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چکیده
در راستای توسعه دیپلماسی علم و فناوری و تولید قدرت نرم ،در دهههای اخیر بینالمللی کردن نهادهای آموزش
عالی موردتوجه متخصصان و رهبران دانشگاهی قرارگرفته است .آموزش عالی بینالمللی نهتنها بهمثابه نماد اعتبار
آموزش عالی ،بلکه بهعنوان نماد توسعه ملی به سیاست قطعی توسعه آموزش عالی کشورهای مترقی و خواهان ترقی
تبدیلشده است .در ایران نیز آموزش عالی بینالمللی بهعنوان یکی از سیاستهای نظام علم و فناوری در دوره
پسابرجام ،انتخابشده است .در این افق ،تالش میشود فعالیتهای بینالمللی نظام آموزش عالی ایران با تمرکز بر
کشورهای خاص بهویژه همسایگان و جهان اسالم ،گسترش یابد .آموزش عالی بینالمللی دارای ابعاد مختلفی است
که تحرک دانشجویی و جذب دانشجویان خارجی یکی از سنتیترین و مهمترین شاخصهای آن است .در این مقاله،
با رویکرد ترکیبی در چارچوب روش فرا تحلیل کیفی ،ضرورت و سازوکار توسعه کارکنان دانشگاههای دارای
راهبرد جذب دانشجوی بینالمللی در ابعاد نگرشی ،دانشی و مهارتی باهدف تأمین رضایت دانشجویان و افزایش
احتمال ماندگاری و وفاداری آنها بهصورت کلنگر مطالعه شده است .کارکنان مرتبط با دانشجویان بینالمللی نیاز به
آموزش و توسعه در بعد نگرشی نظیر فهم ارزش فعالیتهای بینالمللی ،بلندنظری و درک تفاوتهای فرهنگی و
مشتریگرایی ،در بعد دانشی نظیر شناخت نظام آموزش عالی و رشتههای تحصیلی ،آگاهی از وضعیت فرهنگی و
اجتماعی کشورها و میهماننوازی ،بعد مهارتی نظیر زبان ارتباطی مناسب ،تعامل بین فردی متناسب بافرهنگ عمومی
و دانشگاهی ،توانمندی و شایستگی در انجام دقیق وظایف و نقشهای آموزشی -دانشجویی و پاسخگویی ،دارند.
دانشگاههای دارای راهبرد جذب دانشجوی بینالمللی میتوانند همسو با اولویتهای شناساییشده در این پژوهش،
 .1این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان سیاستهای آموزش عالی بینالمللی در کشورهای ترکیه ،ارمنستان و جمهوری
 .2استادیار گروه آیندهپژوهی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،نویسنده مسئولmahdi002@Gmail.com ،
 .3مدیرکل برنامهریزی آموزشی ،دانشگاه فنی و حرفهای،
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آذربایجان است که با حمایت مالی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،انجامشده است
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بسته آموزش و توسعه ویژهای برای کارکنان مرتبط با دانشجویان بینالمللی ،به روش علمی و به کمک متخصصان
توسعه منابع انسانی ،طراحی و عملیاتی کنند.
واژگان کلیدی :توسعه منابع انسانی ،نیازسنجی آموزشی ،آموزش عالی بینالمللی ،دانشجوی بینالمللی.

مقدمه
ضرورت توسعه دیپلماسی علمی و بهرهمندی از مزایای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی فعالیت در
سطح جهانی ،از دهههای گذشته بینالمللی کردن نهادهای آموزش عالی را به موضوع داغ مباحث فزاینده و
موردعالقه رهبران آموزش عالی و دانشگاهها تبدیل کرده است .درواقع ،دانشگاه بینالمللی ،بخشی از تقسیمکار
بینالمللی و تصاحب بخشی از بازار بینالمللی آموزش عالی است (کوثری .)7331 ،امروزه ،آموزش عالی بینالمللی
بهعنوان سیاست قطعی توسعه آموزش عالی ،نهتنها بهمثابه نماد آموزش عالی معتبر ،بلکه به ابر شاخص توسعه ملی
مبدل شده است .ازاینرو ،بینالمللی شدن دانشگاهها در بستر کالن دیپلماسی علم و فناوری قابل ارزیابی و تبیین
است (ساالر آملی .)7331 ،امروزه ،در دنیا کشور توسعهیافتهای را نمیتوان سراغ داشت که بینالمللی نباشد (سریع،
 )7331و همچنین کشوری نمیتوان یافت که بدون موفقیت در تمام یا ابعاد مهمی از توسعه ملی یا فرایند توسعه،
دستاورد مهمی در آموزش عالی بینالمللی و تحرک علمی داشته باشد ).(Ellingboe, 1998
در قرن حاضر ،آرمانگرایی و کارکردگرایی دو رویکرد عمده در مفهوم بینالمللی شدن آموزش عالی است (خور
سندی .)7331 ،در رویکرد نخست ،بینالمللی شدن آموزش عالی یک حس مشترک از همکاریهای بینالمللی و بین
فرهنگی در میان اجتماعات و جوامع علمی بهمنظور تحقق صلح جهانی و تأمین بهزیستی و رفاه آحاد بشر است .در
رویکرد دوم ،بینالمللی شدن آموزش عالی فرایند تغییر یکنهاد آموزش عالی از یک وضعیت بومی به یک موقعیت
بینالمللی بهمنظور افزایش کیفیت یاددهی -یادگیری و دستیابی به انواع شایستگیهای مطلوب در سطح بینالمللی و
جهانی است .بهطوریکه نایت )3003( 7بینالمللی شدن آموزش عالی را فرایند تلفیق ابعاد بینالمللی ،بین فرهنگی و
جهانی در اهداف ،رسالتها ،کارکردها و عرضه آموزش عالی ،معرفی میکند .ازنظر خور سندی ( )3072علیرغم
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وجود کارکردها ،مؤلفهها و فعالیتهای متعدد آموزش عالی بینالمللی ،تمرکز اصلی دانشگاهها در حوزه بینالمللی
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بر بازاریابی و جذب دانشجویان خارجی و فرامرزی است .بازاریابی و جذب دانشجویان بینالمللی توسط
دانشگاههای پیشرو عموماً به دو منظور انجام میشود )7 :تأمین منابع مالی دانشگاهها که در دهههای اخیر با کاهش
شدید اعتبارات دولتی و بحران مالی مواجه شدهاند و  )3جذب و نگهداری نخبگانی که عمدتاً در کشورهای مبدأ
اهمیت درخوری به آنها داده نمیشود و یا به دالیل متعددی بسترها و شرایط بهرهبرداری مطلوب از دانش و
تواناییهای فکری آنها فراهم نیست.
بهعالوه ،بینالمللی شدن آموزش عالی در نظریه ،فرایند تلفیق بعد بینالمللی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در
فعالیتها و برنامههای آموزشی بهمنظور تربیت نسل جدیدی از شهروندان مسئولیتپذیر ،منتقد و شهروند جهانی
تعریفشده است (ماحوزی و همکاران .)7331 ،بر مبنای این تعریف ،آموزش عالی بینالمللی شامل شش مؤلفه
اصلی است :تنوع و کیفیت در برنامههای آموزشی ،هدفمندی سفرهای علمی و تبادل استاد ،دانشجو ،گسترش
همکاریهای علمی و مشارکت در پژوهشها و پروژههای پژوهشی بینالمللی ،آگاهی بخشی و اثربخشی جهانی،
ایجاد زمینهها و شرایط رقابت برابر در دسترسی و برخورداری از فرصتهای آموزش عالی بینالمللی .واقعیت این
است که افزایش قابلیت بههمپیوستگی جهانی ،حرکت دانشجویان ،اعضای هیئتعلمی ،دانش و نهادهای علمی به هر
سمتوسوی این کره خاکی را سهل و امکانپذیر کرده است .در حقیقت ،مفهوم قابلیت بههمپیوستگی موجود این
است که دانشگاهها نیاز دارند که رسالت و فعالیتهای خود را در پرتو تغییرات محیط بینالمللی ارزیابی،
اعتباربخشی و تنظیم کنند .به همین ترتیب ،نهادهای علمی نیاز به اطمینان از هماهنگی تالشهای بینالمللی شدن با
رسالتهای نهادی خوددارند .بازار جهانی که دانشآموختگان امروزی به دنبال اشتغال در آن هستند ،مستلزم آن است
که نهادهای علمی دانشجویان خود را در معرض دیدگاهها و تجارب مختلف و بعضاً متضاد بینالمللی قرار دهند .در
حقیقت ،رشد و پیروزمندی بلندمدت ملتها و جوامع مبتنی بر استعداد و توانایی رهبران اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی آنها برای فعالیت در محیطها و سازمانهای بینالمللی متنوع ،متکثر و رقابتی است.
با نیات عدیده ،مدتهاست دانشگاهها با راهاندازی مراکز پژوهشی ،برنامهها و پردیسهای علمی ،گسترش حضور
فیزیکی خود را به فراتر از مرزهای ملی آغاز کردهاند .بهرغم صعوبت فعالیت در محیط جهانی ،دولتها و هیئتهای
امنای نهادهای آموزش عالی بر مقتضیات فعالیتهای بینالمللی و منابع ضروری برای پشتیبانی از این تالشها
پافشاری میکنند .ازاینرو ،در چند دهه اخیر ،انفجاری درحرکت افراد ،برنامهها و مؤسسات آموزش عالی در
مهارتها و دانش ضروری برای حضور در برنامههای بینالمللی را برای دانشجویان مهمتر کرده است .در حال
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مرزهای بینالمللی رخداده است .افزایش قابلیت بههمپیوستگیهای بینالمللی اقتصادها ،دولتها و فرهنگها ،کسب
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حاضر ،نهادهای آموزش عالی بهعنوان پیشرانهای مهم اقتصادی برای حفظ یا گسترش رقابتپذیری اقتصادی
کشورها ارجوقرب حیاتی پیداکردهاند ) .(Lane, 2012تحرک علمی و فعالیتهای بینالمللی دانشگاهها دارای ابعاد
مختلفی نظیر تحرک دانشجویی ،تحرک هیئتعلمی ،تحرک برنامههای علمی و تحرک پردیسهای شعب بینالمللی
است ) (Hendrickson et al. 2013که تحرک دانشجویی و جذب دانشجویان بینالمللی در یک فضای رقابتی
بهعنوان یک صنعت ،یکی از مهمترین شاخصهای دانشگاه بینالمللی است (فتحی واجارگاه ،عارفی و زمانی منش،
 ،7330خراسانی و زمانی منش 7337 ،و ماحوزی و همکاران .)7331 ،برای تحرک علمی و جذب دانشجویان
بینالمللی ،عالوه بر اعضای هیئتعلمی ،مدیران و زیرساختهای سخت و نرم ،کارکنان دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی دارای اهمیت تعیینکنندهاند .الزم است منابع انسانی دانشگاه بینالمللی همسو با اهداف راهبردی
منبعث از متن سازمان دانشگاه و نیازهای فردی کارکنان بهصورت نظامیافته و مستمر توسعه یابد .بخشی از موفقیت
تحصیلی دانشجویان بهطور عام و دانشجویان خارجی بهطور خاص میتواند از نتایج برجسته وجود کارکنان موفق در
دانشگاهها باشد (یمنی ،7337 ،ص  .)778دانشگاه بینالمللی واقعی ،دانشگاهی است که دارای استادان و دانشجویان
سطح باال و کارکنان آگاه از ماهیت بینالمللی دانشگاه و چگونگی حفظ و ارتقای انگیزههای عمومی دانشجویان برای
یادگیری و فعالیتهای علمی و فرهنگی باشد .ازاینرو ،آموزش و بهسازی کارکنان یک اقدام هوشمندانه راهبردی
برای حفظ و توسعه سازمانهای دانشگاهی در شرایط پیچیده امروزی و جذب دانشجویان خارجی در بازار جهانی
بشدت رقابتی است.
در این مقاله ،با رویکرد ترکیبی در چارچوب روش فرا تحلیل (تحلیل ثانویه) کیفی ،چرایی آموزش و بهسازی
کارکنان مرتبط با دانشجویان خارجی در دانشگاههای بینالمللی تبیین شده است .همچنین ،بر اساس تبیین چرایی
آموزش و بهسازی کارکنان ،چگونگی توسعه منابع انسانی در دانشگاههای دارای راهبرد جذب دانشجوی بینالمللی
در ابعاد نگرشی ،دانشی و مهارتی باهدف تأمین رضایت دانشجویان خارجی و افزایش احتمال ماندگاری و وفاداری
آنها بر اساس مبانی نیازسنجی آموزشی بهصورت کلنگر 7ارائهشده است؛ بنابراین ،این پژوهش با دو هدف اصلی
تبیین چرایی و چگونگی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاهها در فرایند بینالمللی شدن برای پاسخ به دو سؤال
اصلی شامل .7 :آیا فراتر از رویه عمومی آموزش و بهسازی منابع انسانی ،کارکنان مرتبط با دانشجویان خارجی نیاز
به آموزش و توسعه ویژه دارند و  .3باید چه نوع آموزشهایی به منابع انسانی مرتبط با دانشجویان خارجی ارائه شود
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و این کارکنان در چه زمینههایی باید توسعه پیدا کنند ،انجامشده است.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در طول تاریخ بشری ،تحرک علمی بینالمللی وجود داشته و در سطح جهان علما و دانشوران جابجایی و تحرک
علمی بینالمللی داشتهاند .ردپای جابجایی بینالمللی دانشپژوهان را در قرن پنجم قبل از میالد میتوان یافت.
نمونههایی از چنین دانشپژوهانی را شامل سوفسطائیان یونان ) (Welch, 1997و شیهان در چین (Nakayama,
) 1984نامبردهاند .با پیدایش دانشگاههای مدرن در اروپای غربی ،دانشجویان و دانشپژوهان اغلب برای تحصیل در
این مؤسسات مقید به مرزهای جغرافیایی نبودهاند ) .(Rait, 1931; Rashdall, 1895ثبتنام دانشجویان خارجی
در برخی از این دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،بالغبر ده درصد کل دانشجویان برآورد شده است (Neave,
) .2002در پایان قرن  78میالدی ،بریتانیا ،فرانسه و آلمان به مراکز دانش جهان تبدیل شدند و بسیاری از مؤسسات
آموزشی تأسیسشده در سایر کشورها ،از یک یا چند دانشگاه موجود در این سه کشور الگوبرداری شدهاند .متعاقب
آن ،از این قطبهای علمی دانشپژوهان برای تدریس و یاددهی در سایر کشورها استخدام میشدند و دانشجویان
سایر کشورها برای تحصیل به بریتانیا ،فرانسه و آلمان به امید اینکه بهعنوان اعضای هیئتعلمی به کشورهای خود
بازگردند ،فرستاده میشدند ) .(Hendrickson et al. 2013امروزه آنچه در موضوع بینالمللی شدن آموزش عالی
حائز اهمیت است ،جامعیت فعالیتها در سطوح و ابعاد متعدد است .بهعنوانمثال ،الگوی تحرک علمی 7با چهار بعد
تحرک دانشجویان ،تحرک هیئتعلمی ،تحرک برنامههای علمی و تحرک پردیسهای دانشگاهی (شکل  ،)7یک مدل
جامع برای ارزیابی وضعیت بینالمللی شدن آموزش عالی دانشگاهها است (ماحوزی و همکاران .)7331 ،بااینحال،
یکی از شاخصهای مهم و سنتی آموزش عالی بینالمللی ،تحرک دانشجویی و جذب دانشجویان خارجی است
(فتحی واجارگاه ،عارفی و زمانی منش 7330 ،و خراسانی و زمانیم منش.)7337 ،
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تحرک دانشجویی

تحرک پردیسهای
دانشگاهی

تحرک هیئتعلمی

تحرک برنامههای
علمی

شکل  -1الگوی جامع تحرک علمی دانشگاهی

آمارهای یونسکو نشان میدهد تعداد دانشجویان متقاضی تحصیل در خارج از یکمیلیون و  300هزار نفر در سال 7330
به  2میلیون و  300هزار نفر در سال  3077رسیده است .بر اساس همین آمارها تعداد دانشجویان بینالمللی در سالهای
 3003 ،3003و  3072به ترتیب حدود  3/1 ،3/7و  1میلیون نفر بوده است .همچنین ،بر اساس پیشبینی یونسکو
تعداد دانشجویان بینالمللی در سال  3031به مرز  8میلیون نفر میرسد ) .(UNESCO, 2013بر اساس همین
برآوردها حدود  3درصد کل دانشجویان جهان بهصورت شناور در حال تحصیل هستند .در این میان ،کشورهای
اروپایی حدود  24درصد کل جمعیت دانشجویی شناور را میزبانی میکنند .بااینحال ،دانشجویان کشورهای اروپایی
حدود  32درصد کل جمعیت دانشجویی شناور خارجشده از اروپا را تشکیل میدهند .دانشجویان کشورهای آسیایی
 10درصد کل دانشجویان در حال تحصیل در خارج را تشکیل میدهند .ایاالتمتحده مقصد حدود  31درصد
دانشجویان بینالمللی است و حدود  30درصد کل مدارک دکتری جهان در این کشور اعطاشده است (National
) .Science Board, 2010این میزان ،بخشی از گسترش معنیدار تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج در
دهه نخست قرن  37است .بسیاری از صاحبنظران بر این عقیدهاند که عالقه به برنامههای تحصیل در خارج دارای
دانشجوی خارجی شامل  10درصد در علوم انسانی 30 ،درصد در علوم فنی -مهندسی 71 ،درصد در علوم پزشکی
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روند افزایشی خواهد بود .بر اساس آمارهای سازمان امور دانشجویان ،در نظام آموزش عالی پرقدرت ایران  37هزار
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و پایه و  3درصد در گروه هنر ،همچنین  23درصد در سطح کارشناسی 23 ،درصد در سطح کارشناسی ارشد و 72
درصد در سطح دکتری ،به ترتیب از کشورهای افغانستان ،عراق ،سوریه ،لبنان ،تاجیکستان و  707کشور دیگر
مشغول تحصیل هستند (صدیقی .)7331 ،بیتردید ،این تعداد و این ترکیب از دانشجویان خارجی در مقایسه با
وضعیت کشورهای رقیب نظیر ترکیه ،مالزی و کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس قابلقبول نیست.
بر اساس تجربه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،برنامههای عمومی متعددی برای تحصیل و پژوهش در
خارج وجود دارد .در برخی موارد ،دانشجویان به همراه یک استاد برای مطالعه بر روی یک موضوع خاص به کشور
دیگر سفر میکنند .این استاد با همکاری سازمانهای محلی ،فرصتهایی را برای دانشجویان فراهم میآورد تا با
رهبران محلی گفتگو کنند ،اماکن خاص را بازدید کنند ،در یک پروژه خدماتی مشغول شوند و در سایر فعالیتها
مشارکت نمایند .این فعالیتها جنبههای نظری دوره تحصیلی را توسعه داده و اجازه میدهد تا دانشجویان فرصت
تجربه کاملتری از چالشهای پیش روی مردم سایر کشورها داشته باشند .نوع دیگر تجربههای تحصیل در خارج،
گذراندن دوره کارآموزی ،پژوهش و برنامههای خدمات اجتماعی است .این نوع تحصیل ،به دانشجویان امکان
اشتغال در برخی کارها یا تجربه گذراندن دوره کارآموزی در ورای مرزها میدهد .طبق اعالم مؤسسه آموزش
بینالمللی ( ،)3070بیش از  78هزار دانشجو مجوز برای دوره کارورزی در کشور دیگر را دریافت کردهاند .بهعنوان
نمونه ،دانشگاه ییل در ایاالتمتحده یک ساختار مشخص برای پشتیبانی از دورههای تابستانی کارورزی در  71شهر
در کشورهای مختلف دارد ) .(Levin, 2008الزم است هر کشور یا دانشگاهی که راهبرد کالن بینالمللی شدن را
اتخاذ میکند به انواع الزامات و استلزامات تحرک و جذب دانشجویان بینالمللی اهتمام ویژه داشته باشد.
برای تحرک علمی و جذب دانشجویان بینالمللی ،عالوه بر زیرساختهای نرم و سخت ،اعضای هیئتعلمی و
مدیران شایسته و کار بلد ،کارکنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دارای نقش تعیینکنندهاند .توسعه منابع
انسانی در دانشکدهها و دانشگاهها از اهمیت خاصی برخوردار است .منابع انسانی باید همسو با اهداف راهبردی
منبعث از متن سازمان دانشگاه و نیازهای فردی توسعه یابند .برنامهریزی نیروی انسانی دانشگاه باید ناظر بر اهداف
راهبردی دانشگاه باشد .بخشی از موفقیت تحصیلی دانشجویان از نتایج برجسته وجود کارکنان موفق در
دانشگاه هاست .در حقیقت ،توسعه منابع انسانی یک اقدام اساسی در توسعه هر دانشگاهی است (یمنی ،7337 ،ص
 .)778پویایی ارتباط اعضای هیئتعلمی و دانشجویان با حرفهای بودن کارکنان نظام دانشگاهی درهمآمیخته است.
دانشگاه و چگونگی حفظ و ارتقای انگیزههای عمومی دانشجویان برای فعالیتهای علمی و فرهنگی باشد (همان،
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ص  .)31بر اساس رویکرد سیستمی ،کاستی در هر یک از ابعاد هیئتعلمی ،دانشجویان و کارکنان ،اثرات مخربی بر
سایر ابعاد دارد.

کیفیت هیئتعلمی

کیفیت دانشگاه
کیفیت کارکنان

کیفیت دانشجویان
شکل  -2ابعاد کیفیت دانشگاه (یمنی ،7337 ،ص)38

نیاز به آموزش و توسعه منابع انسانی در ابعاد فردی و سازمانی در دانشگاهها بهطور عام و دانشگاههای بینالمللی
بهطور خاص ،بسیار حیاتی است .ارتقای توانمندیهای هیئتعلمی زمانی مؤثر است که مدیران و کارشناسان و
کارکنان دانشگاه نیز متناسب با مسئولیتهای خود در راستای سیاستهای توسعه دانشگاه با یک برنامه منسجم،
تجربهها و دانش خود را در حوزه ارتقای کیفیت دانشگاه بهصورت سازمانیافته و سیستمی با یکدیگر مبادله نمایند
(یمنی ،7337 ،ص  .)373درواقع ،توسعه منابع انسانی دانشگاه در ابعاد هیئتعلمی ،مدیران و کارکنان دارای ارتباط
دوسویه با یکدیگرند .بیرنبام ) (Birnbaum, 1994, p.71-82سه منظر از کیفیت در آموزش عالی را شامل منظر
شایستگی ،منظر اجتماعی و منظر فردی 7معرفی کرده است که در منظر فردی ،کیفیت بر اساس میزان مشارکت و
فراهم آوردن تجارب عالی یادگیری و کمکهای آموزش عالی در رشد فردی دانشجویان و اعضای هیئتعلمی
ارزیابی میشود .در این منظر ،میزان یادگیری فرد ،مرجعی برای قضاوت درباره کیفیت است .عوامل و شرایط
متعددی در یادگیری دانشجویان مؤثرند که کارکنان دانشگاه در ایجاد انگیزه و راهنمایی دانشجویان میتوانند
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زمینهساز رشد و یادگیری دانشجویان باشند.
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به اعتقاد لویس ،3001( 7ص  )238رهبران دانشگاه هاروارد اجازه دادهاند دانشگاه از تعلیم و تربیت به رضایت
مشتری تغییر کند و برای آنها هاروارد صرفاً یک برند( 3نشان تجاری) است .کارکنان هاروارد را میتوان ملزم کرد
وظیفه خود را مثل هر کارمند دیگری انجام دهند ،اما زمانی که در ارتباط با دانشجویان قرار میگیرند احتمال دارد
چهره انسانی خود را نشان داده و امور را بهتر انجام دهند .دانشجویان دائماً با کارکنان بخشهای مختلف سازمان
دانشگاه نظیر نگهبانان ،کارکنان بخشهای بهداشت و درمان ،مسئوالن وام و کمکهای مالی و نظایر آنها در تعامل
هستند .کارکنان سطوح پایینی هم سازمانی بیشترین مواجهه و دیدار با دانشجویان دارند .از این منظر ،کارکنان
دانشگاه نیز بهمثابه معلم و مربی دانشجویان هستند .آنها روح حاکم بر روابط دانشگاه را جذب کرده و همهروزه
ارزشهای آن را به دانشجویان انتقال میدهند (همان ،ص  .)221همچنین ،به باور لویس ( ،)3001زیان غیرقابل
محاسبه هاروارد از دست دادن بسیاری از نیروهای اداری است که کار خود را از جنس آموزش میدانستند و آن را
شغل و تخصص متعالی محسوب میکردند .آنها با دقت و وجدان کاری و هماهنگ با سایر بخشها به اهداف
آموزشی دانشگاه فکر میکردند .این نیروها عمیقاً درک میکردند که علل هر یک از معلولها چیست ،در فهم
دانشجویان تیز بودند و نسبت به خطر کردن و اتخاذ تصمیمات نسنجیده و با مصالح کوتاهمدت ،بیعالقه بودند.
کارکنان هاروارد عناصر پنهان یک تالش جمعی هستند که توجه آنها به مسائل و مشکالت ،ژرف و پیوسته است.
درواقع ،کارکنان دانشگاه افراد حرفهای صادق در امور تعلیم و تربیتاند (همان ،ص  .)224درگذر ایام ،دانشجویان
به مشتریانی تبدیلشدهاند که باید راضی و خشنود باشند و رابطه دانشجویان و دانشگاهها در حال تبدیلشدن به
رابطه خریدار و فروشنده خدمات گرانقیمت است (همان ،ص  .)228بهعالوه ،رقابت بین دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی تشدید و دانشجویان با گزینههای گستردهای برای انتخاب مواجهاند .در این عرصه ،یکی از مؤلفههای
سرنوشتساز در جذب و حفظ دانشجویان خارجی ،منابع انسانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و حکمرانی
خوب این نهادهای دانشی است.
از منظر دیگری ،بر اساس نظریه تسری( 3توسلی )7381 ،کموکیف رضایت دانشجویان از امور اداری دانشجویی
و کارکنان به رضایت از کلیت نظام دانشگاهی و سایر بخشهای دانشگاه سرایت و نفوذ کرده و میتواند نقش
تعیینکننده در پیشرفت یادگیری و کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان داشته باشد (مهدی .)7332 ،بهعالوه ،قانون
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اثر و برداشت اولیه 7در هنگام ثبت درخواست و ورود به دانشگاه در فرایند تحصیل دانشجویان خارجی حاکم بوده و
مبین ارزش و اهمیت رفتار و کردار کارکنان و منابع انسانی دانشگاه در پذیرش و مواجهه با دانشجویان است .بر
اساس روانشناسی اجتماعی ،برداشتهای اولیه بسیار مهم ،تعیینکننده و سرنوشتساز هستند .بسیاری از افراد بر
مبنای برداشتهای اولیه ،روند تعامالت و ارتباطات آینده را شکل میدهند .این برداشتها پس از شکلگیری،
معموالً کمتر قابلتغییر هستند .ارتباط غیرکالمی در شکلگیری برداشت اولیه و اسناد علی در شکلگیری و تصحیح
برداشتهای پیچیدهتر ،بسیار مؤثرند ) .(Aronson, 2009تحقیقات نشان میدهد برداشتهای اولیه تأثیر ماندگاری
بر ادراک و رفتار اجتماعی دارد (مؤلفان .)7330 ،برخالف برخی جنبههای ادراک اجتماعی ،شکلدهی برداشتهای
اولیه با سهولت انجام میشود .ازاینرو ،نحوه مواجهه با دانشجویان خارجی بهویژه در واحدهای پذیرش و استقبال
سهم قابلتوجهی در جذب و رضایت دانشجویان از دانشگاه دارد.
3

بهعالوه ،مطابق پژوهشهای انجامشده نظیر بنجامین ،7332( 3ص  ،)301-342سیرجی و همکاران (:3000
 )313-374و صادقی ( ،7333ص  )31-31میزان رضایت دانشجویان از کیفیت زندگی ،تأثیر زیادی در کیفیت
یادگیری آنها داشته و درمجموع ،موجب ارتقای کیفیت نظام دانشگاهی میشود .مطالعه معارفوند ( )7333نشان
می دهد کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه شهید بهشتی از مطلوبیت الزم برخوردار نیست و
بهغیراز دو عامل اعضای هیئتعلمی و رضایت عمومی ،کلیه مؤلفههای کیفیت زندگی تحصیلی شامل برنامه درسی،
پژوهش ،خدمات فرهنگی ،ورزشی ،خدمات پزشکی و مشاوره ،تجهیزات علمی ،تسهیالت مالی ،تغذیه ،خوابگاه
دانشجویی ،انسجام اجتماعی و مسیر پیشرفت ،از کیفیت الزم برخوردار نیست .از سوی دیگر ،نتایج برخی پژوهشها
نشان میدهد بومی بودن یا غیربومی بودن دانشجویان در سطح رضایت آنها از زندگی و کیفیت زندگی دانشگاهی
دانشجویی مؤثر است (سلطانی و همکاران ،7383 ،ص  31-31و مهدی 7331 ،الف و ب) .همچنین ،بر اساس نتیجه
مطالعه حلقه همکاری بینالمللی )3070( 2در دانشگاه کاگوشیما  31درصد دانشجویان خارجی افراد و  72درصد
آنها سرپرستان را مزیت این دانشگاه معرفی کرده و  11درصد دانشجویان رابطه خوبی با سرپرستان داشتهاند .بر
اساس مطالعه فتحی دهکردی ( )7383مشکالت آموزشی دانشجویان خارجی نسبت به سایر مشکالت در درجه دوم
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اهمیت بوده و مشکالت نخست دانشجویان از نوع فرهنگی و ارتباطی است و بر مبنای پژوهش فان و ماک)7338( 7
مشکالت پیشروی دانشجویان خارجی برخوردهای روزمره و بر اساس مطالعه پاکت 3و همکاران ( )3004فرایند
فرهنگ پذیری دانشجویان خارجی تنشزاست (یمنی و تیموری.)7332 ،
بر اساس مبانی فوق میتوان نتیجهگیری کرد که از چهار منظر ،نقش کارکنان برای آموزش عالی بینالمللی و رضایت
دانشجویان خارجی حائز اهمیت بوده و شایسته مراقبت و بهبود مستمر است .7 :نقش کارکنان در انگیزش یادگیری
و ارتقای کیفیت آموزشهای دانشگاهی .3 ،نظریه تسری و سرایت و نفوذ رضایت دانشجویان از کارکنان و امور
اداری دانشجویی به کلیت نظام دانشگاهی و سایر بخشهای دانشگاه .3 ،قانون اثر و برداشت اولیه و ماندگاری
برداشت آغازین دانشجویان خارجی از مواجهه کارکنان و فرهنگ دانشگاه و حتی کشور .2 ،تغییر رویکرد نظام
دانشگاهی بهویژه در ابعاد بینالمللی ،به دانشجو محوری و تلقی از دانشجو بهعنوان مشتری و خریدار خدمات و
افزایش توقع دانشجویان از همه بخشها و عناصر سازمان دانشگاه و تشدید رقابت در بین کشورها و دانشگاهها برای
پذیرش ،جذب و حفظ دانشجویان بینالمللی با قواعد بازار و تقسیمکار جهانی؛ بنابراین ،بینالمللی کردن دانشگاهها
صرفاً یک مدل خطی ساده نیست ،بلکه یک امر پیچیده چندمتغیره و چندبعدی است (بیات .)7331 ،درواقع،
بینالمللی شدن آموزش عالی و دانشگاهها مستلزم توسعه همه ابعاد و عناصر نظام دانشگاهی ازجمله توسعه منابع
انسانی و آمادهسازی کارکنان برای انجام وظایف و ایفای مسئولیت در تراز جهانی و بین فرهنگی 3است .به تعبیری،
رهبران نظام دانشگاهی باید مطمئن شوند که کارکنان آنها مجهز و حساس به نیازها و الزامات ویژه دانشجویان
خارجی بافرهنگها و توقعات خاص هستند ) .(Maringe & foskett, 2010, p.103چراکه ،این دانشجویان به
دالیل متعددی نظیر غریبگی و مشکل زبان ارتباطی و مسائل ناشی از آن ،بیش از دانشجویان بومی در معرض مشکل

هستند ).(Samouei et al. 2013, p.118
روش پژوهش
در فرایند کالن انجام پژوهش درباره «سیاستهای آموزش عالی بینالمللی در کشورهای ترکیه ،ارمنستان و جمهوری
آذربایجان» دو سؤال کلیدی در خصوص منابع انسانی غیر هیئتعلمی مرتبط با دانشجویان خارجی مطرح شد .7 :آیا

Intercultural

2
3
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فراتر از رویه عمومی آموزش و بهسازی منابع انسانی ،کارکنان مرتبط و درگیر با دانشجویان خارجی نیاز به آموزش و
توسعه ویژه د ارند (چرایی آموزش و توسعه کارکنان مرتبط با دانشجویان خارجی)؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ به
این سؤال .3 ،باید چه نوع آموزشهایی به منابع انسانی مرتبط با دانشجویان خارجی ارائه شود و این کارکنان در چه
زمینههایی باید توسعه پیدا کنند (چگونگی آموزش و توسعه کارکنان مرتبط با دانشجویان خارجی)؟ در این پژوهش،
در چارچوب فرایند روش فرا تحلیل( 7تحلیل ثانویه) کیفی برای پاسخ به این سؤاالت (دغدغههای پژوهشگران) ،با
رویکرد ترکیبی کارهای زیر انجامشده است (شکل :)3
 .7حضور پژوهشگران در پنج نشست تخصصی و نهایتاً تحلیل محتوای کیفی گزارش کامل (چاپشده) این
نشستها شامل نشست دانشگاه بینالمللی در ایران و سیاستهای پیشرو (دانشگاه تهران ،بهمن  ،)7332نشست
زندگی دانشگاهی با تأکید بر تجربه دانشگاه پوترای مالزی (فالحتی ،)7331 ،نشست مؤسسه آموزش عالی بیمه و چهار
دهه فعالیت بینالمللی منطقهای ،نشست درآمدی بر مفهوم دانشگاه بینالمللی در ایران و جایگاه فناوریهای نوین در
ارکان چندگانه آن ،نشست دانشگاه بینالمللی امام خمینی و تجربه زیسته رفاهی ،فرهنگی و اجتماعی دانشجویان
خارجی (ماحوزی 7331 ،و بیات .3 ،)7331 ،مطالعه وضعیت کارکنان دانشگاه بینالمللی امام خمینی در ابعاد
فعالیتهای جذب و آموزش دانشجویان غیر ایرانی .3 ،بازدید از دانشگاه استانبول ترکیه و گپوگفت باز با برخی از
کارکنان مرتبط با دانشجویان خارجی این دانشگاه.
درواقع ،در این تحقیق بخشی از یافتههای پژوهشی حاصل مقایسه دانش و رفتار کارکنان دانشگاههای داخلی و خارجی
موردمطالعه و بخش دیگر ،محصول نهایی حضور فعال و هدفمند پژوهشگران در نشستهای تخصصی و نهایتاً تحلیل
محتوای کیفی مباحث و گزارش این نشستها با تمرکز بر ضرورت و نحوه آموزش و توسعه منابع انسانی مرتبط با
دانشجویان خارجی (بینالمللی) در دانشگاههای دارای راهبرد جذب دانشجوی بینالمللی است.
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مطالعه وضعیت یک

حضور در پنج نشست

بازدید از یک دانشگاه

تحلیل محتوای کیفی گزارش

دانشگاه بینالمللی داخلی

تخصصی درباره دانشگاه

بینالمللی خارجی باهدف

کامل پنج نشست درباره

در حوزه کارکنان مرتبط

بینالمللی

مطالعه وضعیت کارکنان

آموزش عالی

با دانشجویان خارجی

بینالمللی

ترکیب و تحلیل دادهها از منظر چرایی و چگونگی آموزش و توسعه کارکنان

ضرورت و نحوه آموزش و بهسازی منابع انسانی (پاسخ به سؤاالت تحقیق)
شکل  -1فرایند پژوهش با رویکرد ترکیبی در چارچوب روش فرا تحلیل کیفی

یافتههای پژوهش
با توجه به محدودیت ارائه تمامی یافتههای تفصیلی و تفکیکی این پژوهش ،تالش شده است محصول نهایی ترکیب
و تحلیل دادههای پژوهش و شواهد اصلی بر اساس اهداف و سؤاالت این تحقیق بهاختصار آورده شود.
الف) ضرورت آموزش و توسعه کارکنان مرتبط با دانشجویان بینالمللی در دانشگاهها
چرایی توسعه کارکنان دانشگاههای کشور در فرایند بینالمللی شدن ،محصول ترکیب و تحلیل وضعیت نظام اداری و
منابع انسانی غیرعلمی دانشگاههای دارای راهبرد جذب دانشجوی خارجی در ایران ،ترکیه و مالزی است .چرخه کند
کشور است .در دانشگاهها نوعی خودکامگی اداری وجود دارد که مانع خالقیت دانشجویان میشود .دانشجویان
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بوروکراسی ،کاغذبازی و سرگردانی در ادارات وجه مهمی از سیستم خستهکننده و ناامیدکننده اداره دانشگاههای
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خارجی از وضعیت بوروکراسی اداری پیچیده ،طوالنی و زمانبر دانشگاههای کشور ناراحت و شاکی هستند.
فرایندهای آموزش عالی بینالمللی نیازمند حداقلی از استانداردهای بینالمللی برای یکنهاد امروزی آموزش عالی
است.
زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم اکثر کارکنان دانشگاه پوترای مالزی موردتوجه قرارگرفته و تسلط کافی کارکنان به
این زبان در بخشهای مختلف منجر به سهولت ارتباطات و روند اقدامات شده است .کارکرد مهم کتابخانه این
دانشگاه ،آموزش دانشجویان توسط کارکنان است .این آموزشها بهصورت هفتگی بهمنظور یادگیری استفاده از
پایگاههای علمی ،ارجاع دهی ،نگارش رساله ،کنترل سرقت علمی از طریق نرمافزار و استفاده از منابع داخل کتابخانه
در قابل کارگاههای آموزشی چندساعته انجام میشود .باهدف تسهیل دسترسی دانشجویان ،یک میز مشاوره در محل
ورودی کتابخانه تعبیهشده است که کارکنان درباره نحوه استفاده از پایگاههای علمی ،کتابخانه و پرسشهای
دانشجویان ،آنها را راهنمایی میکنند .دانشکدههای دانشگاه پوترا برای افزایش سرعت و یکنواختی فعالیتها و
ارتباطات ،ساالنه اقدام به تجدید نشان مدیریت کیفیت (نظیر  )ISO 9001میکنند .کارکنان دانشگاه استانبول
بهقدری به فرایندها و اطالعات امور آموزشی ،جذب ،تحصیل ،هزینههای تحصیل و اقامت ،کشور و شهر به دو زبان
ترکی و انگلیسی مسلط بوند که گویا خود را برای آزمون سراسری آماده کردهاند .همچنین ،کارکنان قبل از پاسخ به
هر پرسشی ،ملیت ،زبان مطلوب و هدف از سؤال مخاطب را جویا میشدند .رفتار کارکنان بینهایت محترمانه و
جذاب ،در سطحی فراتر از پذیرش ،میهمانداران هتل و هواپیما ،بود.
یکی از مهمترین چالشهای دانشجویان خارجی ،افسردگی ناشی از مهاجرت و غریبگی است .دانشجویان خارجی به
دلیل باال بودن سطح فشار و اضطراب ناشی از درس وزندگی در غربت ،آمادگی زیادی برای عدم رضایت ،ترک
تحصیل و بازگشت به کشور خوددارند .دوری دانشجویان از خانواده و آثار روحی و روانی ناشی از آن ،زمینه را
برای بروز مشکالت فراهم میکند .به باور پژوهشگران ،احساس غربت و مسائل مرتبط با سازگاری اجتماعی در
دانشجویان خارجی بامهارت زبانی و تسلط بر زبان کشور و جامعه میزبان ،مرتبط است .بهطوریکه عدم مهارت در
زبان مانع از تعامل این دانشجویان شده و سبب افزایش دلتنگی برای خانواده و آشنایان میشود .درنتیجه ،احساس
غربت در این گروه تشدید شده و اثر منفی در سازگاری آنها دارد .ازاینرو ،تسلط کارکنان دانشگاه به زبان موردنظر
و تعامل مناسب میتواند در کاهش دلتنگی و سازگاری اجتماعی دانشجویان خارجی نقش داشته باشد 73 .درصد
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درصد احساس غربت شدید دارند .همچنین ،حدود  31درصد دانشجویان خارجی سازگاری اجتماعی پایین43/1 ،
درصد سازگاری متوسط و حدود  73درصد سازگاری اجتماعی باال دارند.
حال وهوای دانشجویان خارجی در بدو ورود به کشور و دانشگاه میزبان خیلی ویژه است .استقبال و پذیرایی در
پذیرش و جذب دانشجویان خارجی بسیار حائز اهمیت است .اگر نظام پذیرش و استقبال خوبی در دانشگاه شکل
بگیرد ،میتوان دانشجویان بیشتری جذب و حفظ کرد .درواقع ،دانشجویان خارجی باید نخستین برداشت و مواجهه
را خوب تجربه کنند .کارکنان دانشگاههای کشور در تشریفات مشکل داشته و فرایندهای پذیرش و استقبال تشریح و
توجیه نشده است .معلوم نیست که کارکنان بایستی دقیقاً چگونه بر اساس اصول بازاریابی و حفظ مشتری با
دانشجویان خارجی تعامل کنند .وقتی خطایی در پذیرش و مواجهه اولیه رخ میدهد ،باکارهای بعدی دیگر نمیتوان
اثر اولیه را پاک کرد .استقبال و پذیرش مناسب و کمهزینه ،نیازمند کارشناسانی است که بتوانند ارتباط مؤثری برقرار
کنند .الزمه ارتباط مؤثر ،آموزش کارکنان و تسلط آنها به زبان قابلفهم و صمیمی دانشجو نظیر زبان انگلیسی ،است.
زبان ارتباط ،ستون فقرات جریان بینالمللی کردن دانشگاههاست .حتی ،آبدارچی یک دانشگاه و دانشکده باید به زبان
ارتباطی مناسب ،مسلط باشد.
دانشجویان خارجی به کشور ،جامعه و فرهنگ خود بسیار حساس بوده و دوست ندارند در کشور و دانشگاه میزبان
وضعیت بد یا ناخوشایندی از کشور و جامعه آنها ترسیم شود .حتی ،دانشجویان دوست ندارند کسی وارد مباحث
سیاسی و صنفی کشور آنها شود .در عوض ،دانشجویان دوست دارند که از سوی جامعه میزبان به چشم بیایند و
دیده شوند .بهعنوانمثال ،این دانشجویان به پرچم کشور خود و در معرض دید بودن آن ،اهمیت خاصی قائلاند.
دانشجویان رنگینپوست از نحوه برخورد برخی دانشجویان ایرانی و حتی استادان گلهمند هستند .الزم است این
رفتارها در سطح کارکنان و دانشجویان ایرانی و استادان اصالح شود .البته ،الزم است رفتار با دانشجویان ایرانی به
نحوی باشد که آنها احساس نابرابری و بیعدالتی در مقایسه با دانشجویان خارجی نکنند .کارکنان باید آموزش
ببینند که بین دانشجویان کشورهای مختلف تبعیض قائل نشوند و با همه بهویژه دانشجویان سیاهپوست ،عرب و
همسایگان ،رفتار و ذهنیت یکسان داشته باشند .آموزش کارکنان باید بهقدری قوی و همهجانبه باشد که آثار این
آموزشها ابتدا به درون خانوادهها و سپس به درون جامعه محلی و پیرامونی سرریز شود و در سطح جامعه علمی و
عمومی ،دیگرپذیری عقالیی را ترویج کند .عموماً کارکنان دانشگاهها با پروتکلهای بینالمللی آشنا نیستند و با
] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-01-26

دانشجویان و میهمانان خارجی بهصورت بومی و محلی رفتار میکنند که این رفتارها موجب سوءظن میشود .این

 /703فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال دهم* شماره چهارم* زمستان 7331

رفتارها باید اصالح شود .بهعنوانمثال ،تعارفات مرسوم مردم و کارکنان برای دانشجویان خارجی گیجکننده و غیرقابل
فهم بوده و آنها نمیدانند چه رفتاری بایستی در مقابل این تعارفات داشته باشند.
دانشگاهها و آموزش عالی ایران برای بینالمللی شدن نیازمند استلزامات متعددی است .7 :طراحی و تدوین و
بازنگری در رویکردهای فرهنگی و اجتماعی برای جذب استادان و دانشجویان خارجی .3 ،کسب اطالعات کافی و
دقیق از عالیق و سالیق دانشجویان خارجی بر مبنای جامعه هدف و بازار فعالیت موردنظر و برنامهریزی عملیاتی بر
اساس این اطالعات .3 ،تالش جدی برای تغییر ذهنیتهای بسته قومی -ملی در راستای مدارا و پذیرش سایر
فرهنگها .2 ،ایجاد آمادگی بیشتر و سازوکار الزم برای استقبال از دانشجویان خارجی (هاشمی.)7331 ،
سایتهای اطالعرسانی دانشگاههای ایرانی مدعی بینالمللی شدن بهروز نیستند و اطالعات دانشگاهها به چند زبان
معرفی نشده و اطالعات کافی به متقاضیان منتقل نمیشود .جذب ،پذیرش و حفظ دانشجوی خارجی نیازمند نیروی
انسانی مجرب است .پذیرش دانشجوی خارجی یک صنعت بوده و نیازمند زیرساختهای نرم و سخت متعددی
است .نیروی انسانی یکی از این زیرساختهای کلیدی است .کارکنان باید با دانشجو تعامل کنند و از فرهنگ او
اطالع داشته و از زبان مناسب ارتباطی استفاده نمایند .دانشگاههای ایران نیاز جدی به تربیت کارشناسان حرفهای در
حوزه آموزش عالی بین المللی دارند .در بعد فرهنگی به دلیل عدم درک متقابل میان دانشجویان و کارکنان ،مشکالت
متنوع و عمدهای وجود دارد .در حقیقت ،هر یک از دانشآموختگان خارجی سفرای کشور میزبان در سایر نقاط
جهان هستند .بدیهی است تحقق این انتظار ،مستلزم مواجهه مناسب و اثربخش با دانشجویان در دوره تحصیل و
تداوم ارتباط با آنها در دوره بعد از دانشآموختگی است.
حس آرامش و اهمیت به دیدگاههای دانشجویان خارجی ،از مهمترین مؤلفههای موردنظر این دانشجویان است.
برخی از عوامل اساسی عدم آرامش دانشجویان خارجی شامل زبان ،نژادپرستی ،افغانستانی ستیزی ،متلکگویی،
برخورد نامناسب حراست ،برخورد نامناسب کارکنان دانشگاهها و عدم هماهنگی مؤثر میان واحدهای سازمانی
دانشگاه است (یمنی .)7331 ،باید پویایی نقشها و جایگاه عامالن کلیدی دانشگاه شامل دانشجویان ،کارمندان،
استادان و مدیران جدی گرفتهشده و تغییراتی در ارتباط میان آنها در جهت تغییر (بهبود) وضعیت دانشگاه انجام
شود .دانشگاه برای ماندگار شدن در عرصه رقابت باید قدرت یادگیری داشته باشد .منابع انسانی و کارکنان یکی از
عناصر کلیدی یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده در نظام دانشگاهی است .ازاینرو ،توسعه مستمر و هدفمند
است .همچنین ،پذیرش فرهنگهای مختلف در میان دانشگاهیان یک ضرورت جدی برای بینالمللی شدن دانشگاهها
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کارکنان دانشگاه نه یک انتخاب بلکه یک اجبار در مسیر توسعه دانشگاه در فرایند پیچیده و رقابتی بینالمللی شدن
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و مؤسسات آموزش عالی است و از مسئوالن انتظار میرود بیشازپیش به پذیرش فرهنگهای مختلف اهتمام کنند.
در موضوع بینالمللی شدن دانشگاهها اگرچه نیروی انسانی نظام علمی ایران بهتدریج در حال رشد است ،اما همین
موضوع هنوز ضعف اصلی نظام آموزش عالی کشور محسوب میشود .خالصه اینکه ،ضعف نیروی انسانی یک
چالش عملیاتی در مسیر و قاعده بازی بینالمللی شدن آموزش عالی و دانشگاههای مدعی است.
ب) نحوه آموزش و توسعه کارکنان مرتبط با دانشجویان بینالمللی در دانشگاهها
بر اساس روش تحقیق و ضرورت توسعه کارکنان ،نیازهای آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاههای دارای
راهبرد جذب دانشجوی بینالمللی شامل کارکنان بدنه عملیاتی مرتبط با دانشجویان خارجی اعم از پذیرش،
اطالعرسانی ،آموزش ،خوابگاهها ،امور رفاهی -دانشجویی ،امور فرهنگی ،کتابخانهها ،آزمایشگاهها و کارگاهها،
نگهبانیها و سایتهای رایانه ،در ابعاد نگرش ،دانش و مهارت ،به شرح جدول  7شناساییشده است.
جدول  -1ابعاد و محتوای آموزش و بهسازی منابع انسانی مرتبط با دانشجویان بینالمللی دانشگاهها
ابعاد آموزش و

محتوا و سرفصلهای آموزش و بهسازی

بهسازی
 -7درک اهمیت و ارزش مادی و معنوی آموزش عالی بینالمللی برای دانشگاه ،شهر و کشور،
نگرش

 -3نگاه مهماننوازانه 7و مشتریمدارانه به دانشجویان خارجی -3 ،بلندنظری فرهنگی شامل فهم
تفاوتهای فرهنگی ،احترام به زبانها ،پوششها ،رنگها ،قومیتها ،نژادها ،رفتارها و عادتهای
مختلف و متنوع -2 ،پاسداشت فرهنگ محلی و ملی و سیاستهای رسمی کشور.
 -7شناخت فرهنگها ،جوامع ،زبانها ،ادیان و مذاهب با محوریت جوامع دانشجویان خارجی
موجود -3 ،شناخت کامل نظام آموزش عالی ایران -3 ،آشنایی با رشتههای تحصیلی ،استادان،

دانش

کارمندان ،نظامات و رویههای دانشگاه محل خدمت -2 ،اطالع از کشورها شامل جمعیت،
پرچم ،زبان ،ارزشهای کانونی با تمرکز بر کشورهای مبدأ دانشجویان خارجی -1 ،دانش
مشتری مداری و میزبانی -4 ،آشنایی کامل با ایران و شهر محل دانشگاه شامل جغرافیا ،فرهنگ،
آثار تاریخی ،مراکز تفریحی و خرید ،جاذبههای گردشگری و نظایر اینها.
معاشرت و تعامل و ارتباط بین فردی و روابط عمومی متناسب بافرهنگ ملی ،دانشگاهی و
Hospitality

1
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مهارت

 -7مکالمه سلیس (بومی) زبان دانشجوی خارجی ،عموماً زبان انگلیسی و فارسی -3 ،آداب
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دانشجویان خارجی -3 ،توانمندی و شایستگی در انجام دقیق و سریع امور مرتبط با دانشجویان،
 -2قدرت شناخت و تصمیمگیری برای تأمین خواستههای دانشجویان در چارچوب تعریفشده،
 -1تحمل و شکیبایی در مواجهه با مسائل و پرسشهای دانشجویان خارجی و وقتگیر بودن
پاسخ به آنها.

با تحلیل و ترکیب یافتههای این پژوهش و ابعاد و محتوای آموزش و توسعه کارکنان (جدول  )7میتوان چهار
اولویت نیازهای آموزش و بهسازی کارکنان دانشگاههای دارای راهبرد جذب دانشجوی بینالمللی را به شرح زیر
برشمرد:
 .7تسلط و اشراف به امور مختلف دانشجویان خارجی در فرایند جامع تحصیل (صفر تا صد)،
 .3زبان ارتباطی مناسب (خارجی) بسته به سیاست دانشگاه ،عموماً زبان انگلیسی ،در چهار مهارت اصلی
شنیدن ،گفتن ،نوشتن و خواندن در سطح زبان بومی،
 .3آشنایی جامع بافرهنگها ،ایجاد روحیه پذیرش فرهنگی و دیگرپذیری نهادینهشده با اولویت فرهنگ بومی و
محلی محیط دانشگاه و جوامع دانشجویان خارجی،
 . 2تسلط به فنون تعامل و ارتباط انسانی سازنده ،مؤثر ،محترمانه و عاری از تبعیض و حس تبعیض جنسیتی،
قومی ،نژادی و زبانی.
بدیهی است اولویتهای آموزشی شناساییشده در این پژوهش عالوه بر شایستگیها ،روحیه و مهارتهای
پایهای موردنیاز برای کار و ایفای مسئولیت در یک محیط علمی و دانشجویی است .در صورت عدم برخورداری
کارکنان از روحیه و مهارتهای پایه موردنیاز در فضای دانشجویی ،نیازهای آموزشی مستخرج از این پژوهش کافی
و راهگشا نخواهد بود .ازاینرو ،توسعه سازوکارهای شناسایی ،جذب ،بهکارگیری و انگیزش کارکنان برای ایفای
تمام و کمال مسئولیتها و نقشها ضرورت خواهد داشت.

نتیجهگیری
در بستر کالن دیپلماسی علم و فناوری ،در دو دهه گذشته بینالمللی کردن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
بوده است .است .امروزه ،بینالمللی کردن آموزش عالی بهمثابه نماد آموزش عالی معتبر و نماد توسعه ملی ،به
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بهعنوان بخشی از تقسیمکار و بازار بینالمللی آموزش عالی ،موضوع بحث فزاینده متخصصان و رهبران دانشگاهی

توسعه منابع انسانی مرتبط با دانشجویان بینالمللی در دانشگاههای ایران701/

سیاست قطعی توسعه آموزش عالی تبدیلشده است .در قرن  37نمیتوان کشوری در دنیا یافت که بدون موفقیت در
تمام یا ابعاد مهمی از توسعه ملی یا فرایند توسعه ،دستاورد مهمی در آموزش عالی بینالمللی داشته باشد و نمیتوان
کشور توسعهیافتهای سراغ داشت که بینالمللی نباشد .در ایران نیز بینالمللی کردن آموزش عالی به یکی از
سیاستهای توسعه نظام آموزش عالی در افق فعالیت جدید ،دوره پسابرجام ،تبدیلشده است .در این افق ،تالش
میشود فعالیتهای بین المللی نظام علم و فناوری و آموزش عالی با تمرکز بر کشورهای مختلف جهان بهویژه
کشورهای همسایه و جهان اسالم ،گسترش یابد.
آموزش عالی بینالمللی دارای ابعاد و شاخصهای مختلفی است که تحرک دانشجویی و جذب دانشجویان خارجی
یکی از سنتیترین و معروفترین شاخص رو به رشد و پرطرفدار تحرک علمی بینالمللی است .بر اساس آمارهای
یونسکو ،تعداد دانشجویان بینالمللی در سالهای  3003 ،3003و  3072به ترتیب حدود  3/1 ،3/7و  1میلیون نفر
بوده است .همچنین ،بر اساس پیشبینی این مؤسسه تعداد دانشجویان خارجی در سال  3031به مرز  8میلیون نفر
خواهد رسید .از حدود  3درصد کل دانشجویان متحرک در حال تحصیل جهان ،کشورهای اروپایی حدود  24درصد
را میزبانی و مبدأ حدود  32درصد دانشجویان شناور هستند .کشورهای آسیایی مبدأ حدود  10درصد دانشجویان در
حال تحصیل در خارج و میزبان حدود  73درصد این دانشجویان هستند .درمجموع ،روندها و برآوردها نشان میدهد
عالقه به برنامههای تحصیل در خارج و تعداد دانشجویان شناور دارای روند افزایشی است .بر اساس آخرین آمارها
در دانشگاههای ایران  31هزار دانشجوی خارجی شامل  10درصد در علوم انسانی 30 ،درصد در علوم فنی-
مهندسی 71 ،درصد در علوم پزشکی و پایه و  3درصد در گروه هنر با ترکیب  23درصد در سطح کارشناسی23 ،
درصد در سطح کارشناسی ارشد و  72درصد در سطح دکتری در حال تحصیل هستند .البته ،این تعداد دانشجوی
خارجی در مقایسه با ظرفیت آموزش عالی ایران و وضعیت کشورهای مشابه و رقیب نظیر ترکیه ،مالزی و کشورهای
عربی حوزه خلیجفارس ،رقم ناچیز و قابل توسعه بوده و نیازمند فعالیت و تحرک بیشتری است.
برای جذب موفق دانشجویان بینالمللی ،منابع انسانی و کارکنان دانشگاهها و دانشکدهها یکی از عوامل مؤثر کلیدی
است .منابع انسانی باید همسو با اهداف راهبردی دانشگاه و نیازهای فردی توسعه یابند .حتی ،بخشی از موفقیت
تحصیلی دانشجویان از نتایج و پیامدهای وجود کارکنان شایسته در نظام دانشگاهی بوده و پویایی ارتباط استادان و
دانشجویان بهعنوان عامل مؤثر در یادگیری ،با حرفهای بودن کارکنان درهمآمیخته است .همچنین ،رضایت دانشجویان
دانشگاهی میشود ،به عملکرد کارکنان بخشهای مختلف دانشگاه وابسته است .دانشگاهها باید دارای استادان
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از کیفیت زندگی دانشگاهی که تأثیر زیادی در کیفیت یادگیری آنها داشته و درمجموع ،موجب ارتقای کیفیت نظام
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مجرب ،دانشجویان سطح باال و کارکنانی آگاه از ماهیت دانشگاه و چگونگی حفظ و ارتقای انگیزههای عمومی
دانشجویان بهویژه دانشجویان خارجی ،برای فعالیتهای علمی و فرهنگی باشند .توسعه هیئتعلمی بهعنوان رکن
اساسی در توسعه دانشگاه ،زمانی اثربخش است که مدیران و کارکنان دانشگاه متناسب با وظایف و نقشهای خود در
راستای سیاستهای راهبردی دانشگاه برای تبادل تجربه و دانش خود بهمنظور تعالی و توسعه دانشگاه مصمم باشند.
در دانشگاههای امروزی ،دانشجویان بهطور مستمر با کارکنان بخشهای مختلف سازمان دانشگاه نظیر پذیرش،
آموزش ،کتابخانهها ،آزمایشگاهها ،کارگاهها ،نگهبانان ،بهداشت و درمان ،وام و کمکهای مالی ،اقامت و نظایر اینها
در تماس مستقیم و بعضاً تنشزا هستند .کارکنانی که در پایینترین سطح هرم سازمانی دانشگاه فعالیت میکنند
بیشترین مواجهه با دانشجویان دارند .از این منظر ،کارکنان دانشگاه نیز دارای نقش معلمی برای دانشجویان هستند.
میتوان گفت کارکنان روح حاکم بر روابط دانشگاه را جذب کرده و همهروزه ارزشهای آن را بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم و آشکار و پنهان ،به دانشجویان منتقل میکنند .ازاینرو ،کارکنان دانشگاه افراد حرفهای در امر تعلیم و
تربیت و توسعه دانشجویان هستند .بهعالوه ،بهتدریج دانشجویان به مشتریانی تبدیلشدهاند که باید سازمان دانشگاه
آنها را مشعوف و خشنود سازد و رابطه دانشجویان و دانشگاهها در حال تبدیلشدن به رابطه مصرفکننده و
تأمینکننده است .عالوه بر این ،در دهههای اخیر رقابت بین دانشگاهها برای جذب امکانات ،منابع و دانشجویان
مستعد تشدید شده است .در این عرصه ،یکی از مؤلفههای حیاتی توسعه دانشگاهها ،منابع انسانی بدنه عملیاتی و
نظام حکمرانی آنهاست .همچنین ،بر اساس نظریه تسری کموکیف رضایت دانشجویان از کارکنان به سایر
بخشهای نظام دانشگاه سرایت کرده و میتواند نقش مهمی در پیشرفت یادگیری و کیفیت زندگی دانشگاهی
دانشجویان داشته باشد .بهعالوه ،قانون برداشت نخستین در موقع ثبت درخواست و ورود به دانشگاه در فرایند
تحصیل دانشجویان خارجی حاکم بوده و مبین ارزش و اهمیت رفتار و عملکرد کارکنان دانشگاه در مواجهه با
دانشجویان است .بسیاری از دانشجویان خارجی بر مبنای برداشتهای اولیه ،روند تعامالت و ارتباطات آینده خود را
با دانشگاه و عوامل آن شکل میدهند .برداشتهای اولیه تأثیر ماندگاری بر ادراک و رفتار اجتماعی دانشجویان دارد.
همچنین ،برخی مطالعات نشان میدهد بومی بودن یا غیربومی بودن دانشجویان به دالیل غریبگی و مشکل زبان و
ارتباط ،در سطح رضایت آنها از زندگی و کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویی مؤثر است.
بنابراین ،بینالمللی کردن دانشگاهها یک امر پیچیده چندمتغیره و چندبعدی است که با یک مدل خطی ساده قابل
دانشگاهی ازجمله توسعه منابع انسانی و آمادهسازی کارکنان برای انجام وظایف و ایفای مسئولیت در تراز رقابت
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تحقق نیست .در حقیقت ،الزمه بینالمللی شدن دانشگاهها توسعه همهجانبه و یکپارچه تمامی ارکان و عناصر نظام
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سهمگین جهانی است .در چنین فضایی ،آموزش و توسعه کارکنان بدنه عملیاتی مواجه با دانشجویان خارجی اعم از
کارکنان بخشهای استقبال ،پذیرش ،اطالعرسانی ،آموزش ،خوابگاهها ،امور رفاهی -دانشجویی ،امور فرهنگی،
کتابخانهها ،آزمایشگاهها و کارگاهها ،نگهبانیها و سایتهای رایانه ،یک ضرورت حیاتی برای دانشگاههای دارای
راهبرد جذب دانشجوی بینالمللی است .با تحلیل و ترکیب یافتههای این پژوهش (جدول  ،)7نتیجهگیری کرد چهار
اولویت برای آموزش و توسعه کارکنان دانشگاههای مشمول ،واجد فوریت است .7 :تسلط کارکنان به امور مختلف
دانشجویان خارجی در فرایند جامع تحصیل .3 ،آموزش زبان خارجی بسته به سیاست دانشگاه ،عموماً زبان انگلیسی،
بهمنظور تسلط در شنیدن ،گفتن ،نوشتن و خواندن در سطح زبان بومی .3 ،آشنایی جامع کارکنان بافرهنگها ،ایجاد
روحیه پذیرش فرهنگی و دیگرپذیری درونی شده با اولویت فرهنگ بومی و محلی محیط دانشگاه و جوامع
دانشجویان خارجی .2 ،تسلط به فنون تعامل و ارتباط انسانی سازنده ،مؤثر ،محترمانه و عاری از تبعیض و حس
تبعیض جنسیتی ،قومی ،نژادی و زبانی.
الزم است هر یک از اولویتهای چهارگانه ،به کمک و مداخله حرفهای متخصصان مدیریت آموزشی و آموزش و
بهسازی منابع انسانی در یک فرایند معین شامل دستهبندی کارکنان بر اساس میزان ،نوع و شدت مواجهه با
دانشجویان خارجی ،نیازسنجی و طبقهبندی نیازها ،برنامهریزی آموزشی ،اجرای برنامههای آموزشی و ارزیابی
اثربخشی برنامهها ،عملیاتی شود .بدیهی است منظور از آموزش ،صرفاً برگزاری دورههای آموزشی کالسیک نیست.
این آموزشها میتواند به طرق گوناگون و متنوع نظیر مربیگری ،7بازدید ،مطالعه منابع ،مشاهده فیلم ،سفر علمی و
نظایر اینها انجام شود .بهعنوان نمونه ،پیشنهاد میشود کارکنان کلیدی دانشگاه یک سفر علمی هدفمند و
برنامهریزیشده برای بازدید از یک یا چند دانشگاه معتبر بینالمللی خارجی نظیر دانشگاه پوترای مالزی یا دانشگاه
ملی سنگاپور ،داشته باشند .با توجه به اینکه آموزش و توسعه کارکنان بهتنهایی نمیتواند جایگزین توسعه
هیئتعلمی ،مدیران و زیرساختهای سخت و نرم آموزشی ،پژوهشی ،کالبدی ،فرهنگی و اجتماعی برای تأمین
کیفیت زندگی دانشگاهی متناسب با اهداف یادگیری دانشجویان خارجی شود ،پیشنهاد میشود برای بینالمللی شدن
دانشگاه یک برنامه جامع راهبردی و عملیاتی قابلرقابت دور و نزدیک با سایر دانشگاههای رقیب طراحی شود .بر
مبنای یافته های این پژوهش ،الزم است آموزش و بهسازی کارکنان یکی از محورهای کلیدی این برنامه باشد.
آموزش کارکنان باید بهقدری قوی و همهجانبه باشد که آثار این آموزشها ابتدا به درون خانوادهها و سپس به درون
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اذعان به نقش دانشگاه پژوهی 7در توسعه و تعالی دانشگاهها پیشنهاد میشود برای کاهش ضعف نیروی انسانی در
مسیر بینالمللی شدن ،یکی از محورهای اصلی دانشگاه پژوهی بر توسعه منابع انسانی متمرکز شود .با توجه به
شکایات دانشجویان خارجی از بوروکراسی اداری دانشگاهها پیشنهاد میشود بهمنظور جلوگیری از معطلی و
سرگردانی دانشجویان خارجی ،نظامات و فرایندهای اداری آموزشی -دانشجویی استانداردشده و کارهای زائد و
کمارزش نظیر انواع بوروکراسیهای مضاعف ،حذف شود .درنهایت ،در راستای نهادسازی برای تعمیق فعالیتهای
بینالمللی پیشنهاد میشود هر دانشگاه یک اتاق فکر دانشجویان خارجی 3تأسیس کند .در این اتاق ،معیارهای رفتار و
عادت دانشجویان بینالمللی و کارکنان دانشگاه مورد ارزیابی دقیق متخصصان قرار گیرد .خروجیهای مفید این اتاق
میتواند در طراحی و اجرای برنامههای توسعه کارکنان مورداستفاده رهبران و مدیران منابع انسانی دانشگاه قرار گیرد.
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