها و مناطق مختلف با رشد موزش عالی در دانشگاهشدن آ
(. بر 1395؛ به نقل از خرسندی، 2014فراگیر و استقبال روز افزونی رو برو بوده است )یونسکو،

المللی شدن آموزش عالی عالقه مندان زیادی را به خود جلب کرده ی بینهااین اساس رویه
المللی (، تقاضای رو به رشد بین2015) 1(. به زعم آلتبیچ2009کریستین، است) فوجی، انیو،

شدن حاکی از رشد تقاضا برای افزایش کیفیت در آموزش عالی بنا بر استانداردهای جهانی است. 
های قرن بیست و یکم است. المللی شدن اولین اولویت دانشگاه(؛ بین2003) 2به زعم نایت

المللی، میان فرهنگی و جهانی به درون زش عالی فرآیند تلفیق ابعاد بینالمللی سازی در آموبینت
های فرهنگی و هدف، عملکرد و اجرای آموزش عالی به شیوه ای است که احترام به تفاوت

المللی شدن (. به سخن دیگر بین1390بخشد )خشنودی فر و فتحی واجارگاه،ها را ارتقا میسنت
های آموزش ها و ساختارالمللی به دروس، و رشتهخشیدن بینآموزش عالی به معنای هویت ب

(. افزایش درآمد ناخالص ملی، رونق بخش گردشگری، ورود ارز به 2004دانشگاهی است)نایت،
،به نقل از رمضانی، قهرمانی،پرداختچی و ذاکر صالحی 2017 3کشور )سانچز و همکاران؛

، 4کشور )سیالتو، فرانزونی و استفان(صادرات خدمات آموزشی، ارتقای وجهه علمی 1395،
طلب و اصیل ایرانی، ( شناساندن فرهنگ غنی و صلح1395، به نقل از رمضانی و همکاران ،2015

ها، رشد و توسعه و تعمیق دانش و مهارت متخصصان و تعاطی افکار و تضارب اندیشه
و رفاه نخبگان و ها، افزایش سطح درآمد دانشگاهیان، ایجاد مزیت رقابتی برای دانشگاه
( و 2016، 5المللی )سیمینی، زاکاری و گابریلیتحصیلکردگان از طریق کسب وجهه و اعتبار بین

 هایفرهنگی تنها بخش کوچکی از هزاران مزیتی است که همکاریتوسعه سطح تبادالت بین
 ها متوجه کشور خواهد ساخت.المللی دانشگاهبین علمی

 مبانی نظری
ه ای است که جنبه های مختلف بشری مانند جنبه های اجتماعی ، جهانی شدن پدید

اقتصادی ، فرهنگی و آموزشی را تحت تاثیر قرار داده است و بین المللی سازی به عنوان بعدی از 
 -پدیده ی جهانی شدن ، نظام های آموزشی و به تبع آن منافع کشورها را در عصر اقتصاد دانش 

                                                 
1 . Altbach 
2 . Knight  
3 . Sanchez 
4. Scellato; Franzoni & Stephan 

5. Cimini; Zaccari & Gabrielli 
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تعداد  .)1390خسروی نژاد, شهرزاد و علیرضا عصاره،  (.استمحور با مسائلی مواجه کرده 
 2,5بیش از  2015تا  2000های های مختلف جهان بین سالالمللی در دانشگاهدانشجویان بین

های کشورهای غیر از موطن اصلی میلیون دانشجو در دانشگاه 5برابر شده است و اکنون قریب 
دانشجو در  51395(. ایران با داشتن 296: 2017، 1اند )او.ای.سی.دیخود در حال تحصیل

، 255030، هند با 801187خارج، جزو ده کشور اول دنیا در میزان صدور دانشجوست و چین با 
ترتیب پنج کشور اول جهان در نفر به 77965، قزاقستان با 80635، فرانسه با 116342آلمان با 

الیا در رده هشتم جهان قرار دارد )موسسه آمار صادرات دانشجو بوده و ایران، پس از مالزی و ایت
 (.2018، 2یونسکو

المللی علمی نه ها و تبادالت بینرسد امروزه کشورها با ارتقای سطح همکاریبه نظر می
کنند بلکه به نوسازی اقتصاد و کارآمدی تنها مشروعیت جانبی و منزلت اجتماعی کسب می

المللی (، معتقدند که یکی از ابعاد بین1997) 3یت رسانند. نایت و دویفناوری خود مدد می
سازی، ارتقای هویت ملی است و این ابزاری است برای معرفی زبان و فرهنگ ملی کشورها در 

المللی از المللی است تا کشورها بتوانند از راه گسترش آموزش عالی در قلمرو بینعرصه بین
( در مقاله ای با عنوان امکان 1397و عزیزی )های غربی بکاهد. عارفی وابستگی صرف به کشور

المللی شدن های جامع دولتی شهر تهران نشان داد میانگین بینالمللی شدن دانشگاهسنجی بین
دانشگاه جامع شهر تهران کمتر از حد متوسط است و در سطح پایین تر از میانگین فرضی قرار 

های نوین، استفاده از زبان انگلیسی به اوریدارد. معیارهای سنجش در این تحقیق به کارگیری فن
المللی علمی و آموزشی و های بینالمللی، همکاریهای بینعنوان زبان اصلی، همکاری

 المللی بود. های پژوهش بینهمکاری
ای نسبتاً جدید اما از لحاظ مفهومی گسترده و بین المللی شدن آموزش عالی پدیده

انشگاه به تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که حاصل از متنوع است و به عنوان پاسخ د
با این وجود تعیین دقیق معنا و دامنه  4(2006باشد، شناخته شده است. ولیوس)جهانی شدن می

المللی شدن ( بین2015(. نایت )2013) 5این پدیده برجسته اجتماعی بسیار دشوار است. چن
ابعاد  5کند: فرآیند تلفیقشی اینگونه تعریف میآموزش عالی را در سطح ملی، نهادی و بخ

ها،کارکردها و نیزعرضه آموزش عالی. تعریف فرهنگی و جهانی در اهداف، مأموریتالمللی، بینبین
ارائه شده چنین است که: « المللی شدن و مداخالت جهانیمرکز بین» جامع دیگری که توسط 

                                                 
1. OECD 

2. UNESCO Institute for Statistics (UIS)- Data extracted on 30 Jan 2018 19:47 UTC (GMT) from UIS.Stat 

3 . Knight & Dewit 
4. Valiulis 

5.Chen 

5 . in corporation 

http://data.uis.unesco.org/
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ها ها، برنامهماهنگی و یکپارچه سازی سیاستالمللی شدن فرآیندی است که در جستجوی هبین
المللی شدن و هاست. )تارنما مرکز بینها و کالجهای دانشگاهالمللی و موقعیتهای بینو طرح

 (18/08/96مالحظات جهانی مشاهده شده در:
های ملی به ها و سیاستالمللی شدن فرهنگ، روابط بین ملتبه طور کلی در مفهوم بین

المللی شدن آموزش عالی بر تبادل متقابل ای برجسته است. در چنین شرایطی بینهطور گسترد
المللی شدن به عنوان عنصر کلیدی سرمایه فرهنگی بین .ها و فرهنگ ملی تأکید داردایده

شود که بدنبال توسعه فارغ التحصیالن و کارکنانی است که مسئول، توانا، خودآگاه، محسوب می
الملل در دانشگاه بوده و شامل و موضوعی فراتر از اجرای بعد بین 1(2017سون،دلسوز باشند )راب

انجمن  2(2012باشد. )ریان،ها میها و تفاهم مشترک و احترام به تفاوتتبادل فرهنگ و ارزش
المللی شدن را به عنوان فرصتی برای ترویج تنوع فرهنگی، و (، بین2005ها ،)المللی دانشگاهبین

 -از جمله اهداف فرهنگی .داندبین فرهنگی، احترام و تساهل در میان مردم می تقویت فهم
توان تنوع فرهنگی در دانشگاه، یادگیری فرهنگی و افزایش سواد المللی شدن را میاجتماعی بین

 (1393فرهنگی برشمرد )خرسندی طاسکوه، 
طوری که رهبران و ای دارد به نهاد آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران اهمیت ویژه

سیاست گزاران جمهوری اسالمی ایران ضمن اذعان به اهمیت این نهادعلمی و نیاز به تربیت 
نیروی انسانی تحصیلکرده، آن را نه به عنوان نهادی صرفا علمی بلکه بخشی از فرآیندهای 

 ( پس از211:1392دانند. )نبوی،های ایدئولوژیک میسیاسی و مکان مناسبی برای آموزش
ها در ایران بین المللی شدن آموزش عالی متناسب با انقالب اسالمی و با بازگشایی مجدد دانشگاه

های انقالب به رویکرد درک و فهم متقابل و با تأکید بر بعد فرهنگی و انتقال مفاهیم و ارزش
خمینی مثابه اولویتی با اهمیت در سیاست آموزشی کشور در نظر گرفته شد. ایجاد دانشگاه امام 

)ره( و پس از آن توجه به این موضوع در اسناد باالدستی ازجمله سند چشم انداز جمهوری 
و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سند دانشگاه اسالمی، نقشه جامع  1404اسالمی در افق 

های جهان اسالم همواره مورد توجه بوده است. علمی کشور و سند رتبه بندی دانشگاه
المللی، صدور دانش و یافتههای دنیا برای یافتن هویتی بینی ایران مانند دیگر دانشگاههادانشگاه

های علمی، تبادالت دانشجویی، برطرف کردن تنگناهای مالی، افزایش کیفیت آموزشی، گسترش 
( به رغم ظرفیت و 198:1395گرایی به این سمت سوق خواهد یافت. )خراسانی،چندفرهنگ

گذاری المللی شدن در آموزش عالی ایران تاکنون سیاستر مبحث بینتوانمندی موجود د
 (1395راهبردی، تخصیص اعتبار خاص و سرمایه گذاری عمده وجود ندارد. )خرسندی،

                                                 

1 . Rabson 

2 . Ryan 
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-خدمات دانش یسازیها بر تجارشدن دانشگاه یالمللینتأثیر بدر پژوهشی تحت عنوان 
 یالمللینب( دریافتند که استان مازندران ید اسالمآزا یهامورد مطالعه: دانشگاه)ها دانشگاه یانبن

بر  یدانشگاه ی و امورخدمات یاسی، امورس ی، امورامور ارتباطو ابعاد آن شامل  هاشدن دانشگاه
 .تأثیر دارداستان مازندران  یآزاد اسالم یهادانشگاه یان درخدمات دانش بن یساز یتجار

المللی را بستری بسیار مناسب برای بینمی علهای ( همکاری2017و همکاران ) 1برچین
ویژه در ها بهدانند و معتقدند این قبیل همکارینیل به توسعه پایدار در سطح ملی و جهانی می

تالیفی مقاالت موجب حل مسایل غامض پژوهشی، تسهیم، تقویت  زمینه پژوهش و باالخص هم
به جامعه و جامع برای مسایل مبتال افزایی دانش همکاران و نیل به راهکارهای بدیعو هم

کشور پیشرو در یک رشته علمی خاص، به تأثیر  20( با بررسی 2017) 2دانشگاهی است. لو و ما
های بندی دانشگاهالمللی در ایجاد مزیت رقابتی برای این کشورها در رتبههای علمی بینهمکاری

کنند. الدیری، کوتسمیر و ارزیابی میجهان پرداخته و این امر را بسیار مؤثر در این زمینه 
المللی درجریان دانش بین محققان های آکادمیک بین( در بررسی تأثیر همکاری2017) 3وینسی

های علمی ها از همکاریگیرند که میزان استقبال دانشگاهبرخی کشورهای اروپایی نتیجه می
در سرمایه انسانی در راستای تحقق  گذاریبسیار زیاد بوده و به انباشت سرمایه انسانی وسرمایه

( با بررسی 2016) 4نماید. سیمینی، زاکاری و گابریلیرشداقتصادی مناسب، کمک شایانی می
المللی در دهه اخیر، سهم فاندهای تحقیقاتی را المللی درسطح کالن بینبینعلمی های همکاری

ها بر مبنای وری دانشگاهمیزان بهره ها را درهای علمی و افزایش این همکاریدر ارتقای همکاری
ایشان با نشان دادن تمایز آشکار . کنندبسیار اثربخش قلمداد می« سیاست علم و فناوری» اصول

المللی دارند به توجیه بینعلمی های ای از همکاریهایی که سطح گستردهو برتری دانشگاه
های علمی را در پردازند و سهم همکاریمیها به این عرصه اقتصادی بسیار مبرهن ورود دانشگاه

کنند. هورتا و ها و کشورهای متبوع آنها بسیار اساسی ارزیابی میرشد اقتصادی و علمی دانشگاه
المللی بین یک کشور اروپایی ( در پژوهشی برای طراحی برنامه همکاری بین2015) 5پاتریشیو
های جه گرفتند که راهبرد فعاالنه همکاریو سه دانشگاه برجسته درایاالت متحده نتیمتوسط 

تواند بازده اجتماعی واقتصادی مثبت داشته و های جهان میهای ملی بادانشگاهعلمی دانشگاه
های ایشان حاکی از آن است که اراده سیاسی سیاستمداران دیگر یافته. مروج اصالحات باشد

های گیری ازانواع مشارکتن را قادر به بهرهگزاراپیشرو، همراه با زمینه وتجربه دانشگاهی، سیاست
های علمی در گسترش کمی و های مبتنی بر همکاریهمچنین نقش سیاست. کندالمللی میبین
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المللی های پژوهشی ملی و تشویق افراد و نهادها افزایش مشارکت در طرح های بینکیفی گروه
؛ به نقل از رمضانی و 2015همکاران،  و 1ادواردو ).نیز در این پژوهش مورد تایید قرار گرفت

های برزیل و دانشگاه های علمی بین(  در مطالعه خود، گسترش همکاری1395همکاران ،
های خارجی رابه عنوان مکانیسم مناسب چه برای جهش کیفی درتولیدعلم برزیل دانشگاه

شگران کلیدی کنند و نقش پژوهجای کشورفرض میدرمنطقه و چه برای انتشاردانش درجای 
 مطالعه. سازندالمللی را برجسته میبینعلمی هایدرتکامل این شبکه وکمک به تحقق همکاری

موسسه آموزش عالی انجام شد چهار 2764( در ابعاد وسیعی بر روی 2012) 2ای که توسط گرین
ؤسسه . حمایت م1المللی در سطح راهبردی عبارتند از: های آکادمیک بینشاخص اصلی همکاری

ی مربوط به ها. سیاست3، برنامهفوقی هافعالیتی علمی و ها. برنامه2سازی، المللیاز بین
 اد دانشجویان خارجی.تعد. 4و  علمیهیات

المللی شدن آموزش عالی در استرالیا و کانادا (، در تحقیقی با عنوان بین2015)3شاو 
پردازد، او زش عالی در استرالیا و کانادا میالمللی شدن آمودرسی برای آینده، به بررسی شدن بین

دهد و بر این نکته تأکید های بین دو کشور را ارایه میها و تفاوتدر این تحقیق برخی از شباهت
المللی شدن آموزش عالی کمک دارد که علت اصلی تغییرات دانشگاهی در استرالیا در جهت بین

المللی سازی آموزش عالی در حقیقی با عنوان بین(، در ت2013) 4به اقتصاد آن کشور است. ثام
های دولت و پاسخ مؤسسات ها، به بررسی سیاستهای دولت و پاسخ دانشگاهمالزی سیاست

های این پژوهش حاکی ها پرداخت، یافتهدولتی و خصوصی به آموزش عالی نسبت به این سیاست
گردد اما اساساً ید دانش تأکید میها بر پژوهش و تولاز آن است در حالی که در این سیاست

 2012 5تمرکز آن عمدتاً بر افزایش ورودی دانشجویان و به تبع افزایش درآمد است. )مارمولجو،
المللی سازی یک موسسه را بهبود پنج دلیل برتر بین ) 1395به نقل از رمضانی و همکاران ،

المللی موسسه، تقویت مایه بینالمللی کردن برنامه درسی، گسترش نآمادگی دانشجویان، بین
( معتقد 2010داند. حکیم زاده )تولید و پژوهش و علم و متنوع سازی دانشکده و کارکنان می

های مختلف را گرد هم المللی سازی تحصیالت تکمیلی، دانشجویان و استادان نظاماست که بین
المللی اتحادیه بینکند. بر اساس گزارش آورد و محیطی متنوع و ناهمگون ایجاد میمی

المللی شدن گذاران آموزش عالی بین(، نود و شش درصد از مدیران و سیاست2003ها )دانشگاه
دانند. برخی از اندیشمندان بر این باورند که جهانی شدن ها را به نفع دانشگاه خود میدانشگاه

قرار گرفته است. تا  هایهمچون فرآیندی در حال وقوع به ابزاری ایدئولوژیک در خدمت حکومت

                                                 
1. Eduardo 
2. Green 
3 . Shaw 
4 . Sam 
5 . Marmolenjo 



یدر دانشگاه آزاد اسالم یخارج انیمطلوب جذب دانشجو یارائه الگو  

 13 

رسد را اعمال کنند. بنابراین های دیگر به اقبال نمیهای خود را که از شیوهبرخی از سیاست
طلبانه گسترش جهانی شدن به پردازند، گذاران باید به بررسی مقاصد سلطهمدیران و سیاست

ی آموزش و پرورش (  . به هر رو1395؛ به نقل از رمضانی و همکاران ،2014 1)مانی و انویسکا
های آن را به شیوه ای دمکراتیک تواند اثرات منفی جهانی شدن را خنثی کند و قابلیتمی

افزایش دهند. ایده آموزش جهان شهر نگر بر گرفته از این طرز تفکر است. فتحی واجارگاه و دیبا 
یران طوری رشد ها باید دقت کرد وآگاهی فراگ(، اعتقاد دارند در طراحی دیدگاه1389واجاری )

یابد که آنها دیگران و فرهنگ شان را رقیب و مخالف خود ندانند و مسایل جهانی را هم چون 
الملل کشور استرالیا ی آموزش بینمسایل شهر و دیدار خود قلمداد کنند. در پژوهشی که موسسه

 34ر به منظور بررسی میزان رضایت دانشجویان خارجی از زندگی و تحصیل د 2010در سال 
درصد دانشجویان از تحصیل در  84دانشگاه معتبر در کشور انجام داده است نشان داد که 

( به بررسی کیفیت 1392های استرالیا لذت داشتند. شمس مورکانی و معارف وند )دانشگاه
زندگی تحصیلی دانشجویان خارجی در دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از پرسشنامه محقق 

های کیفیت زندگی دانشجویی، خدمات . نتایج تحقیق به آنها نشان داد که مؤلفهساخته پرداختند
پزشکی و مشاوره، تجهیزات پزشکی و مشاوره، تجهیزات علمی و پژوهشی، تسهیالت مالی، تغذیه 
و خوابگاه دانشجویی انسجام اجتماعی و مسیر پیشرفت در این دانشگاه از مطلوبیت الزم 

(، در مقاله ای با عنوان تحلیل مبانی نظری و اهداف 1395)برخوردار نیست. خرسندی 
المللی از های آموزش عالی بینی اهداف و سیاستالمللی شدن آموزش عالی نشان داد، دامنهبین

های آرمان گرایانه مانند صلح و فعالیتهای کارکردگرایانه برند سازی و درآمد سازی تا مولفه
های (، مهمترین اهداف و سیاست1392یر است. شفیع زاده )توسعه ایده شهر وندی جهانی متغ

جذب دانشجویان خارجی را تقویت نگرش مثبت دانشجویان خارجی به جمهوری اسالمی ایران، 
های دانشجویان تربیت نیروهای کارآمد، متعهد و آشنا به منطق انقالب اسالمی، تعمیق آگاهی

ها و و می، آشنایی دانشجویان خارجی با چالشهای انقالب اسالخارجی نسبت به اسالم و ارزش
نیازهای جهان اسالم، و تربیت متخصص متعهد به منظور کمک به ارتقای علمی کشورهای 

ها و داند. تحقیقی با عنوان عوامل بازدارنده پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاهاسالمی می
( در دانشگاه شهید بهشتی 1390ن )موسسات آموزش عالی ایران توسط فتحی واجارگاه و همکارا

نفر از دانشجویان خارجی دانشگاه شهید بهشتی مشارکت کردند.  75اجرا شد، در این تحقیق 
ها در مورد منابع پذیرش دانشجویان خارجی به دو دسته درون دانشگاهی و برون دانشگاهی یافته

ی برتر جهان، فعال نبودن هاشگاهتقسیم شد. از دید این دانشجویان، نداشتن ارتباط مستمر با دان
ها و خدمات حمایتی پایین به دانشجویان خارجی، المللی دانشگاههای علمی بیندفاتر همکاری

سه مانع اصلی درون دانشگاهی، و عدم تسهیل ورود دانشجویان خارجی و عدم اعطای استقالل 
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دانشگاهی است. فتحی  ها برای پذیرش دانشجویان خارجی سه مانع اصلی برونبه دانشگاه
المللی کردن ( در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل بازدارنده بین1388واجارگاه، زارع و یمنی)

ها و مؤسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه نشان های درسی دانشگاهبرنامه
وش تدریس مهم ترین دادند عوامل فرهنگی، انسانی، سیاسی، ساختاری، تجهیزاتی، محتوایی و ر

ها است. این در حالی است که بنابر اسناد المللی کردن برنامه درسی دانشگاهعوامل بازدارنده بین
دانشجوی  8500حدود موجود در مدیریت آموزش دانشجویان خارجی دانشگاه آزاد اسالمی 

مرزی در ننفر نیز در واحدهای برو 2000خارجی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی و حدود 
مدیران و کنند. دانشجو در این دانشگاه تحصیل می 10000قریب به حال تحصیل هستند. یعنی 

برای تعامل با خارج از کشور در سیاست گذاران دانشگاه اعتقاد دارند هدف گذاری جدید دانشگاه 
ساله  20انداز های خارجی باالدستی نظام است؛ سیاستی که در چشمبر سیاستوهله اول مبتنی

عنوان یک کشور بخشی آمده است. یعنی ایران باید در طول یک بازه زمانی به تحت عنوان الهام
بخشی از طریق باال بودن کیفیت آموزشی و  ها مطرح شود. این الهامبخش به سایر ملت الهام

ای نظام یکی از دستاوردهبدانند کنند تحقیقاتی خواهد بود تا دانشجویانی که با ایران کار می
این در حالی است که مسئله مهم آنست که علی رغم جمهوری اسالمی، دستاورد علمی است. 

های دانشگاه مبنی بر جذب حداکثری دانشجویان خارجی مدلی که ساختارها و روابط سیاست
بین متغیرهای جذب دانشجویان را مشخص کند وجود ندارد. بنابراین سوال اصلی تحقیق آن 

 اهبردی جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسالمی چیست؟است که مدل ر
 2,1میالدی از  2017نسبت به سال  المللیمیالدی تعداد دانشجویان بین 2011در سال 
سهم کشورهای برخوردار از این قرار  صددرو افزایش یافته میلیون دانشجو 4,6به  میلیون دانشجو

 .است

 2۰11جی کشورها در سال پذیرش دانشجوی خار. 1جدول شماره 

 
 پذیرش دانشجو خارجی کشور ردیف

 درصد28 آمریکا 1

 درصد11 انگلستان 2

 درصد9 آلمان 3

 درصد7 فرانسه 4

 درصد4 استرالیا 5

 درصد3 ژاپن 6

 درصد2 اسپانیا 7

 درصد2 بلژیک 8

 درصد34 سایر کشورها 9
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 2۰1۷ال جدول پذیرش دانشجوی خارجی کشورها در س. 2جدول شماره 

 پذیرش دانشجوی خارجی کشور ردیف

 درصد24 آمریکا 1

 درصد11 انگلستان 2

 درصد10 چین 3

 درصد7 استرالیا 4

 درصد7 فرانسه 5

 درصد7 کانادا 6

 درصد6 روسیه 7

 درصد6 آلمان 8

 درصد23 سایر کشورها 9

بورس تحصیلی گزارش درمورد : های باز( درب2017،) IIEالمللیموسسه آموزش عالی بین
 المللی؛ موسسه کارشناسی ارشد.بین

 
% افزایش، انگلستان و فرانسه  3کاهش، استرالیا با %3با توجه به جداول فوق، آمریکا با 

بدون تغییر و کشورهای چین روسیه،کانادا و آلمان سهم بسزایی در جذب دانشجویان خارجی در 
، تعداد دانشجویان خارجی 2010د در سال اند. گزارش درهای باز نشان می دهداشته2017سال 

نفر می باشد.  17958000نفر رسیده است. تعداد کل دانشجو در آمریکا  723277در آمریکا به 
میلیارد دالر یرای اقتصاد  20در این گزارش ذکر شده که پذیرش دانشجوی خارجی نزدیک به 

 .(IIE,2011:485) سودآوری داشته است 2010آمریکا در سال 
داد دانشجویان خارجی در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه: توان جذب و تع

آموزش دانشجویان خارجیِ که برای تحصیل کشوری غیر از کشور زادگاه خود را انتخاب 
دهنده کیفیت و وضعیت مطلوب یا مناسب یک هایی است که نشانکنند، یکی از شاخصمی

ساس آخرین اطالعات مربوط به تعداد دانشجویان خارجی کشور در حوزه آموزش عالی دارد. بر ا
دانشجوی بین المللی در حال تحصیل  2500گردد، در کشور ما تنها بر می 2009که به سال 

بوده است. این در حالی است که  0008/0اند که نسبت آنها به دانشجویان داخلی کمتر از بوده
دانشجو و برای امارات متحده عربی  35031ر یعنی مص شاخص یادشده برای کشور برتر منطقه،

 دانشجو بوده است. از این نظر، 26637دانشجو و  34122های دوم و سوم، به ترتیب رتبه و اردن،
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 381دانشجو( و ازبکستان) 389دانشجو(، پاکستان) 499ما تنها کشورهایی مانند گرجستان)
 .(25: 2011، 1. )یونیسکوبینیمتر از خود میهای پاییندانشجو(، را در رتبه

 

 های پژوهشسؤال

 سوال اصلی:
 مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟ الگوی .1

 سواالت فرعی:
 ها نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسالمی چیست؟ مواضع و دیدگاه .2
 اسالمی کدامند؟ عوامل موثر بر  پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد .3
 راهبردهای جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟ .4
 های پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟ ها و رشته زمینه   .5
 عوامل بازدارنده در زمینه جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟ .6
ب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسزالمی مناسزب   چه اقداماتی جهت تسهیل روند جذ .7

 است؟

 

 روش پژوهش

کوشد با استفاده از رویکرد تفسیر گرایانه الگوی مطلوب جذب این پژوهش می
دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسالمی را از نگاه پژوهشگران به عنوان یک مدل راهبردی 

ی انسان و تفسیر اوست. انسان یت؛ مشروط به تجربهارائه نماید؛ بر اساس دیدگاه تفسیری، واقع
تواند دانش مربوط به واقعیت را در ذهن خود بسازد و پژوهشگر از راه تعامل با از راه تجربه می

(. بر همین اساس پژوهش حاضر 2009موضوع مورد پژوهش به شناخت آن نایل گردد )بازرگان،
ای انجام شده است. در این پژوهش، نهاز لحاظ روش شناسی کیفی و با روش نظریه زمی

ی میدانی و مشارکت در فرآیندهای مربوط به موضوع پژوهشگر سعی کرده است با انجام مطالعه
ها مثبت و منفی و همچنین عوامل مؤثر جذب دانشجویان خارجی پژوهش به درک و فهم دیدگاه

ی باز و ها از ابزار مصاحبهادهدر دانشگاه آزاد اسالمی پردازد. در این پژوهش جهت گردآوری د
ساختار نیافته با صاحب نظران و اهل فن استفاده شده است. با توجه به اینکه پژوهشگران این 

اند همراه با پژوهش بنا برماهیت تحصیلی و شغلی خود به نحوی با موضوع پژوهش درگیر بوده
اند. بدیهی است استفاده از کردهها استفاده ی باز از مشاهده آزاد برای گردآوری دادهمصاحبه

گیرد. در این پژوهش با اسناد و مدارک موجود در رابطه با موضوع پژوهش در این حیطه قرار می
گردند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ها با هم ترکیب میسازی( دادهاستفاده از روش )مثلث

 دهند. گیرند تشکیل میخبرگانی که در این حوزه قرار می

                                                 
1 . Unesco 
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باشد و با های کیفی میروش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری پژوهش
های نمونه گیری نظری و گلوله برفی و شاخص اشباع نظری نسبت به استفاده از روش

گیری از جامعه پژوهشی اقدام شد. به این شکل که با استفاده از روش نمونه گیری نظری، نمونه
های جامع و غنی بره به منظور دستیا بی به مجموعه ای از دادهچند تن از پژوهشگران خ

اند و در روش گلوله برفی از افرادی که مورد مصاحبه شناسایی شده و مورد مصاحبه قرار گرفته
توانند اطالعات قرار گرفته بودند خواسته شد سایر افرادی را که در وضعیت مشابهی هستند و می

های دریافتی تکراری کار تا زمانی که که پژوهشگر دریافت که داده بیشتری را معرفی کنند، این
های کیفی های بیشتری نخواهد رسید ادامه پیدا کرد که در اصطالح در پژوهشهستند و به داده

نفر از  12گویند. با توجه به مراحل و فرآیندهای ذکر شده با تعداد به آن شاخص اشباع نظری می
الملل دانشگاه آزاد اسالمی و ی روابط بینو کارشناسان حوزه اعضای هیات علمی متخصص

ی گردآوری شده هااند اگر چه از مصاحبه دهم دادهدانشجویان خارجی مورد مصاحبه قرار گرفته
نفر ادامه پیدا کرد. روش تجزیه و  12ها تا به اشباع نظری رسیدند ولی جهت اطمینان مصاحبه

 2به نقل از کرسول 1ها بود؛ اشتراوس و کوربیناسته از دادهها روش نظریه برختحلیل داده
ها را نوعی راهبرد کیفی برای تدوین تئوری در مورد یک پدیده (، تئوری برخاسته از داده2007)

از راه مشخص کردن عناصر کلیدی آن پدیده و سپس طبقه بندی روابط این عناصر درون بستر و 
ها فرآیند کد در روش نظریه داده بنباد به عنوان روش تحلیل دادهاند. فرآیند اصلی فرآیند دانسته

ی خام و استخراج مفاهیم و مقوالت اصلی و روابط بین آنها در هاگذاری و طبقه بندی از داده
چارچوب یک تئوری محقق ساخته است. که با توجه به شرایط و موقعیت پژوهش نسبت به 

ی کد ها در این شیوه از سه شیوهاساس جهت تحلیل دادهی آن اقدام خواهد شد. بر این ارائه
شود، کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی، اساسا کد گذاری استفاده می

شوند. ی خام تفکیک، مفهوم بندی و ترکیب میهاگذاری روند یا فرآیندی است که طی آن داده
ی مرحله کد گذاری محوری، مقوالت عمده با مقولهی کد گذاری باز، مفاهیم اولیه در در مرحله

 شوند.  هسته مرکزی استخراج می
 

 هایافته

تر بیان شد این پژوهش با هدف الگوی جذب دانشجویان خارجی در همانگونه که پیش
ای انجام شده است. که برای رسیدن به این مهم در دانشگاه آزاد اسالمی و ارائه یک نظریه زمینه

گذاری باز از جهت پایایی، در دو مرحله نسبت به کد گذاری مفاهیم اولیه اقدام شده مرحله کد 
مفهوم از مصاحبه پژوهشگران استخراج شد. سپس این مفاهیم  330است. که در مرحله نخست 

                                                 
1 . Strauss & corbin 
2 . Cresswell 
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مفهوم انتزاعی تر کدگذاری شد.  27در مرحله دوم کد گذاری باز، جهت انسجام بیشتر در قالب
 7شود مفاهیم اولیه استخراج شده قبل در قالب کدکداری محوری نامیده می ی بعد کهدر مرحله

اند. این مقوله از لحاظ انتزاعی بودن در سطح باالتری نسبت به بندی شدهمقوله عمده طبقه
 اند. مفاهیم حاصل از کد گذاری باز بوده

 هاهای استخراج شده از نتایج مصاحبه. سواالت پژوهش ومولفه5جدول شماره 

 مصادیق هامولفه ابعاد

 

 

 

 

 

 

 

 هامواضع ودیدگاه

تحلیل نظرات 

 موافقین

 

به زعم من حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه عالوه  توسعه کمی و کیفی دانشگاه-1

بر افزایش واحدها در داخل کشور و خارج کشور آنها را از 

 نظر کیفی نیز ارزشمند می کند.

بززرای سیاسززت جززذب موفززق  دانشززجویان خززارجی      یاصالح کارکردهای دانشگاه-2

دانشگاهها باید در رفتارها، و کارکردهای خود تجدید نظر  

کنند، این عمل موجب این است کزه برخزی از امزور کزه     

 نارسایی در آن وجود دارد بهینه شود.

طبیعی است یکزی از مزایزای حضزور دانشزجویان  بزین       المللی سازی دانشگاهیبین-3

ی دانشگاهی است. مطرح شزدن دانشزگاه در   المللی ساز

 کالس جهانی است

افزززایش اعتبززارات و منززابع مززالی    -4

 دانشگاهی

 مشکالت مالی دانشگاه ها از این طریق حل می گردد.

 فرهنگ سازی-5
یک فرصت است که فضای فرهنگی دانشگاهها را به یک 

 فضای باز و پویا تبدیل میکند

 
 

 هامواضع ودیدگاه
ظرات تحلیل ن

 مخالفین
 
 
 
 

 مشکالت مربوط به جهانی شدن-6
جهانی شدن استعمار نو را می آفریند و نوک پیکان به 

 طرف دانشگاه ها است. )نفی سبیل(

منحصر شدن جذب دانشجویان -7

درجهت منافع اقتصادی)سرمایه داری 

 آکادمیک(

دانشگاه رزق و روزی اش رو از محل جذب دانشجوی 

ه پژوهش بنابراین مبلغ یک خارجی در می آورد ن

 کاپتالیسم سامان یافته است.

ارجحیت اهداف سیاسی به اهداف -8

 آموزشی

اهداف سیاسی در جذب دانشجوی خارجی بر اهداف 

 آموزشی می چربد.

عوامل موثر بر 
پذیرش 

دانشجویان 

ساختارهای پیچیده برای جذب دانشجویان خارجی  ساختارها-9

ان خارجی نیست. ساختارها باید مناسب جذب دانشجوی

 با کمترین پیچیدگی باشد.
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 مصادیق هامولفه ابعاد

 نیروی انسانی باید به گونه ای تربیت شود.  نیروی انسانی-10 خارجی

تا بتواند با دانشجویان خارجی هماهنگ باشد و بتواند 

 ارتباط برقرار کند.

که هدف ها و سیاست ها در  راهبردی تدوین برنامه ریزی هااهداف و برنامه-11

 ن پروژه مشخص باشد اهمیت زیادی دارد.ای

بسترهای فناوری ها موقعیت های راهبردی را برای این  تکنولوژی -12

 سیاست می سازد.

هرچه روابط خارجی بهتر باشد، تمایل دانشجو بیشتر می  موقعیت دیپلماتیک-13

 شود.

عرضه نوع آموزش های در عرصه ی بورس آکادمیک  بازاریابی آموزشی-14

 نکته طالیی است.

 راهبردهای جذب

 حکمران در این پروژه چه می خواهد ؟ های حمایتیبرنامه-15

به نظر من یک رویکرد نمادین است که در عرصه  عملکرد نمادین-16

 دیپلماتیک کشور آرامی هستیم.

و برای سایبرنیک سازی دانشگاه این یک حرکت رو به جل عملکرد تنظیمی )داخلی/ خارجی(-17

 است.

 

عوامل بازدارنده  
 جذب

 بسترها ) فنی،انسانی، امنیتی( فراهم نیست. عوامل بازدارنده  تکنولوژیکی -18

برخوردها با یک دانشجوی خارجی که می خواهد یک  عوامل بازدارنده  فرهنگی -19

دوره کوتاه یا بلند رو بگذراند با عوامل بازدارنده زیادی رو 

 برو خواهد شد.

روش تدریس اساتید ما در دانشگاه آزاد در بسیاری از  وامل بازدارنده  پداگوژیکیع -20

 موارد سنتی است.

مملکت در شرایطی قرار داردکه برخی از مشکالت کالن  عوامل بازدارنده  سیاسی -21

 اجازه فعالیت در موضوع شما را نمی دهد

عالیت باید تامین بودجه کند تا دانشگاه برای ادامه ف عوامل بازدارنده  اقتصادی -23

 ساختار و زیر ساختاهای فنی و مخابراتی را درست نماید.
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 مصادیق هامولفه ابعاد

عوامل پیشران 

 جذب

اقتصاد، فرهنگ، سیاست سه فاکتور مهم در جذب  هازمینه-22

 دانشجویان خارجی است که باید آماده باشد.

منابع انسانی باید رفتارهایی از خود نشان دهد که  رفتارها-23

 اسب این سناریو باشد.من

 پیچیدگی، تمرکز و رسمیت نظام دانشگاهی آفت  ساختارها-24

 دانشجو گزینی خارجی است .

 

ها و زمینه

های مورد رشته

 پذیرش

قابلیتجهای دانشگاهجها رشتهجهای مورد پذیرش را  استعداد دانشگاه-25

 تعیین می کند.

رت پژوهشی عمل کنند دانشجویان خارجی باید به صو آمایش منطقه-26

نه رشته بگذرانند و پژوهشها منطبق با آمایش منطقه 

 باشد.

 مزیت رقابتی دانشگاه-27

باید دید دانشگاه در چه زمینه ای کارایی نسبی دارد و 

آن چیزی که در کورس رقابت از دیگران باالتر است آن 

 مهم است.

 

تخاب شده و ارتباط کلیه مقوالت ی انی کد گذاری گزینشی باید مقوله هستهدر مرحله
عمده حول محور مقوله هسته انتخاب شده و ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم حول محور مقوله 

ها(، بر اساس این ای )برخاسته از دادهگرفت. و سپس مدل زمینههسته مورد بررسی قرار می
هایی که و رفت و برگشتمقوله اصلی سامان گیرد. در تحقیق حاضر پس از چندین بار مطالعه 

ها صورت گرفت مشخص شد که یک مقوله اصلی بیش از همه در ها، مفاهیم و مقولهمیان داده
ها وجود دارد که این مقوله که مقوله هسته مرکزی یا هسته تحقیق حاضر است ها و مصاحبهداده

ها به تحقیق دادهچیزی جز راهبردهای جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد نیست. در این 
های موافقین و مخالفین نیر گویند. دیدگاهانحای مختلف از مقوالت مرتبط با این هسته سخن می

گذارد. عوامل موثر بر جذب، عوامل بازدارنده جذب به نوعی بر راهبردهای جذب تأثیر می
تند و یا به نوعی های مورد پذیرش همگی متأثر از راهبردها هسها و یا رشتهگرها و زمینهتسهیل

های این تحقیق جذب دانشجویان خارجی در گذارند. بر اساس دادهبه راهبردهای جذب تأثیر می
گیرد و سازی صورت میها و جهانیالمللی سازی، گفتگوی تمدنایران بر اساس تئوریهای بین

ای موفقیت در این اجرای این امر در دانشگاه آزاد همراه با نظرات موافق و مخالف همراه است. بر
باشد که پرداختن امر توانمندسازهای فرآیند جذب و عوامل پیشران جذب دانشجویان خارجی می

آمیز به این عوامل موجبات تحریک فرآیند جذب دانشجویان خواهد شد. برای اجرای موفقیت
ن دانشگاهی جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد عالوه بر پارامترها و متغیرهای درون و برو

های تحقیق این عوامل ها را نیز مورد بررسی قرار داد یافتهبایست عوامل بازدارنده و چالشمی
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اند. همینطور بازدارنده را به عوامل بازدارنده تکنولوژیکی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تعبیر کرده
های رقابتی های جذب به استعدادهای دانشگاهی منطقه، آمایش اقتصادی و مزیتزمینه

 (2گردد. شکل )دانشگاهی بر می

 
 . مدل الگوی جذب دانشجویان خارجی1شکل 

 

دهد که ابعاد الگوی بررسی الگوی پیشنهادی بر اساس ادبیات تحقیق نیز نشان می
 پیشنهادی با تحقیقات متعددی همسو و هماهنگ است. 

 افقین(ها در جذب دانشجویان خارجی )تحلیل نظرات مومواضع و دیدگاه
 ی متقاضیهاتوسعه کمی و کیفی دانشگاه -1

ها در اثر برخی از موافقین جذب دانشجویان خارجی به توسعه کمی و کیفی دانشگاه
نظران مشارکت کننده در فرآیند پردازند. در این باره یکی از صاحبجذب دانشجویان خارجی می

ران با تمام شدت و ضعف، مزایا و گوید، توسعه راهبرد جدب دانشجویان خارجی در ایپژوهش می
معایبی که دارد سایر ارکان نظام آموزش عالی را تحت شعاع خود قرار داده است. یکی از این 

هایی است که کیفیت را مورد توجه قرار داده است. اگر کیفیت را ارکان توجه به کیفیت و مؤلفه
رسیم که در بحث جذب کم کردن فاصله موجود و مطلوب تصور کنیم به این نتیجه می
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دانشجویان خارجی ما باز تعریفی از ماموریتها، اهداف و راهبردهای جذب دانشجوان خارجی 
ی مطلوب قابل دسترس، داریم. بدون شک، بدون برخورداری از چشم انداز مشخص و آینده

 تالش برای توسعه حضور دانشجویان خارجی امکان پذیر نخواهد بود.

 شگاهیاصالح کارکردهای دان -2
دهد حرکت به المللی سازی آموزشی فرآیند افزایش کارایی دانشگاهی را افزایش میبین
دهد، اصالح کارکردهای ها را در سطح جهانی افزایش میالمللی شدن استانداردسوی بین

دانشگاهی یعنی حذف کارکردهای زاید و اصالح و تقویت کارکردهای ضروری و مفید در دانشگاه، 
گوید:کارکردهای دانشگاه عنصر مهمی است که در بطه یکی از مصاحبه شوندگان میدر این را
المللی سازی سیستم آموزش عالی در سایه جدب واقعی دانشجویان خارجی صورت سایه بین

تواند ابتدا به صورت سطحی بیان گردد، یعنی مشاهداتی که هر گیرد. اصالح این کارکردها میمی
شنویم این است که از وقتی که ای که اغلب در این جا مید جملهکنفرد از دانشگاه می

رسند، در سطح دوم دانشجویان خارجی آمده دانشگاه خیلی بهتر شده است بیشتر به ما می
گیرد از طریق توجه رویکرد سطح گروه آموزشی است یعنی کارکردهای گروه آموزشی صورت می

های ذی نفع تزریق آموزشی خیلی خوبی به گروه هایبه نیازهای دانشجویان خارجی و بودجه
کند عنصر رقابت در بین گردد و سوم کارکردهای دانشجویان در سطح فردی رشد پیدا میمی

ی بهتری گویند من از یک دانشجوی خارجی نمرهگیرد و اصطالحاً میدانشجویان صورت می
 .گرفتم و این بسیار مهم است

 المللی سازی دانشگاه بین -3
ون شک پدیده تحصیل دانشجویان در مقاطع مختلف در کشور یکی از موضوعات مهم بد

ها در و تأثیر گذار بر نظام آموزش عالی است تعداد دانشجویان خارجی یکی از مهم ترین شاخص
گردد. در این رابطه یکی از مصاحبه شوندگان های جهان محسوب میبندی کردن دانشگاهرتبه
جایی دانشجویان و پذیرش دانشجویان خارجی به عنوان اولویت اول گوید بدون شک جابمی
 المللی سازی آموزش عالی ست.....بین

 افزایش اعتبارات و منابع مالی دانشگاهی -4
های کشور وابستگی شدید به بودجه دولتی قطعا یکی از دالیل کمبود بودجه در دانشگاه

داخلی است.  به شهریه دانشجویانهای آزاد هم وابستگی بیش از حد است. در دانشگاه
ها و مؤسسات آموزشی های مالی دانشگاهتوانند قسمتی از هزینهدانشجویان خارجی بی شک می

توانند به نفع دانشگاه تمام شود در این رابطه یکی از مصاحبه شوندگان را جبران کنند و می
 گوید می

آید و اگر فت و شهریه بدست میها از پول ندرصد بودجه دانشگاه 90در کشور ما حدود 
دانشگاه  اگر بخواهیم بهها قادر به ادامه حیات نخواهند بود. این دو منبع روزی قطع شود دانشگاه
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ترین آنها  باید به منابع دیگر فکر کنیم و یکی از آنها و مهممستقل از بودجه دولتی برسیم 
و البته منابعی که به تولیدات  کنیمهایی است که از دانشجویان خارجی دریافت میشهریه

 دانشگاهی و فروش آنها بستگی دارد

  فرهنگ سازی -5
توانند با هم برقرار کنند این دانشجویان و دانش آموختگان خارجی ارتباطات مهمی می

ها بسط و شیوع یابد تواند منجر به همکاری دانشگاهی گردد و از این طریق فرهنگارتباطات می
گوید آموزش به دانشجویان خارجی به عنوان یک راه ز مشارکت کنندگان میدر این رابطه یکی ا

گردد و مهمترین ابزار جابجایی اجتماعی است. توسعه سرمایه فرهنگی کشور محسوب می
آشنایی با فرهنگ غنی کشور و رمز و راز یک عمر تاریخ و تمدن ایرانی بسیار اثر گذار است 

انی و اسالمی نشر پیدا کند یک راه آن توسعه راهبرد جذب خواهیم تمدن ایربنابراین اگر می
دانشجویان خارجی و مهمتر از آن طراحی بسته فرهنگی برای آن است که به نظرم معاونت 

 فرهنگی دانشگاه نقش اساسی برای آن دارد.

 ها در جذب دانشجویان خارجی )تحلیل نظرات مخالفین(مواضع و دیدگاه
 دنمشکالت مربوط به جهانی ش -1
 منحصر شدن جذب دانشجویان در جهت منافع اقتصادی)سرمایه داری آکادمیک( -2
 ارجحیت اهداف سیاسی به اهداف آموزشی -3

مسزلم است این است که این پدیده، نظام جهانی را آشکارا تغییر داده اسزت و آنچه 
ر ایران ت، پدیده حضور دانشجویان خارجی دایجاد نموده اس زمانطورهمبهفرصزت و تهدید را 

 سازیجهانیهای ناشی از بحران گویدمخالفینی را به خود جلب کرده است، یکی از مخالفین می
مشکالت ناشی از  -1است:  بندیدستهگذارد حول سه محور قابل می تأثیرکه بر آموزش عالی 

محصوالت و خدمات آموزش عالی به سطح  فروکاست -3مدیریت بنگاهی و  -2، شدنجهانی
آموزش عالی است، اما کمتر  سازیجهانیهای مسلط گرایش هاایندر بازار.  فروشقابلی کاالها

بینند یا بیشتر منتفع بیشتر صدمه می تأثیراتواضح است که چه کسانی و کجاها از این 
جای اینکه برد حضور دانشجویان خارجی بهشدن فرهنگ قومی را به اسارت میجهانیشوند. می

کند و آن الیناسیون فرهنگ ایرانی است، باید دانشجویان هایی را ایجاد مینیمؤثر باشد نگرا
زند بنابراین من با خارجی را از پاالیه عبور دهیم و این امر به دمکراسی آموزش عالی لطمه می

سازی یک فرهنگ پویا مخالفم. گذاران این راهبرد دارم با آن نهادینهتمام احترامی که برای بنیان
ف دیگر حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه را از یک مرکز علمی به یک مرکز تجاری از طر

کند و بیشتر به نماد بازاریابی و بازرگانی تبدیلی کند تا مکانی علمی و جمهوری تبدیل می
 نخبگان و بنابراین به نظر من اهداف سیاسی در پشت قضیه وجود دارد تا اهداف آموزشی. 
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 یرش دانشجویان خارجیعوامل مؤثر بر پذ

 ساختارها -1
کند و در بسیاری از یکی از عواملی که به پذیرش دانشجویان خارجی کمک می

شوندگان نیز بسیار ها به آن تأکید شده بود چگونگی ساختارهای دانشگاهی بود، مصاحبهمصاحبه
زی و حداقل اند، کاهش رسمیت دانشگاهی و حداقل تمرکز بخش مرککردهبه این نکته اشاره

شوندگان به آن اشاره داشتند در این رابطه یکی از ساالری مواردی بودند که در مصاحبه دیوان
که در فرآیند جذب، پذیرش، ارزیابی ها برای اینگوید دانشگاهخبرگان مورد مخاطب می

با دانشجویان خارجی کارایی داشته باشند باید از ساختاری منعطف استفاده کنند، ساختاری 
 حداقل درگیری .

 نیروی انسانی -2
ها به نقش عامل انسانی دانشگاهی )حیات علمی، مدیریت تقریباً در تمامی مصاحبه

شده است. توانمندی اعضای هیات علمی در آموزش به ها و کادر دانشگاهی( اشارهدانشگاه
از ها برخوردار بود یکی دانشجویان خارجی است از اهمیت به سزایی در مصاحبه

ها برآن گویدیکی از توقعاتی که متقاضیان جذب در دانشگاهشوندگان در این رابطه میمصاحبه
ها اهمیت دارِ این است که آیا منبع انسانی موجود در دانشگاه با نوع نظام فرهنگی و علمی آن

حدود  ای که ما داریم این است که اعضای هیات علمی ما تامطابقت دارند یا نه؟ به نظرم تجربه
توانند دانش مورد انتظار متقاضیان را هدایت کنند اما این قضیه باید برای زیادی ازنظر دانشی می

دور  ]مواجهه با کارمندان و کادر اداری[کلیه کادر تسری پیدا کند یا دانشجویان از این قضیه 
 بمانند.

 هااهداف و برنامه -3
م آموزش دانشگاهی )سراسر و آزاد( یکی طور خاص و نظاهای دانشگاه بهاهداف و برنامه

شوندگان به آن توجه های جذب دانشجویان خارجی است که در مصاحبه ترین جنبهاز مهم
های راهبردی و یا گفت باید بفهمید که برنامهشوندگان میداشتند در این رابطه یکی از مصاحبه 

مدت است و  هاکوتاهاست آیا برنامهبهتر بگویم تدابیر راهبردی در موردجذب دانشجویان چگونه 
شده، نقشه برای حل مشکالت مالی دانشگاه در زمان خاصی است یا راهبرد  بلند مدتی نوشته 

شده است موقت بودن و دائمی بودن برنامه جذب دانشجویان بسیار مهم است مثالً از راه تهیه 
دانشجیان دولتی در دستور کار  تاریخ تأسیس دانشگاه مرکزی مالزی تا به امروز برنامه جذب

 شود.ترمیها غنیها و کیفیت برنامهشود، رشتهها اضافه میاست و هر روز به عمق برنامه

 فنّاوری -4
عنوان یکی از عوامل هایی است که بهآوری اطالعات و ارتباطات یکی دیگر از مؤلفهفن

شوندگان ورد یکی از مصاحبهشده است. در این ممؤثر بر پذیرش دانشجویان خارجی معرفی
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ای از کاربست دانش بشری است که به خدمت آوری ارتباطات و اطالعات مجموعهگفت فنمی
آمیز توسعه جذب دانشجویان خارجی تواند باعث اجرای موفقیتآید و میآموزش عالی در می

شجویان مدنظر کنیم وجود فیزیکی دانباشد. اگر امروز ما از جذب دانشجویان خارجی صحبت می
توانیم دانشجوی خارجی داشته باشیم. فقط توجه دارید نیست بلکه به مدد فناوری اطالعات می

های فناوری اطالعات آماده باشد که فکر کنم دانشگاه در این خصوص بسیار که باید زیرساخت
سیاست  تواند به مددخانه دیجیتال و.... میهای مبتنی بر خط،کتابپیشرفت داشته است رده

 دانشگاه مبنی برداشتن دانشجوی خارجی باشد. 

 موقعیت دیپلماتیک -5
ها حفظ کرده های مستقیم دولتدیپلماسی نوین، موقعیت خود را برای کاستن تنش

المللی برای ازسرگیری روابط های اخیر راهکارهای بهبود روابط سیاسی بیناست. در دهه
نشگاهیان در این نوع دیپلماسی مورد بررسی قرارگرفته ها و داپیشنهادشده است. نقش دانشگاه

عنوان یک نوع دیپلماسی مورد بررسی قرار گیرد، هر توان بهاست. جذب دانشجویان خارجی می
چه کشور موقعیت دیپلماتیک بهتر داشته باشد راهبرد جذب دانشجو بهتر خواهد بود در این 

المللی دانشمندان بدون اهداف سیاسی طات بینگوید ارتباشوندگان میرابطه یکی از مصاحبه 
های امنی برای خود ها در تعامالت خود حتی ازنظر علمی حاشیهگردد اما دولتدنبال می

کنند. برخالف رویکرد نهفته در آموزش عالی که آموزش عالی بدون مرز در نظر جستجو می
هایی همراه فرضزش عالی با پیشی آموها حتی در حوزهشده است اما تعامالت بین دولتگرفته

هایی چون دوست، دشمن، متخاصم، در این میان هر چه موقعیت دیپلماتیک فرضاست پیش
تر باشد جای برای حسن ارتباطات دانشگاهی و به طبع ورود دانشجویان، پذیرش و کشور حسنه

 تر خواهد بود .آزاد درس خواندن راحت

 بازاریابی آموزشی -6
ات متعدد در فضای جهانی،تأثیرات شایان توجهی را بر مؤسسات آموزش امروزه تغییر

های هدف و برقرار دانشگاه ارتباط چند جانبه و عالی گذاشته است، توجه دانشگاه به گروه
های عالی شده است. در این رابطه اکثر بازارگراتر شدن دانشگاه منجر به بازاریابی در آموزش

کند را مورد توجه ع بازاریابی که به جذب دانشجویان کمک میکنندگان در پژوهش نومشارکت
بازاریابی با شناخت مخاطب و بازار آغاز  اند. بسیاری از مخاطبین اعتقاد دارند که راهبردقرار داده

سال هستند. اگرچه دانشجویان  30تا  20ها جوانان بین شود. اغلب مخاطبین هدف دانشگاهمی
قرار گیرند.  موردتوجههای متعددی نیز در این میان باید ند اما گروهها هستهدف اصلی دانشگاه

ها، : دانشجویان فعلی و آینده، والدین آنجملهمنهای دانشگاه اهمیت دارند تمام بخش
 ها، اساتید، بازدیدکنندگان، محققین التحصیالن، رسانهفارغ
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امکانات یک دانشگاه معرفی نوعی گوید اگر به شوندگان میباره یکی از مصاحبهدراین
ها شود و دانشجویان بفهمند دانشگاهی که در آن تحصیل خواهند کرد نسبت به خیلی از دانشگاه

بهتر است مسلماً در جذب دانشجویان خیلی تأثیر خواهد داشت و این امر زمانی میسر خواهد بود 
یان ببیند و حتی فراتر از های خود را مطابق نیازهای دانشجوکه دانشگاه پیشرفت خود و مزیت

های المللی و فرامرزی گسترش دهیم و یکی از دغدغهآن فکر کند. این کار را ما باید تا سطح بین
 شده است.دانید نقشه راه برایش نوشته مدیریت دانشگاه است و می

 راهبرد جذب دانشجویان خارجی -۷
بینانه شتن اهدافی واقع، دادر جذب دانشجویان خارجی موفق راهبرد نصر اصلی درع

ی برنامه گذاران بوسیلهازآنچه سیاستبینانه، توضیح مشخصی است است. یک هدف واقع
ها و راهبردها گذاریاین سیاستواضح است که هدف اصلی  خواهند به آن برساند،میبازاریابی 

نکته در  های جذب بهینه با توجه به امکانات و استعدادهای دانشگاهی است. اینجذب،روش
ها نیز بوده است. در این رابطه یکی از ها حاصل از مصاحبهمروری دوباره بر یافته

ها کند اگر برنامههای جذب مزیت رقابتی ایجاد میگیری برنامهگوید جهتشوندگان میمصاحبه
های پشتیبانی در جهت حضور حداکثری مهاجران دانشگاهی خارجی است باید یک سری برنامه

ها نوشت درواقع باید مشخص کرد که آیا راهبرد ما راهبرد درهای باز است در این آنبرای 
 صورت باید برایش راهبردهای پشتیبانی نوشت. 

گوید به نظرم راهبرد جذب یک راهبرد نمادین است برای شونده دیگری میمصاحبه
انند در محیطی آرام توها مینشان دادن نظام آرامش در ایران که حتی دانشجویان سایر کشور

 گردد. درس بخوانند در واقع جلوه دیپلماتیک را برای ایران اسالمی متصور می
گوید راهبرد جذب دانشجوی خارجی یک راهبرد خاصی است شونده دیگری میمصاحبه 

تنظیمی آن باید دست خود ما باشد یعنی اینکه ما باید مشخص کنیم که  ]پیچش[که دکمه 
تواند به نفع ما باشد و یا نه اآلن وضعیت مملکت جویان خارجی نیاز داریم و میاآلن ما به دانش

ها باید ای است که نیاز نداریم بنابراین کل راهبردها و رهیافتگونهازنظر سیاسی و فرهنگی به
 گذاران اعمال گردد.ای باشد که شبیه روستایی عمل کند که فشار باربا تشخیص سیاستگونهبه

 ازدارنده پذیرش جذب دانشجویان خارجیعوامل ب
نتایج کدگذاری حاکی از چهار نوع مانع جذب دانشجویان خارجی است. که عبارت است 
از عوامل بازدارنده فنّاورانه، عوامل بازدارنده فرهنگی، عوامل بازدارنده پداگوژیکی، عوامل بازدارنده 

 سیاسی و عوامل بازدارنده اقتصادی 

 کنولوژیکیعوامل بازدارنده ت -1
بسیاری از مصاحبه شوندگان یکی از عوامل بازدارنده و چالش های جذب دانشجویان 

دانند. در حالی که در کشورهای پیشرفته وجود خارجی را عوامل بازدارنده تکنولوژیکی می
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کنند و سعی دارند تا بهترین و دانشجویان خارجی را یک امتیاز ارزشمند برای خود تلقی می
رین امکانات را برای جذب حداکثری دانشجویان فراهم کنند اما در ایران و به ویژه پیشرفته ت

افتد، نتایج تحقیقات صورت گرفته نیز گواه این مطلب است؛ که پایین دانشگاه آزاد این اتفاق نمی
های اجرایی ها چه از لحاظ زیرساختی و چه از لحاظ برنامهبودن امکانات آموزشی و فن آوری

گوید وقتی استفاده مطلوب دانشجویان نیست. در این رابطه یکی از مصاحبه شوندگان میدرخور 
گذاران و خواهد در کشوری برگزار شود سیاستیک رویداد موقت ورزشی دریکی از کشورها می

ها با بهترین و آخرین متدها آوریریزان و مدیران اجرایی در تکاپو هستند که کلیه فنبرنامه
های جذب دانشجوی خارجی به این مهم باید توجه زیادی گردد. دا کنند باید در برنامهاستقرار پی

آوری در دانشگاه آزاد برای جذب دانشجویان خارجی دیگر از یک های فنضعیف بودن دستگاه
ها در سطح شده است. کیفیت و کمیت فناوریشده و به یک تنگنا چالش تبدیلمانع خارج 

 اه باکالس جهانی نیست.استانداردهای دانشگ

 عوامل بازدارنده فرهنگی -2
برانگیزترین عوامل بازدارنده جذب دانشجویان خارجی است دیدگاه فرهنگی یکی از بحث

که توجه مخاطبین را به خود جلب کرده است. در این مورد یکی از مصاحبه شوندگان در این 
ش دانشجویان ایرانی با دانشجویان گویند از مشکالت مهم، فقدان فرهنگ تعامل و پذیرمورد می

ای رشد کرده است، که گونهغیر ایرانی در دانشگاه کشور است، این مشکل در چند سال اخیر به
 اندی خود را جدا کردهها و محل مطالعهبرخی از مراکز آموزشی حتی خوابگاه

ذب های ما برای جگوید ما قبول کنیم دستگاهیکی دیگر از مصاحبه شوندگان می
شود و های باز یک جزمیت و تعصب غیرواقعی داریم این تعصب گاهی به زیان ما تبدیل میایده
های درسی کارآمد برای اینکه این ارزش را برای ما ایجاد کند که همه تر اینکه هنوز برنامهمهم

 فرزند و شهروند جهان علمی هستیم وجود ندارد.

 عوامل بازدارنده پداگوژیکی -3
های ستادها نسبت به فنون تدریس،سیالبس درسی غیراستانداردو برنامهناکارآمدی ا

درسی رفتارگرایانه موضوعاتی بودند که ذهن مخاطبین را به خودشان اختصاص داده است در 
گوید نص صریح قانون کننده در فرآیند تحقیق میتأیید این موضوعات یکی از خبرگان شرکت

ایرانی است بنابراین مشکل ارتباط با دانشجوی غیر  اساسی است که زبان رسمی کشور زبان
روز ی درسی بههاای خاص حل شود ضمن اینکه استانداردها و سیالبسگونهایرانی باید به

دهند بدون کم شدن اند ضمن اینکه برخی استادها توقع دارند همان چیزهایی که درس مینشده
افتاده و اآلن یادگیری ماهیت جدید و ر نقطه و ویرگول بهشون برگردانند این روش تدریس
نظرند ولی کنند البته برخی از استادها بیپیداکرده که با بافت تدریس استادها کامالً فرق می

 تر تدریسشان باید مورد مرمت قرار دهند.استادهای جوان
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 عوامل بازدارنده سیاسی -4
پیچیده است. مشی گذاری در جذب دانشجویان خارجی بسیار مبهم و فرآیند خط

ها در بحث جذب ترین چالشمصاحبه شوندگان به این موضوع اشاره داشتند و یکی از مهم
گوید اند. یکی از مصاحبه شوندگان میدانشجویان خارجی را پیچیده بودن فرآیند جذب دانسته

است. در فرآیند جذب تنها نهادی که باید تصمیم بگیرد خود دانشگاه و گروه و دپارتمان آموزشی 
ی جذب بینیم از وزارت علوم خارجه تا نهادهای حراست فیزیکی توی نحوهولی متأسفانه می

 شود.گیرد گاهی کار به شورای تأمین امنیت استان نیز کشیده میتصمیم می

 عوامل بازدارنده اقتصادی -5
، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، هاارزش، فرهنگ تصاد برآیند کلیه فرآیندهایی است کهاق

گیرد. و درواقع عوامل بازدارنده مالی کلیه را دربرمیقانونی  هایدستگاهساختار سیاسی و 
کنندگان در این پژوهش منظور از عوامل های مختلف است لیکن شرکتها در حوزهتنگناه
ی اند. در مواقع تنگناهایی که بین حوزهنده اقتصادی را بیشتر عوامل بازدارنده مالی دانستهبازدار

ی است های آموزشی درخواست دارند و عدم تخصیص بودجهمنابع و مطالبات متقاضیان دستگاه
گوید محدودیت مالی در مقابل در این خصوص هست در این رابطه یکی از مصاحبه شوندگان می

هایی که باعث موفقیت پروژه جذب دانشجویان خارجی وجود دارد فرآیند جذب رنامهاجرای ب
 اندازد.موفق و کارآمد را به چالش می

 عوامل پیشران جذب دانشجویان خارجی
عوامل پیشران مجموعه اقداماتی است که به جذب حداکثری دانشجویان خارجی کمک 

ها، رفتارها ی زمینهکنندگان را در سه حوزههیلتوان تسدهد میهای تحقیق نشان میکند. یافته
 و ساختارها بررسی کرد.

 هازمینه -1
شرایط و عوامل محیط بیرون سازمانی هستند که راهبرد جذب دانشجویان را مدنظر قرار 

گردند و بیرون از اختیارات محیط دانشگاهی ی حاکمیتی برمیدهند، این عوامل به حوزهمی
رو تمام تواند از طریق رایزنی به برخی تسهیالت را ایجاد کند؛ ازاینمیهستند هرچند دانشگاه 

موقع و مناسب دانشگاه را نسبت به جذب علل و عواملی که امکان برقراری، تنظیم و واکنش به
گردد مانند محیط سیاسی، ارتباطات ها محسوب میدانشجویان خارجی ایجاد کند جز زمینه

 گوید برای همباره یکی از مصاحبه شوندگان میای قانونی. دراینفرهنگی و دیپلماتیک، بستره
راستا شدن با تصمیمات دانشگاه در خصوص جذب دانشجویان خارجی ایجاد بسترهای قانونی و 

ها رو در عاملی به کننده بسیار ارزشمند است شما مجموع اینحقوقی و مبانی و مبادی پشتیبانی
ای آماده باشد فرآیند جذب دانشجویان خارجی بسترهای زمینهها خالصه کنید اگر نام زمینه

 گیرد.سرعت انجام میبه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
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 ساختارها -2
عوامل ساختاری دربرگیرنده تمام عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی دانشگاه 

پیوسته، چارچوب، قالب پوسته و بدنه فیزیکی و هماست که با نظم و قاعده و ترتیب خاص و به
سازد. برای سهولت در فرآیند جذب دانشجویان خارجی ساختارها باید مهیا انشگاه را میمادی د

باشند و شامل بدنه فیزیکی، اطالعاتی، فنی و زیرساختی است. در این رابطه یکی از مصاحبه 
گردد که ساختار اجرایی با گوید... جذب دانشجویان خارجی زمانی تسهیل میشوندگان می

ریزی برای جذب دانشجویان خارجی از یک راستا باشند فرآیند برنامهی همی هیات علمبدنه
 گایدالینی تبعیت کند و البته منعطف باشد.

 رفتارها -3
عوامل رفتاری شامل رفتارها و روابط انسانی در سازمان است، که هنجارهای رفتاری 

دهد. ان را تشکیل میپیوسته و محتوای اصلی سازم همارتباطات غیررسمی، و الگوهای ویژه به 
گردد و هرگونه عوامل و این عوامل محتوایی درواقع پویایی بخش وزنده سازمانی را تلقی می

گیرد، برخی از طور مستقیم مربوط به نیروی انسانی باشد در این شاخه قرار میمتغیرهایی که به
از مصاحبه شوندگان این عوامل مانند آموزش، انگیزش، سبک مدیریتی است. در این رابطه یکی 

ها دارند بسیار در فرآیند تسهیل جذب گوید نیروی انسانی و رفتاری که منابع انسانی دانشگاهمی
دانشجویان خارجی مؤثر است. پشتیبانی مدیران دانشگاهی در سطح کالن و خرد و توجهات 

نظر من پس از دهند اهمیت دارند. به های دانشگاه نشان میمشیعاطفی که درزمینه اجرای خط
ترین عامل های سیاسی رفتارهای منابع انسانی در دانشگاه مهمگیرینگارش راهبردها و جهت

 پیشران در جذب دانشجویان خارجی است.

 ها برای دانشجویان خارجیهای جذب درپذیرش رشتهزمینه
در های دانشگاهی و برند دانشگاهی است که های جذب درواقع استعدادها و مزیتزمینه

 تواند در جذب دانشجویان خارجی مؤثر باشدآن دانشگاه می

 استعداد دانشگاه -1
ای که یک دانشگاه برای جذب دانشجویان استعداد دانشگاه، عبارت است از شرایط بالقوه

سازی گردد در این رابطه یکی تواند بر اساس تدابیری بهتر و مناسبخارجی دارد این شرایط می
العاده است. گاهی گوید استعدادهای بالقوه دانشگاه در برخی واحدها فوقن میاز مصاحبه شوندگا

 .ها را آماده جذب دانشجوی خارجی کردتوان این دانشگاهبا کمی بهسازی می

 آمایش منطقه -2            
تواند از بسته به احتیاجات منطقه ازنظر اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دانشگاه می

گیرد تبدیل به یک برند شود در این رابطه یکی از مخاطبین شجو میهایی که داننظر رشته
که های اصالح نیازهای منطقه بسازیم درصورتیها را مرکزی از کانونتوانیم دانشگاهگوید میمی
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استعدادهای منطقه را کشف کنیم دانشجویان را بر اساس منطقه و دانشگاه گلچین کنیم. به نظر 
های دیسیپلینی دانشگاهی خارج شوند و با توجه ید از طی کردن کرسمن دانشجویان خارجی با

 به آمایش منطقه تحقیقات پژوهشی را در دستور کار خود قرار دهند. 

 مزیت رقابتی دانشگاه -3
را به نشان دادن  دانشگاههایی است که همواره شامل مجموعه عوامل یا توانمندی

در دانشگاه دهد که یک ت رقابتی وقتی رخ میمزی سازدعملکردی بهتر از رقبا قادر می
رسد که نسبت به می هاییقابلیتها و و توسعه هاپیشرفتها به ای یا ترکیبی از شاخصهشاخصه

که آن را قادر  دانشگاهی هست ها یا ابعادکند. مزیت رقابتی، تمایز در ویژگیرقبا برتری پیدا می
کند، در کل مزیت رقابتی، ارزشی است که سازمان به ن میبه ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریا

در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل  کهنحویبهکند، مشتریان خود عرضه می
د واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی هرکدام دارای یک مزیت رقابتی هستند که شوعرضه نمی

د برای مثال دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین توجه دانشجویان خارجی گردنتواند باعث جلبمی
های ورزی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج قطب کشاورزی است. یافتهقطب رباتیک و داده
هایی چون هنر و معماری اسالمی،پزشکی و پیراپزشکی، طورکلی رشتهها بهمستخرج از مصاحبه

اسالمی،فناوری های تک )رباتیک و نانو( را زبان و ادبیات فارسی و مطالعات تاریخی، حقوق و فقه 
گوید ما در برخی از دانند. یکی از مدیران دانشگاهی در این رابطه میمزیت رقابتی دانشگاه می

واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی به معنای واقعی اهتمام و جدیدت کردیم هم ازنظر هزینه 
گویم دانشگاه برای بسیاری از میزیرساختی و هم منابع انسانی بنابراین من با افتخار 

های انسانی، فنی و پزشکی و پیراپزشکی در واحدهای دانشگاهی های مطالعات شاخهزیرگروه
  اندام کند.تواند عرضخاص می

 گیرینتیجه

گاه در مرز خاصی محصور نبوده و در شرایط امروز المللی است و علم هیچعلم بین ذات

کند. شاید به همین دلیل است که مللی شدن علم را ناگزیر میالشدن نیز بینپدیده جهانی

دارد؛ الملل گام برمیدر عرصه بین کیفیتدانشگاه آزاد اسالمی این روزها با ادامه سیاست 

عنوان خود را به تأثیراند مسئوالن این دانشگاه در دوره مدیریت جدید دانشگاه تصمیم گرفته

ها الملل به نمایش بگذارند. این دانشگاه سیاستر عرصه بینترین دانشگاه حضوری جهان دبزرگ

ریزی گذاری و برنامههدفجدیدی برای تعامل با خارج از کشور در نظر گرفته است؛  راهبردو 

سازی دانشگاه است.. المللیهای دانشگاه برای بینبرای جذب دانشجویان خارجی یکی از برنامه

های جذب دانشجویان خارجی موافقان و مخالفانی دارد ولی هرچند فلسفه، راهبردها و برنامه

سو است. اسناد باالدستی هم های جهانی به اینی حرکت دانشگاهدهندهتجربه جهانی نشان
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سوی جذب دانشجویان خارجی با هشیاری باید گواهی دهنده آن است که فرآیند حرکت به

ترین مؤلفه های اثرگذار در جذب  مهم ،تقویت گردد. نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان داد

ی متقاضی، اصالح کارکردهای هادانشجویان خارجی شامل: توسعه کمی و کیفی دانشگاه

المللی سازی دانشگاه، افزایش اعتبارات و منابع مالی دانشگاهی و فرهنگ سازی دانشگاهی، بین

 می باشد.نتایج حاصل از اجرای این پژوهش با

(بر فرهنگ سازی 2017یک راستا بوده است. در پژوهش برچین و همکاران )پژوهش های زیر در 

المللی سازی دانشگاه، افزایش اعتبارات و ( بر بین2017تاکید شده است. در پژوهش لو و ما )

(، بر 2016منابع مالی دانشگاهی تاکید شده است.در پژوهش سیمینی، زاکاری و گابریلی )

دانشگاهی و فرهنگ سازی تاکید شده است. در پژوهش هورتا و  افزایش اعتبارات و منابع مالی

(بر اصالح کارکردهای دانشگاهی، افزایش اعتبارات و منابع مالی دانشگاهی و 2015پاتریشیو )

( بر اصالح کارکردهای 2015فرهنگ سازی تاکید شده است.در پژوهش ادواردو و همکاران )

یش اعتبارات و منابع مالی دانشگاهی و فرهنگ سازی المللی سازی دانشگاه، افزادانشگاهی، بین

المللی سازی دانشگاه، افزایش اعتبارات و ( بر بین2012تاکید شده است. در پژوهش گرین )

( بر اصالح 2015منابع مالی دانشگاهی و فرهنگ سازی تاکید شده است. در پژوهش شاو )

( بر اصالح 2013پژوهش ثام )کارکردهای دانشگاهی و فرهنگ سازی تاکید شده است. در 

المللی سازی دانشگاه، افزایش اعتبارات و منابع مالی دانشگاهی و فرهنگ سازی تاکید شده بین

(بر  افزایش اعتبارات و منابع مالی دانشگاهی و فرهنگ سازی 2012است.  در پژوهش مارمولجو )

المللی سازی انشگاهی، بین(، اصالح کارکردهای د2010تاکید شده است. در پژوهش حکیم زاده )

دانشگاه و افزایش اعتبارات و منابع مالی دانشگاهی تاکید شده است. در پژوهش مانی و انویسکا 

المللی سازی دانشگاه تاکید شده است.در پژوهش (.، اصالح کارکردهای دانشگاهی و بین2014)

ها باید دقت کرد وآگاهی گاه(، اعتقاد دارند در طراحی دید1389فتحی واجارگاه و دیبا واجاری )

فراگیران طوری رشد یابد که آنها دیگران و فرهنگ شان را رقیب و مخالف خود ندانند و مسایل 

جهانی را هم چون مسایل شهر و دیدار خود قلمداد کنند. در پژوهش شمس مورکانی و معارف 

سازی تاکید شده رهنگالمللی سازی دانشگاه  و منابع مالی دانشگاهی و ف( بر بین1392وند )

(از دید این دانشجویان، نداشتن ارتباط 1390است. در پژوهش فتحی واجارگاه و همکاران )

ها و المللی دانشگاههای علمی بینی برتر جهان، فعال نبودن دفاتر همکاریهامستمر با دانشگاه

و عدم تسهیل  خدمات حمایتی پایین به دانشجویان خارجی، سه مانع اصلی درون دانشگاهی،

ها برای پذیرش دانشجویان خارجی ورود دانشجویان خارجی و عدم اعطای استقالل به دانشگاه

( عوامل 1388سه مانع اصلی برون دانشگاهی است.در پژوهش فتحی واجارگاه، زارع و یمنی)
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فرهنگی، انسانی، سیاسی، ساختاری، تجهیزاتی، محتوایی و روش تدریس مهم ترین عوامل 

 ها است.المللی کردن برنامه درسی دانشگاهرنده بینبازدا

های پژوهش نشان داد، عوامل مؤثر بر پذیرش دانشجویان خارجی شامل: ساختارها، یافته

ها، فنّاوری، موقعیت دیپلماتیک، بازاریابی آموزشی و راهبرد جذب نیروی انسانی، اهداف و برنامه

های زیر در یک راستا اجرای این پژوهش با پژوهشباشد. نتایج حاصل از دانشجویان خارجی می

( عوامل مؤثر بر پذیرش دانشجویان خارجی شامل: 2017بوده است. در پژوهش لو و ما )

باشد. در پژوهش ها، فنّاوری، بازاریابی آموزشی میساختارها، نیروی انسانی، اهداف و برنامه

یرش دانشجویان خارجی شامل: ساختارها، ( عوامل مؤثر بر پذ2016سیمینی، زاکاری و گابریلی )

ها، فنّاوری، موقعیت دیپلماتیک، بازاریابی آموزشی و راهبرد جذب نیروی انسانی، اهداف و برنامه

( عوامل مؤثر بر پذیرش 2015باشد. در پژوهش هورتا و پاتریشیو )دانشجویان خارجی می

ا، فنّاوری، بازاریابی آموزشی و راهبرد هدانشجویان خارجی شامل: نیروی انسانی، اهداف و برنامه

( عوامل مؤثر بر 2015جذب دانشجویان خارجی می باشد. در پژوهش ادواردو و همکاران )

ها و فنّاوری می باشد. پذیرش دانشجویان خارجی شامل: ساختارها، نیروی انسانی، اهداف و برنامه

نشجویان، نداشتن ارتباط مستمر با (از دید این دا1390در پژوهش فتحی واجارگاه و همکاران )

ها و خدمات المللی دانشگاههای علمی بینی برتر جهان، فعال نبودن دفاتر همکاریهادانشگاه

حمایتی پایین به دانشجویان خارجی، سه مانع اصلی درون دانشگاهی، و عدم تسهیل ورود 

ش دانشجویان خارجی سه ها برای پذیردانشجویان خارجی و عدم اعطای استقالل به دانشگاه

( عوامل 1388مانع اصلی برون دانشگاهی است. در پژوهش فتحی واجارگاه، زارع و یمنی)

فرهنگی، انسانی، سیاسی، ساختاری، تجهیزاتی، محتوایی و روش تدریس مهم ترین عوامل 

مؤثر بر ( عوامل 2012ها است. در پژوهش گرین )المللی کردن برنامه درسی دانشگاهبازدارنده بین

ها، فنّاوری، هماهنگی های پذیرش دانشجویان خارجی شامل: نیروی انسانی، اهداف و برنامه

مهاجرت، بازاریابی آموزشی و راهبرد جذب دانشجویان خارجی می باشد. در پژوهش شاو 

( عوامل مؤثر بر پذیرش دانشجویان خارجی شامل: ساختارها، نیروی انسانی، اهداف و 2015)

( عوامل مؤثر بر پذیرش 2013، فنّاوری و بازاریابی آموزشی می باشد. در پژوهش ثام )هابرنامه

ها، فنّاوری، امور مهاجرت،بازاریابی آموزشی و راهبرد دانشجویان خارجی شامل: اهداف و برنامه

( عوامل مؤثر بر پذیرش 2012باشد. در پژوهش مارمولجو )جذب دانشجویان خارجی می

ها، فنّاوری، موقعیت شامل: ساختارها، نیروی انسانی، اهداف و برنامهدانشجویان خارجی 

دیپلماتیک، بازاریابی آموزشی و راهبرد جذب دانشجویان خارجی می باشد. در پژوهش حکیم 

( عوامل مؤثر بر پذیرش دانشجویان خارجی شامل: فنّاوری، موقعیت جغرافیایی، 2010زاده )
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دانشجویان خارجی می باشد. در پژوهش مانی و انویسکا بازاریابی آموزشی و راهبرد جذب 

( عوامل مؤثر بر پذیرش دانشجویان خارجی شامل: فرهنگ، نیروی انسانی، اهداف و 2014)

ها، فنّاوری و راهبرد جذب دانشجویان خارجی می باشد. در پژوهش شمس مورکانی و برنامه

رجی شامل:  نیروی انسانی هیات علمی ( عوامل مؤثر بر پذیرش دانشجویان خا1392معارف وند )

ها، فنّاوری، موقعیت دیپلماتیک، بازاریابی آموزشی و راهبرد و غیر هیات علمی، اهداف و برنامه

( عوامل مؤثر بر پذیرش 1395جذب دانشجویان خارجی می باشد. در پژوهش خورسندی )

ها، فنّاوری، موقعیت دانشجویان خارجی شامل: ساختارها، نیروی انسانی، اهداف و برنامه

باشد.در پژوهش شفیع زاده دیپلماتیک، بازاریابی آموزشی و راهبرد جذب دانشجویان خارجی می

( عوامل مؤثر بر پذیرش دانشجویان خارجی شامل:فرصت های بازار کار، ساختارها، نیروی 1392)

 انشجویان خارجی می باشد.ها، فنّاوری، بازاریابی آموزشی و راهبرد جذب دانسانی، اهداف و برنامه

در بعد عوامل بازدارنده پذیرش جذب دانشجویان خارجی نتایج کدگذاری حاکی از پنج 

نوع مانع جذب دانشجویان خارجی است. که عبارت است از عوامل بازدارنده فنّاورانه، عوامل 

بازدارنده  بازدارنده فرهنگی، عوامل بازدارنده پداگوژیکی، عوامل بازدارنده سیاسی و عوامل

اقتصادی. نتایج حاصل از اجرای این پژوهش با پژوهش های ذیل در یک راستا بوده است: در 

(مهمترین عوامل بازدارنده پذیرش جذب دانشجویان خارجی 2017پژوهش برچین و همکاران )

امل شامل، عوامل بازدارنده فنّاورانه، عوامل بازدارنده فرهنگی، عوامل بازدارنده پداگوژیکی، عو

( عوامل بازدارنده پذیرش 2017بازدارنده سیاسی و عوامل بازدارنده اقتصادی می باشد. لو و ما )

جذب دانشجویان خارجی شامل عوامل بازدارنده فرهنگی، عوامل بازدارنده پداگوژیکی، عوامل 

رنده ( عوامل بازدا2015بازدارنده سیاسی و عوامل بازدارنده اقتصادی می باشد. در پژوهش شاو )

پذیرش جذب دانشجویان خارجی شامل، عوامل بازدارنده فنّاورانه، عوامل بازدارنده فرهنگی، 

( عوامل 2013عوامل بازدارنده سیاسی و عوامل بازدارنده اقتصادی می باشد. در پژوهش ثام )

بازدارنده پذیرش جذب دانشجویان خارجی شامل عوامل بازدارنده فرهنگی، عوامل بازدارنده 

وژیکی، عوامل بازدارنده سیاسی و عوامل بازدارنده اقتصادی می باشد. در پژوهش مانی و پداگ

( عوامل بازدارنده پذیرش جذب دانشجویان خارجی شامل، عوامل بازدارنده 2014انویسکا )

فنّاورانه، عوامل بازدارنده فرهنگی، عوامل بازدارنده پداگوژیکی، عوامل بازدارنده سیاسی و عوامل 

( از دید این 1390رنده اقتصادی می باشد. در پژوهش فتحی و اجارگاه و همکاران )بازدا

های ی برتر جهان، فعال نبودن دفاتر همکاریهادانشجویان، نداشتن ارتباط مستمر با دانشگاه

ها و خدمات حمایتی پایین به دانشجویان خارجی، سه مانع اصلی درون المللی دانشگاهعلمی بین

ها برای و عدم تسهیل ورود دانشجویان خارجی و عدم اعطای استقالل به دانشگاهدانشگاهی، 

 پذیرش دانشجویان خارجی سه مانع اصلی برون دانشگاهی است.
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در بعد عوامل پیشران جذب دانشجویان خارجی نتایج تحقیق نشان می دهد، پیشران ها 

 ها، رفتارها و ساختارهاشامل زمینه

( مشخص شد در بعد عوامل پیشران جذب 2017چین و همکاران )می باشد. در پژوهش بر 

ها، رفتارها و ساختارها می باشد. لو و ما دانشجویان خارجی،مهم ترین پیشران ها شامل زمینه

( مشخص شد در بعد عوامل پیشران جذب دانشجویان خارجی، مهم ترین پیشران ها 2017)

( مشخص شد در بعد عوامل پیشران 1395شامل ساختارها می باشد. در پژوهش خورسندی )

ها و رفتارها است. در پژوهش شفیع جذب دانشجویان خارجی،مهم ترین پیشران ها شامل زمینه

( مشخص شد در بعد عوامل پیشران جذب دانشجویان خارجی،مهمترین 1392زاده )

جارگاه و ها، رفتارها و ساختارها می باشد. در پژوهش فتحی واکنندگان شامل زمینهتسهیل

ی برتر جهان، فعال ها( از دید این دانشجویان، نداشتن ارتباط مستمر با دانشگاه1390همکاران )

ها و خدمات حمایتی پایین به دانشجویان المللی دانشگاههای علمی بیننبودن دفاتر همکاری

اعطای خارجی، سه مانع اصلی درون دانشگاهی، و عدم تسهیل ورود دانشجویان خارجی و عدم 

 ها برای پذیرش دانشجویان خارجی سه مانع اصلی برون دانشگاهی است.استقالل به دانشگاه

ترین ابعاد اثر  ها برای دانشجویان خارجی مهمهای جذب درپذیرش رشتهدر بعد زمینه

گذار شامل استعداد دانشگاه، آمایش منطقه و مزیت رقابتی دانشگاه است. نتایج حاصل از اجرای 

( 2017وهش با پژوهش های ذیل در یک راستا می باشد.در پژوهش برچین و همکاران )این پژ

ها برای دانشجویان خارجی مهمترین ابعاد اثر گذار های جذب درپذیرش رشتهدر بعد زمینه

( 2017شامل استعداد دانشگاه، آمایش منطقه و مزیت رقابتی دانشگاه است. در پژوهش لو و ما )

ها برای دانشجویان خارجی مهمترین ابعاد اثر گذار جذب درپذیرش رشتههای در بعد زمینه

شامل آمایش منطقه و مزیت رقابتی دانشگاه است. در پژوهش سیمینی، زاکاری و گابریلی 

ها برای دانشجویان خارجی مهمترین بعد اثر های جذب درپذیرش رشته( در بعد زمینه2016)

 .گذار شامل مزیت رقابتی دانشگاه است

 پیشنهادهای کاربردی

های با توجه به نتایج حاصل از اجرای پژوهش، پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته

 تحقیق به شرح ذیل می باشد:

 گردد:در بعد جذب دانشجویان پیشنهاد می

ی متقاضی جذب دانشجویان خارجی در اولویت برنامه هاتوسعه کمی و کیفی دانشگاه

 رار گیرد.های توسعه دانشگاهها ق
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بخش عمده ای از مشکالت دانشگاه های امروز مربوط به مسائل مالی و بودجه ای است. 

لذا توجه وزارتین علوم و بهداشت و آموزش پزشکی بر افزایش اعتبارات و منابع مالی دانشگاهی 

 از پیشنهادهای کاربردی دیگر است.

 ی گردد:در بعد عوامل بازدارنده پذیرش جذب دانشجویان پیشنهاد م

 گسترش و بهبود زیرساخت اینترنت و فناوری های تحت وب در دانشگاه ها.

 معرفی فرهنگ غنی و اثرگذار ایرانی اسالمی در کشورهای هدف.

های درسی و نظام آموزشی کشور مبتنی بر برنامه های نوین آموزش عالی  تغییر برنامه

 در کشورهای پیشرو.

تاثیرگذار در ورود و خروج دانشجویان خارجی به برقراری ارتباط نزدیکتر بین اجزا 

کشور)همانند وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت علوم و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه 

 های نظارتی و اجرایی مرتبط با امور مهاجرت به کشور(.

 کننده پیشنهاد می گردد:در بعد اقدامات تسهیل

ساختار دانشگاه های نسل چهارم و پنجم  ضروری است ساختار اموزش عالی مبتنی بر

 تغییر یابد.

 ارتباط قوی تر میان دانشگاه و صنایع داخلی و خارجی پدید و گسترش یابد.

 تدوین نظام آموزش عالی مبتنی توانایی حل مسزأله و مهارت آموزشی

 ها پیشنهاد می گردد:های جذب درپذیرش رشتهدر بعد زمینه

 سرزمینی و اجرایی کردن برنامه های تدوین شده. توجه به برنامه های آمایش

تغییر رویکرد دانشگاه ها از پژوهش های نظری به پژوهش های کاربردی در جهت بهبود 

 عملکرد خدمات اجتماعی دانشگاه ها.

دانشگاههای مادر و بزرگ کشور بیش از پیش بر مزیت رقابتی در آموزش عالی توجه 

ب دانشجویان خارجی )حداقل در منطقه چشم انداز( بهره مند نموده و از این مزیت در جهت جذ

 شوند. 
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