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چکیده
پژوهش حاضر از نوع آميخته اکتشافی متوالی بود؛ بنابراین ،بخش کيفی پژوهش به روش پدیدارشناسی توصيفی
انجام شد .مشارکتکنندگان پژوهش در بخش کيفی ،مدیران و رهبران دانشگاهی با سوابق مدیریتی بودند که با
استفاده از روش نمونهگيری معياری و با در نظر گرفتن اشباع نظری در یافتهها ،درمجموع با تعداد  12نفر
مصاحبه انجام گرفت .ابزار جمعآوری دادهها در بخش کيفی ،مصاحبه نيمه ساختاریافته و روش تحليل دادهها
نيز روش تحليل مضمون بود .برای پایایی دادههای بخش کيفی ،از روش بازبينی توسط مشارکتکنندگان در
پژوهش استفاده شد .یافتههای بخش کيفی نشان داد ،چالشهای مرزگستری رهبران دانشگاهی در سه دسته
چالشهای فردی (مهارتی و ادراکی) ،سازمانی (ساختاری و زیرساختی – مالی) و محيطی (نهادی – اجتماعی)
طبقهبندی شد .در بخش دوم پژوهش؛ با توجه به اینکه هدف ،اعتباریابی مضامين اصلی و فرعی احصا شده
بخش کيفی بود ،بنابراین از رویکرد کمی و روش پيمایشی استفاده شد .جمعآوری دادهها ،توسط پرسشنامه
محقق ساخته شامل  15سؤال در مقياس پنجدرجهای ليکرت و متشکل از ابعاد چالشهای فردی ،سازمانی و
محيطی انجام شد .پایایی پرسشنامه ،با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتيب برای چالشهای فردی
( ،)0/813سازمانی ( )0/861و محيطی ( )0/771به دست آمد .جهت تجزیهوتحليل دادهها از نرمافزار SPSS16
و آزمونهای تی تک نمونهای و فریدمن بهره گرفته شد .نتایج بخش کمی نشان داد ،با توجه به اینکه ،ميانگين
چالش فردی ( ،)4/25چالش سازمانی ( )4/45و چالش محيطی ( )4/25از ميانگين ( )3بيشتر بود؛ بنابراین ،از
دیدگاه مدیران و رهبران دانشگاهی ،امتياز همه ابعاد چالشها بيشتر از حد متوسط بوده و بر اساس مقدار  tدر
سطح ( ،)p = 0/01نتایج معنادار بود .ازاینرو میتوان گفت ،هریک از ابعاد کشفشده بخش کيفی ،موردتوافق
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باالی مشارکتکنندگان در پژوهش بود .همچنين ،اولویتبندی چالشها ،به ترتيب چالشهای سازمانی ،فردی و
محيطی به دست آمد.
واژههای كلیدی :مرزگستری ،فعالي ته ای مرزگس تری ،رهب ران مرزگس تر دانش گاهی ،چالشه ای رهب ران
مرزگستر

مقدمه و بیان مسئله
عليرغم اینکه نظامهای آموزشعالی و دانشگاهها در دنيا نقش اساسی در شکلگيری جوامع ایف ا م یکنن د؛ ام ا
امروزه با چالشهای متعددی از قبيل افزایش رقابت در سطح بينالمللی و از سوی دیگ ر ک اهش من ابع م الی،
مواجهاند (رباک .)2020 ،1دانشگاههای کشور نيز همانند سایر دانشگاههای جهان ،متأثر از این چالشها هس تند.
بهطوریکه فتحی واجارگاه ،عارفی و زمانی منش ( )1392معتقدند ،این چالشها دانشگاهها را دچ ار ض عف و
رکود مینماید .ازجمله این چالشها میتوان به چالشهای فناورانه ،چالشه ای م الی ،چالشه ای فرهنگ ی و
چالشهای دانشگاهی اشاره کرد.
در پاسخ به افزایش چنين چالشهایی ،یکی از راهکارهای دانشگاهها برقراری ارتباطات و داش تن تع امالت در
سطح محلی ،ملی و بينالمللی است .بهطوریکه از دیدگاه کاميلری ،)2020( 2داشتن تع امالت و ارتباط ات ب ا
ذینفعان داخلی و خارجی برای دانشگاهها ،بهعنوان یکی از مؤلفههای کارآمدی مدیریت دانش گاهها محس و
میشود .بهزعم بدنارک و همکاران ،)2016( 3تع امالت و همکاریه ای خ ارجی دانش گاهه ا اغل ب در بس تر
مرزگستری شکل میگيرند ،چراکه مرزگستری با ایجاد و تسهيل تعامالت به تبادل دان ش و تجرب ه ،درک بهت ر
مشکالت و حل آنها کمک میکند؛ اما منظور از مرزگستری در آموزشعالی چيست؟ و به چه کسی مرزگس تر
گفته میشود؟
مرزگستری بهعنوان یکی از کارکردهای مهمِ جامعه دانشگاهی در راستای همکاری و تعامل با اف راد در درون و
بيرون سازمان دانشگاه و تعامل با سایر دانش گاهه ا و س ازمانه ا در نظ ر گرفت ه میش ود .ازای نرو ،در بس تر
آموزشعالی ،مرزگستری بهعنوان یک فعاليت مهم در راستای از بين بردن شکاف بين سازمان دانشگاه و مح يط
پيرامونیاش قلمداد میشود (پرسل ،مروارید و وان شيندل .)2020،4وظيفه مرزگستری و تعامل با سایر سازمان-
ها در سطح داخلی و خارجی اغلب به عه ده کس انی اس ت ک ه م ا آنه ا را مرزگس تر مین اميم .در حقيق ت
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مرزگستران سازمانی ،تعيين میکنند که یک سازمان در تعامالت و همکاریهای خود تا چه ميزان موفق خواه د
بود ،لذا مرزگستران بهعنوان کسانی که وظيفه حفظ تعامل و همکاری سازمان خود را با سایر سازمانها به عهده
دارند ،شناخته میشوند (کالکمن.)2020 ،1
از سوی دیگر ،دانشگاهها در مسير دستيابی به اهداف و موفقيت در ایجاد ارتباطات و تعامالت ملی و بينالمللی
تحت تأثير رهبران خود هستند .چراکه بسياری از مسائل در آموزشعالی بهطور عام و کشورهای درحالتوس عه
بهطور خاص میتواند متأثر از رهبری دانشگاهی باشد؛ بنابراین هرگونه تغيير و تحول در نظام پوی ای دانش گاه
مستلزم کارایی ،بينش و ذکاوت شخصی و شغلی رهبر دانشگاهی است (پ انی .)2017،2ب دون تردی د ،رهب ران
دانشگاهی باید طيف وسيعی از نقشها و استراتژیهای الزم برای غلبه بر پيچيدگیهای محيطی را بهکارگيرن د.
بر این اساس ،نقش رهبران دانشگاهی در سازمانی مانند دانشگاه میتواند متنوع باشد ،بهگون های ک ه در برخ ی
مواقع رهبر نقش توسعهدهنده (کمک به توسعه و بهسازی کادر آموزشی) ،در مواقع دیگر نقش نظ ارتی (ایج اد
تعادل بين ميزان آزادی و مقررات حاکم ،همچنين تعادل بين ميزان استقالل دانشگاهی و حفظ عملک رد) ،نق ش
مبتکر (ایجاد تعادل بين ميزان خالقيت و انتقاد) و نقش کارگزار یا مرز گستر (یافتن منابع مالی و توسعه شبکه-
های ارتباطی درون و بيرون از دانشگاه) را ایفا کند (دیما و همکاران .)2011،3همانطور که اشاره شد ،نقش مرز
گستری بهعنوان یکی از نقشهای مهم رهبران دانشگاهی به شمار میرود .بر این اساس ،رهب ر م رز گس تر ب ه
فردی گفته میشود که نهتنها از طریق پردازش اطالعات باعث افزایش توانایی یادگيری سازمان خ ود میش ود،
بلکه از طریق سازگاری با تغييرات محيط پيرام ونی ،اش تراکگذاری دان ش ،ایج اد زمين ههای گفتم ان و ح ل
تعارضات ،زمينه گسترش مرزها و ایجاد شبکههای بين فرهنگی را برای سازمان خود فراهم مینمای د (م اکال و
همکاران .)2019 ،4بااینوجود ،یک رهبر مرز گستر ،در راستای مرزگستری چه نقشهایی را باید به عهده داشته
باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت ،رهبر مرزگستر در تعامالت و ارتباطات درون و برونسازمانی بس ته ب ه
موقعيت و بسترهای مختلف نقشهای متفاوتی را میتوان د ایف ا نمای د .از یکس و ،ب هعنوان ک ارگزار ،مبتک ر،
حلکننده مسائل ،پلساز و از سوی دیگ ر ،در جایگ اه ارتباطدهن ده ،هماهنگکنن ده و ک ارآفرین ایف ای نق ش
مینماید (پرسل و همکاران.)2020 ،
باوجود اهميت فعاليتهای مرز گستری برای دانشگاهها و برخورداری آنها از رهبران دانشگاهی مرز گستر ،اما
بهطورکلی رهبری دانشگاهی با چالشهای متعددی مواجه است .از یکسو ،رهبر با مجموعه متنوعی از ذینفعان
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متشکل از دانشگاهيان ،دانشجویان ،کارکنان اداری ،فنی و سایر کارکنان مواجه است .از سوی دیگر ،با مشکالت
مدیریتی ،مالی و دانشگاهی و بسياری از مسائل دیگر ،در مدیریت و رهبری دانشگاه مواجه است (پانی.)2017 ،
متعاقب آن رهبر دانشگاهی در نقش مرز گستر نيز به استناد برخی از پژوهشها با چالشهایی نظير ،تعریف
نقش ازنظر وظایف و شایستگیها ،عدم فرصتهای توسعه رهبری و انتظارات متعدد و گاهی متناقض مواجه
است (آدلرا ،امکيست و نورگرین2009 ،1؛ کوس گارد ،جونسن و دورسن .)205 ،2در کشور ایران نيز ،رهبران
دانشگاهی با چالشهایی مواجهاند که بر کيفيت عملکرد و ميزان اثربخشی آنها تأثيرگذار است .بخشی از این
چالشها به استناد پژوهش آراسته ( ،)1380ناشی از ساختار بوروکراتيک دانشگاههای کشور است که باعث تأثير
اندک مدیران و رهبران دانشگاهی بر سياستگذاریها ،تخصيص منابع ،جذ

و استخدام و انتخا

دانشجو

شده است و بخش دیگر این چالشها به استناد پژوهش بيک مرادی و همکاران ( ،)2010به مسائل سازمانی،
مسائل مدیریتی و فرهنگسازمانی دانشگاههای کشور برمیگردد.
با اذعان به این نکته که رهبری و مدیریت در دانشگاههای کشور با چالشها و کاستیهای مواجه است ،همچنين
با توجه به اینکه مرزگستری رهبران آکادميک بهعنوان فرایندی پوی ا نق ش مهم ی در ایج اد و حف ظ تع امالت
سازمانی و فرا سازمانی ایفا میکند ،ازاینرو ،در کنار برخورداری آنها از یکسری قابليته ا و مه ارت الزم در
زمينه مرزگستری ،آشنایی با چالشهایی که میتواند فعاليتهای مرزگستری رهبران آکادميک را تحت تأثير قرار
دهد نيز اهميت دارد؛ چراکه عدم شناسایی چالشها میتواند فعاليتهای مرز گستری در دانشگاهه ا را مح دود
کرده و باعث سکون و رکورد پایدار در آنها شود .بر اساس آنچ ه گفت ه ش د ،پ ژوهش حاض ر در پ ی ی افتن
پاسخی برای این سؤال است که؛ چالشهای رهبران مرزگستر دانشگاهی کدماند؟

مبانی نظری پژوهش
نگاهی به چالشهای رهبری دانشگاهی
با توجه به تحوالت شگرف و مستمر در دنيای پيرامونی ،همه سازمانها ازجمله دانشگاهها در همه ابعاد؛ از
محيط داخلی و خارجی تا عوامل انسانی و غيرانسانی ،همگی در حال تغيير هستند (عباس زاده ،احمدی و
عبدالمالکی .)2014 ،بر این اساس ،نقش رهبران دانشگاهی را در تحول دانشگاهها همگام با تغييرات و تحوالت
جهانی نمیتوان ازنظر دور داشت .بهطوریکه رباک ( )2020معتقد است ،رهبری دانشگاهی باید متناسب با
نهتنها ملزم به تغيير هستند بلکه باید به تغييرات محيطی نيز پاسخ دهند .عليرغم اهميت نقش رهبران دانشگاهی
1. Adlera, Elmquist & Norrgren
2. Kousgaard, Joensen & Thorsen
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در این خصوص ،اما در سيستم آموزشعالی کشور ،رهبری دانشگاهی با چالشها و مشکالت متعددی مواجه
است .دستهای از این چالشها و مشکالت رهبران دانشگاهها ،داخلی و دستهای دیگر از چالشها به محيط
خارجی دانشگاه مربوط است که خارج از کنترل مدیران است .بهطور نمونه ،چالشهای ساختاری ازجمله
وجود نظام بوروکراتيک و تمرکزگرایی تصميمگيریها ،پيچيدگی مشکالت مدیریت دانشگاهها را دوچندان
میکند .همچنين ،چالشهای مالی ،ازجمله چالشهایی است که رهبران دانشگاه با آن مواجه هستند .رهبران
دانشگاهی در تخصيص بودجه هيچگونه استقالل عملی نداشته و طبق تصميمات و سياستگذاریهای ابالغی
عمل مینمایند .بهطوریکه حل مشکالت ساختاری از کنترل مدیران دانشگاهی خارج است و مدیران و رهبران
دانشگاهها اختيارات الزم را برای رفع این مشکالت ندارند آراسته ( .)1380بيک مرادی و همکاران ( )2010نيز،
چالشهای رهبری دانشگاهی را مرتبط به مسائل سازمانی ،مسائل مدیریتی و فرهنگسازمانی میدانند .همچنين
باقری ،کيانی و پيروی نژاد ( ،)1398چالشهایی ناشی از نظام مدیریت منابع انسانی ،سطح کالن کشور و
ساختار و تشکيالت را بهعنوان چالشهای مدیریت و رهبری در دانشگاههای کشور عنوان کردهاند .این در
حالی است که وایک )1976( 1معتقد است ،در سازمانهای آموزشی وجود دیوانساالری و ساختار متمرکز با
پيوندهای سخت و محکم ،مانع رسيدن به اهداف سازمانی بوده است؛ بنابراین ،وی توصيه میکند در
سازمانهای آموزشی بهویژه برای تقویت فعاليتهای مشارکتی و تيمی و دستيابی به اهداف سازمانی ،پيوندهای
نرم و ساختار غيرمتمرکز مؤثرترند.
دسته دیگری از چالشهای رهبران دانشگاهی ،به استناد پژوهش نوه ابراهيم و کریمی ( ،)1385چالشهای
فردی ازجمله؛ چالشهای ادراکی ،انسانی و فنی هستند .آنها معتقدند ،مهارتهای ادراکی ،انسانی و فنی
مدیران و رهبران دانشگاهی ارتباط مستقيمی باکيفيت عملکرد دانشگاهها دارد .اگر چالشهای مذکور وجود
داشته باشد ،دانشگاه از عملکرد خو

و باکيفيتی برخوردار نخواهد بود.

تئوری مرزگستری و رهبری مرز گستر در دانشگاهها
درک مفهومی ما از مرزگستری در سطح دانشگاه عمدتاً متکی به ک ار فری دمن و پ ودولی ،)1992( 2اس ت ک ه
مرزگستری را در دو سطح فردی و سازمانی ارائه نموده است .در سطح فردی ،مرزگستران بازیگرانی هستند که
مسئول تعامل با مؤلفههای خارج از سازمان خود هس تند .ب هعبارتیدیگر ،آنه ا ب هعنوان اش خاص کلي دی در
سازمان در راستای ادغام و یکپارچهسازی شبکههای درون ی و بيرون ی س ازمان ب ه ش مار میرون د .ازای نرو،

1. Weick
2. Friedman & Podolny
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نمایانگر ادراک ،انتظارات و ایدههای ه ر ی ک از ط رفين نس بت ب هطرف مقاب ل هس تند .در س طح س ازمانی
مرزگستری میتواند بهعنوان رابط بين سازمان و محيط دیده شود؛ بنابراین ،در اینجا ،نقش مرزگستری ب هعنوان
ترکيبی از موجودیتها ،شناخته میشود که انواع مختلفی از روابط با عوامل بيرون از س ازمان را در برمیگي رد.
بهعبارتیدیگر ،در این سطح ،مرزگستری تنها به شرح شغلی فرد محدود نمیشود ،در عوض ب ه اس تراتژیهای
نهادی گستردهتری در راستای ارتباط با شرکای بيرون از سازمان اشاره دارد .این تعریف وسيعتر از مرزگس تری
نشان میدهد که روابط نهادی با شرکای بيرونی چندالیه است و ممکن اس ت در س طوح مختل ف در راس تای
اهداف مختلفی باشد (ورتس و سندمن .)2010 ،1بر این اساس ،رهبری مرزگس تر ،ارتب اط ب ين دو س ازمان ی ا
گروههای مختلف را مدیریت مینماید و در توسعه روابط بين گروهها ،ح ل تعارض ات ،دس تيابی ب ه دان ش و
اطالعات و تسهيل ارتباطات کمک میکند .همچنين ،با تعریف چارچو ها و فعاليتهای مرزی و فرامرزی که
توسط افراد داخل سازمان یا خارج از سازمان انجام میشود ،تعامالت بين فردی و سازمانی را تسهيل مینمای د.
درواقع ،رهبران مرزگستر در راستای اهداف سازمان ،چهار عملکرد مبادل ه ،پيون د ،تس هيل و مداخل ه را دنب ال
میکنند (بارنر-راسموسن .)2017 ،بهعبارتیدیگر ،آنها از طریق جمعآوری و پردازش اطالعات میتوانند روابط
بين سازمانها و محيط پيرامونیشان را مدیریت کنند (سودربرگ و رومانی .)2017 ،2درواقع رهب ران مرزگس تر
بهعنوان «کارگزاران فرهنگی» در اتصال اف راد و من ابع درجاه ای مختل ف عم ل میکنن د .ازای نرو ،ش ناخت
فرصتها و داشتن روابط اجتماعی در مکانهای مختلف برای رهبر مرزگستر الزم است اما کافی نيس ت .رهب ر
مرزگستر نيازمند درک نقاط مثبت از کشورهای مختل ف ،از مکانه ای دور و نزدی ک و همچن ين ارزشه ای
فرهنگی است .ازاینرو ،رهبر مرزگستر باید در نقش پلساز و مخلوطکن (ميکس کننده) عمل کند .از یکس و،
رهبران مرزگستر برای تسهيل ارتباطات و تعامالت بين فرهنگی با گروههای مختلف نيازمند مه ارت پلس ازی
است .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه در تعامالت بين تيمی ،ممکن است گروهها ازنظر دموکراسی و فرهنگ ی
متفاوت باشند .درواقع ،رهبر مرزگستر در نقش مخلوطکن ،باید نيازهای گروه را به نيازهای ف ردی ه ر ی ک از
افراد ترجيح داده تا ترکيبی را بهعنوان یک کل جدید و قوی ایجاد نماید و یک ه دف مش ترک را دنب ال کنن د
(باتلر و همکاران .)2012 ،3همچنين مهارت شبکهسازی و تعامالت رهبران مرز گستر میتواند بر توانایی آنه ا
در انجام موفقيتآميز نقش هدایت «پروژههای »NPD4که نيازمند همک اری فرام رزی اس ت ،تأثيرگ ذار باش د
(راین و همکاران.)2012 ،5
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در کشور ایران نيز ،همگام با تحوالت چشمگيری که در آموزشعالی دنيا شاهد هستيم ،باید از ظرفيت و توان
رهبران دانشگاهی برای تحقق رسالتها و کارکردهای جدید دانشگاه استفاده نمود .بر این اساس ،دیگر
نمیتوان در انتخا

رهبران دانشگاهی تنها به تجربه و اعتبار علمی آنها بسنده کرد .بلکه آنها باید مؤلفههایی

از قبيل دانش ،مهارت و تواناییهای الزم برای اداره دانشگاه را نيز دارا باشند (محمودی ،زارعی متين و
بحيرایی .)1391 ،از سوی دیگر ،نتایج رزقی شيرسورا و پيراینده ( )1390نشان داد ،آموزشعالی در مؤلفههایی
نظير؛ آموزش چندزبانه در دانشگاهها ،انعطافپذیری ساختار و ارتباط با سایر دانشگاهها دارای ضعف زیادی
هستند .بر این اساس ،نظام آموزشعالی همچنان فاصله زیادی با نظامهای پيشرفته آموزشعالی جهان دارد؛
بنابراین ،ناگزیر باید فاصله خود را با نظامهای آموزشی جهان کمتر کند تا امکان تعامل و ارتباط و مبادله با آنها
را به دست آورد (بهجتی اردکانی و همکاران .)1391 ،یکی از راهکارها برای کم کردن این فاصله ،همکاری و
تعامالت است؛ چراکه ،همکاریها و تعامالت بينالمللی بين دانشگاهی و بين سازمانی ،میتواند به تبادل دانش،
ایجاد فرهنگ بينالمللی ،جذ

نخبگان ،درآمدزایی و رقابت دانشگاهها کمک کند (ستوده فر و همکاران،

)1398؛ بنابراین الزم است رهبران دانشگاهی ،دانشگاه را در جهت افزایش فعاليتهای مرز گستری در سطح
ملی و بينالمللی هدایت کنند .در این خصوص ،پژوهش نظر زاده زارع و قریشی خوراسگانی ( ،)1399بهعنوان
تنها پژوهش موجود پيرامون رهبران مرز گستر دانشگاهی در کشور نشان داد ،یکی از ضرورتها برای کمک به
افزایش تعامالت و ارتباطات بينالمللی دانشگاهها ،داشتن رهبران مرز گستر دانشگاهی است .یافتههای پژوهش
مذکور حاکی از آن است ،رهبران مرز گستر دانشگاهی باید از مؤلفههای از قبيل ،مهارتهای شناختی (مهارت
خود مدیریتی و مهارت ادراکی -تحليلی) ،مهارتهای ارتباطی (مهارت ارتباطی ،مهارت زبان بينالمللی و
مهارت کارگروهی) ،مهارتهای حرفهای (مهارت خاص و مهارت فناوری اطالعات و ارتباطات) ،استراتژی
مدیریت مرزها (استراتژی تشویقی -ترغيبی و استراتژی آموزشی) ،استراتژی ایجاد مرزهای مشترک (استراتژی
تحرک و جابجایی آکادميک و استراتژی تعامالت و ارتباطات) و استراتژی کشف مرزهای جدید (استراتژی
توسعهای) برخوردار باشند.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر چگونگی گردآوری دادههای موردنياز ،پژوهش آميخته
اکتشافی 1بود؛ چراکه هدف آن کشف شواهد بيشتر برای درک بهتر پدیده چالشهای رهبران مرزگستر

1. Mixed methods Research Exploratory
2. Timing
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دانشگاهی بود .ازآنجاکه ،برای انتخا

راهبرد مناسب در روشهای آميخته توجه به چهار عامل ،زمانبندی،2
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وزندهی ،1ترکيب کردن 2و نظریهپردازی 3اهميت دارد؛ سعی شد در بخش اول ،به جمعآوری و تجزیهوتحليل
دادههای کيفی و در بخش دوم ،به جمعآوری و تجزیهوتحليل دادههای کمی پرداخته شود .با توجه به اینکه از
یکسو ،وزن دادههای کيفی پژوهش بيشتر از دادههای کمی بوده است و از سوی دیگر ،ترکيب دادههای
پژوهش نيز از طریق برقراری ارتباط بين تحليل دادههای کيفی و کمی صورت گرفته است .ازاینرو ،در پژوهش
حاضر از راهبرد آميخته متوالی اکتشافی 4بهره گرفته شد .بدین ترتيب ابتدا دادههای کيفی و سپس دادههای کمی
گردآوری و تحليلشده است (کرسول .)2009،5در بخش کيفی با توجه به اینکه هدف پژوهش ،توصيف تجار
زیسته مدیران و رهبران دانشگاهی پيرامون چالشهای رهبران مرز گستر دانشگاهی بوده است ،بنابراین از
رویکرد کيفی و روش پدیدارشناسی توصيفی استفاده شد .جامعه پژوهش شامل مدیران و رهبران دانشگاهی با
سوابق مدیریتی بودند .بر این اساس ،تعداد  12نفر از مدیران و رهبران دانشگاهی با استفاده از روش نمونهگيری
معياری 6و با توجه به اشباع نظری در یافتههای پژوهش ،بهعنوان مشارکتکنندگان در پژوهش انتخا

شدند

(جدول  .)1شایانذکر است ،معيار ورود مشارکتکنندگان به پژوهش ،داشتن حداقل چهار سال سابقه مدیریتی
(از قبيل ،معاون آموزشی ،معاون پژوهشی ،ریاست دانشکده ،مدیر گروه آموزشی و )...در دانشگاهها یا
پژوهشگاههای دولتی بوده است.

جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان در پژوهش

كد

سابقه
حوزه تخصصی

پست سازمانی

م1.

مدیریت آموزشی

مدیر پژوهش

10

م2.

مدیریت آموزشی

مدیر گروه آموزشی

8

مصاحبهشونده

مدیریتی
(سال)
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كد

سابقه
حوزه تخصصی

پست سازمانی

م3.

مدیریت آموزشعالی

مدیر گروه آموزشی

4

م4.

مدیریت صنعتی

مدیرکل نظارت و ارزیابی

4

م5.

مدیریت منابع انسانی

ریاست دانشکده

6

م6.

مدیریت آموزشی

مدیر گروه آموزشی

7

م7.

فلسفه تعليم و تربيت

مدیرکل وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

15

م8.

مدیریت آموزشعالی

مدیر مرکز نوآوری

5

م9.

اقتصاد

معاون اداری  -مالی

11

م10.

حقوق خصوصی

مدیر گروه آموزشی

5

م11.

مدیریت آموزشعالی

معاون پژوهشی

6

م12.

مدیریت آموزشی

مدیر گروه آموزشی

4

مصاحبهشونده

مدیریتی
(سال)

برای جمعآوری دادههای کيفی ،از اب زار مص احبه نيم ه س اختاریافته اس تفاده و بهص ورت قياس ی اج را ش د.
بدینصورت که در آغاز سؤال کلی در ارتباط با تجاربی که هریک از مش ارکتکنن دگان در پ ژوهش ،پيرام ون
چالشهای که باعث محدودیت فعاليتهای مرزگستری آنها در هریک از سطوح فردی و سازمانی شده ،مطرح
شد .قبل از انجام مصاحبه نسبت به اهميت و هدف انجام پژوهش به مشارکتکنندگان توضيح داده شد و پ س
از جلب اعتماد آنان در محرمانه بودن مصاحبه و رعایت نکات اخالقی ،به انج ام فراین د مص احبه و ض بط آن
بهوسيله دستگاه ضبطصوت دیجيتال اقدام شد .مدتزمان انجام مصاحبه با هریک از مشارکتکنندگان بين  30تا
 45دقيقه بود .پس از انجام ،مصاحبهها پيادهسازی و برای تجزیهوتحليل دادهها از روش تحليل مضمون 1استفاده
شد .تحليل مضمون بهطور گسترده در اغلب پژوهشهای کيفی ازجمله نظریه برخاسته از دادهها ،قومنگ اری و
پدیدارشناسی بهکاربرده میشود .از این روش برای شناسایی ،تحلي ل ،س ازماندهی ،توص يف و گ زارش ده ی
مضامين کشفشده در مجموعهای از دادهها ،استفاده میشود (ناول و همکاران .)2017 ،تحليل مضمون در شش
گام بدین شرح انجام شد (شکل .)1
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گام اول (آشنایی پژوهشگر با دادههای حاصل از مصاحبه)
گام دوم (تولیدکدهای اولیه)
شکل  .1گامهای تحليل مضمون
گام سوم (جستجوی مضامین)
گام چهارم (مرور مضامین)
گام پنجم (تعریف و نامگذاری مضامین)
گام ششم (تهیه و ارائه گزارش)

گام اول (آشنایی پژوهشگر با دادههای حاصل از مصاحبه)؛ پژوهش گران س عی کردن د ک ه از طری ق خوان دن
مصاحبهها و یادداشتبرداری از آنها در دادههای بهدس تآمده از مص احبه غوط هور ش وند .گ ام دوم (تولي د
کدهای اوليه)؛ پژوهشگران از چارچو

کدگذاری بهصورت سيستماتيک برای توليد کدهای اوليه استفاده نموده

و تعداد  110کد باز به دست آمد .گ ام س وم (جس تجوی مض امين)؛ پ س از کدگ ذاری دادهه ای حاص ل از
مصاحبهها ،به دستهبندی آنها در قالب مضامين فرعی و اصلی پرداخته شد و پنج مضمون فرعی و سه مضمون
اصلی به دست آمد .گام چهارم (مرور مضامين)؛ پژوهشگران به بررس ی اینک ه آی ا مض امين فرع ی و اص لی
بهدستآمده دقيقاً منعکسکننده معانی حاصل از دادههاست ،پرداختند ،بنابراین ،برخی از مضامين حذف و یا ب ه
دليل همپوشانی با مضامين دیگر ،در دستههای جامعتر و کلیتری از مضامين ادغام شدند .گام پنجم (تعری ف و
نامگذاری مضامين)؛ پژوهشگران به نامگذاری مضامين بهدستآمده از گ ام قبل ی پرداخت ه و از نامه ایی ب رای
مضامين بهدستآمده استفاده نمودند که به درک بهتر خواننده از آن موضوع کمک کند .در این گام پژوهشگران
از نظرات همکاران پژوهشی 1دیگر نيز در راستای اجماع در مورد نامگذاری مضامين بهرهمند شدند .گام شش م
(تهيه و ارائه گزارش)؛ سعی شد ،با ارائه نقلقولهای مستقيم از مشارکتکنندگان در پ ژوهش ب ه اعتباربخش ی

1. Peer checking
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بيشتر گزارش نهایی کمک شود .عالوه بر این ،جهت اعتباربخش ی بيش تر یافت هه ای کيف ی پ ژوهش ،از روش
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بازبينی توسط مشارکتکنندگان 1در پژوهش نيز استفاده شد .این روش به پژوهشگران اجازه م یداد ک ه مي زان
مطابقت بين دیدگاه مشارکتکنندگان در پژوهش و مضامين بهدستآمده را بدانند.
در بخش دوم پژوهش ،با توجه به اینکه هدف ،اعتباریابی مضامين اصلی و فرعی احصا ش ده در بخ ش
کيفی پيرامون چالشهای رهبران مرزگستر دانشگاهی بود ،بنابراین از رویکرد کم ی و روش پيمایش ی اس تفاده
شد .برای جمعآوری دادههای بخش کمی ،از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .پرسشنامه مذکور ش امل
 15سؤال بسته پاسخ در مقياس پنجدرجهای ليکرت (خيلی زیاد= ،5زی اد= ،4ت ا ح دودی= ،3خيل ی ک م= 2و
کم= )1و متشکل از ابعاد چالشهای فردی ،سازمانی و محيطی مستخرج از بخ ش کيف ی طراح ی و در اختي ار
کليه دوازده نفر مشارکتکننده در مصاحبهها قرار گرفت .ت ا مي زان موافق ت مش ارکتکنندگان ب ا ه ر ی ک از
مضامين فرعی و اصلی بهدستآمده ،مشخص گردد .شایانذکر است ،برای تعيين پای ایی پرسش نامه ،از ض ریب
آلفای کرونباخ استفاده و به ترتيب برای ابعاد چالشهای فردی ( ،)0/813سازمانی ( )0/861و محيطی ()0/771
به دست آمد ،که نشاندهنده اعتماد باالی هر ی ک از ابع اد چ الشه ا اس ت .جه ت تجزی هوتحليل دادهه ا از
نرمافزارهای  SPSSنسخه  16و آزمونهای تی تک نمونهای و فریدمن بهره گرفته شد.

یافتههای پژوهش
یافتههای بخش كیفی
بر اساس یافتههای حاصل از تحليل مصاحبهها (شکل  ،)2چالشهای رهبران مرز گستر دانشگاهی در قالب سه
چالش فردی ،سازمانی و محيطی طبقهبندی شدند (جدول  .)2در ادامه به توصيف این چالشها میپردازیم.
جدول  .2نمونههایی از كدهای باز و مضامین اصلی و فرعی مربوط به چالشهای رهبران مرز گستر
دانشگاهی
پدیده

مضامین

مضامین

محوری

اصلی

فرعی

نمونههایی از كدهای باز استخراجشده از مصاحبهها

گستر دانشگاهی

چالشهای

چالش مهارتی

عدم برخورداری از مهارت زبان انگليسی (م )9
کمبود مهارتهای زبان خارجی (م )4

فردی
چالش ادراکی

نداشتن باور به مرز گستری در نزد رهبران (م )11
نگاه بدبينانه نسبت به مرز گستری (م )6
1. Member checking
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چالشهای رهبران مرز

نداشتن مهارت بهکارگيری استراتژیهای مرز گستری (م)1 .
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پدیده

مضامین

مضامین

محوری

اصلی

فرعی

نمونههایی از كدهای باز استخراجشده از مصاحبهها
نداشتن ذهنيت بينالمللی (م )7

چالش
چالشهای
سازمانی

ساختاری
چالش
زیرساختی-
مالی
چالش

چالشهای

نهادی-

محيطی

اجتماعی

عدم تجلی مرز گستری در سازوکارهای دانشگاه (م )12
وجود ساختار سنتی در دانشگاه (م )10
وجود نظام بوروکراتيک در دانشگاهها (م )5
تخصيص محدود بودجه و منابع مالی (م )2
ضعف زیرساختهای فناوری در دانشگاهها (م )11
نداشتن ابزارها و زیرساختهای الزم برای گسترش تعامالت (م )8
قوانين دست و پاگير اداری پيرامون صدور روادید برای افراد خارجی (م
)6
تمرکزگرایی در نظام آموزشعالی (م )4
حساسيت نسبت به ارتباطات و تعامالت بينالمللی (م )3

❑

چالشهای فردی

این چالش از دو مؤلفه شامل :چالش مهارتی و چالش ادراکی تشکيلشده است.

چالش مهارتی
این چالش به ضعف مهارتی در رهبران مرز گستر دانشگاهی اشاره دارد .یافتههای حاصل از تحليل کيفی دادهها
نشان داد که مشارکتکنندگان در پژوهش بر این باور بودند یکی از دالیل جدی نگرفتن دانشگاههای کشور در
فضای بينالمللی سطح پایين مهارت زبانی رهبران دانشگاهی ،نبود مهارت کارگروهی در رهبران و عدم داشتن
مهارت در بهکارگيری استراتژیهای مرز گستری بوده است .بهطور نمونه ،مشارکتکننده شماره  1اظهار داشت:

«در نقش رهبر مرزگستر ،مهارت اجرای استراتژیهای مرز گستری را دارا نيستم ،بنابراین وقتی مهارتی در
اجرای این استراتژیها نداشته باشم ،پيشرفتی به دست نمیآورم .مشارکتکننده شماره  4نيز بيان داشت:

«نداشتن مهارتهایی مثل زبان خارجی یکی دیگر از مشکالتی است که من بهعنوان رهبر و مدیر دانشگاهی در
چالش ادراكی
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این زمينه دارای ضعف هستم .متأسفانه دانشگاهها در زمينه زبان خارجی توانمند نيستيم».

نگاهی به چالش های رهبران مرزگستر دانشگاهی 13/

نداشتن باور به مرز گستری ،نداشتن ذهنيت بينالمللی و ضعف ویژگیهای ادراکی در رهبران دانشگاهی مرز
گستر ،ازجمله چالشهای ادراکی بودند که مشارکتکنندگان در پژوهش به آن اشاره کردند .بهطور نمونه

مشارکتکننده شماره  7اظهار داشت که« :عدم اعتمادبهنفس کافی یکی دیگر از مشکالتی است که با آن مواجه
بودم» .مشارکتکننده شماره  11نيز معتقد بود« :باور به مرز گستری در من بهعنوان رهبر مرزگستر دانشگاهی
کمرنگ هست ،یعنی من بهعنوان رهبر و مدیر این باور را ندارم که دانشگاه باید بينالمللی شود و ارتباط بين-
المللی داشته باشه ،بنابراین ،دغدغهای برای این موضوع ندارم و نگاهم این نيست که مثالً یک دانشگاه داخلی با
دانشگاههای مالزی ،چين ،ژاپن ،ترکيه و یا دانشگاههای کشورهای اروپایی ارتباط بينالمللی داشته باشه».
❑

چالشهای سازمانی

این چالش از دو مؤلفه شامل :چالش ساختاری و چالش کالبدی -مالی تشکيلشده است.

چالش ساختاری
عدم تجلی مرز گستری در سازوکارهای دانشگاهها و نقش کمرنگ مدیریت و رهبری دانشگاه در تصميمگيری
اصلی دانشگاه ،ازجمله چالشهای ساختاری بودند که مشارکتکنندگان در پژوهش به آنها اشاره کردند .بهطور

نمونه ،مشارکتکننده شماره  12اظهار داشت« :وقتی من مرز گستری را بهعنوان یک هویت نپذیرم ،بنابراین در
سازوکارهای خود مرز گستری را متجلی نمیکنم» .مشارکتکننده شماره  5نيز بر این باور بود« :بهعنوان رهبر
مرز گستر نياز به درجهای از آزادی و حریت دارم که نظام بوروکراتيک و نظام متمرکز آموزشعالی این اجازه را
به من نمیدهد».
چالش زیرساختی -مالی
این چالش به ضعف زیرساختی و کمبود بودجه در دانشگاهها ،بهعنوان چالشی برای مرز گستری اشاره دارد.
یافتههای حاصل از تحليل کيفی دادهها نشان داد که مشارکتکنندگان در پژوهش بر این باور بودند عدم وجود
زیرساختهای ارتباطی الزم برای مرز گستری و محدودیت بودجه و منابع مالی در دانشگاههای کشور ،ازجمله
چالشهای هستند که رهبران مرز گستر دانشگاهی با آن مواجهاند .بهطور نمونه ،مشارکتکننده شماره  8بيان

داشت« :وقتی میتوانم مرزهای سازمان را گسترش دهم که بتوانم با دیگران تعامالت مناسبی برقرار کنم؛ اما
ابزارها و زیرساختهای الزم برای این کار برایم مهيا نيست و در اختيار ندارم» .مشارکتکننده شماره  2نيز بر

این باور بود« :تخصيص محدود بودجه و منابع مالی چالش دیگری است که من بهعنوان رهبر مرز گستر
❑

چالش محیطی

این چالش از یک مؤلفه شامل :چالش نهادی -اجتماعی تشکيلشده است.
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دانشگاهی با آن مواجه هستم».
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چالش نهادی -اجتماعی
این چالش به موانعی که در سطح قانونگذاری ،دولت و وزارت آموزشعالی خواسته یا ناخواسته باعث محدود
شدن فعاليتهای مرز گستری در دانشگاهها میشود ،اشاره دارد .متمرکز بودن نظام آموزشعالی کشور،
حساسيت نسبت به تعامالت و ارتباطات بينالمللی ،وجود دانشگاههای اغلب دولتی ،تأثير تحریمهای بينالمللی
بر کاهش تعامالت دانشگاهی و وجود قوانين دست و پاگير اداری پيرامون صدور روادید برای افراد خارجی
ازجمله چالشهایی بود که مشارکتکنندگان در پژوهش به آنها اشاره کردند .بهطور نمونه ،مشارکتکننده

شماره  4اظهار داشت« :به نظر من چالش بعدی چالش تمرکزگرایی در نظام آموزشعالی کشور است که مانع
خالق بودن دانشگاه در ارتباطات بينالمللی شده ،چراکه برای بنده بهعنوان رهبر دانشگاهی ،کانالهایی
تعریفشده و حرکت باید در این کانالها انجام شود ،این موانع جای خالقيت و راهکارهای خالقانه برایم باقی
نگذاشته است» .مشارکتکننده شماره  6نيز معتقد بود« :به نظر من در زمينه مرز گستری دست من مدیر
دانشگاهی بسته است .برای مثال دانشجوی خارجی میگيرم ،اما برای صدور ویزای دانشجویی ،با وزارت
خارجه مشکل ایجاد میشود».

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-05-21

شکل  .2چالشهای رهبران مرزگستر دانشگاهی

نگاهی به چالش های رهبران مرزگستر دانشگاهی 15/

یافتههای بخش كمی
در این بخش ،برای بررسی ابعاد بهدستآمده پيرامون چالشهای رهبران مرزگستر دانشگاهی ،پس از اجرای
پرسشنامه بين خبرگان دانشگاهی شرکتکننده در پژوهش ،از آزمونهای آماری تی تک نمونهای و فریدمن
استفادهشده است .شایانذکر است ،قبل از انجام هر آزمونی روی دادهها ،ابتدا پيشفرض نرمال بودن توزیع
دادهها موردبررسی قرار گرفت و با توجه به تعداد کم آزمودنیها برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از
آزمون کولموگروف– اسميرنف 1استفادهشده است (جدول .)3
جدول  .3آزمون كلموگروف -اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن ابعاد پرسشنامه
ابعاد

تعداد

میانگین

مقدار كلموگروف -اسمیرنف

سطح معناداری

چالش فردی

12

4/25

1/089

0/186

چالش سازمانی

12

4/45

0/984

0/288

چالش محیطی

12

4/25

0/975

0/298

مجموع

12

4/33

0/743

0/640

بر اساس نتایج (جدول  ،)3توزیع متغيرهای پژوهش در همۀ ابعاد چالشهای رهبران مرزگستر دانشگاهی ،در
سطح ( ،)p<0/05نرمال گزارششده است .ازآنجاکه طبق آزمون کلموگروف -اسميرنف ،اگر سطح معناداری
باالتر از مقدار ( )0/05باشد ،بيانگر نرمال بودن توزیع دادههاست .با توجه به پذیرش پيشفرض نرمال بودن
توزیع دادهها ،از آزمونهای پارامتریک جهت بررسی ابعاد چالشهای رهبران مرزگستر دانشگاهی استفادهشده
است.
جدول  .4بررسی وضعیت ابعاد چالشهای رهبران مرزگستر دانشگاهی
ابعاد

شاخص آزمون t

میانگین فرضی ()3

چالش فردی

12

4/25

0/278

4/486

11

0/001

چالش سازمانی

12

4/45

0/199

7/327

11

0/000

1. Kolmogorov–Smirnov Test
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تعداد

میانگین تجربی

انحراف استاندارد

مقدارt

درجه آزادی

سطح معناداری
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چالش محیطی

12

4/25

0/278

4/486

11

0/001

مجموع

12

4/33

0/796

5/795

11

0/000

ازآنجاکه پژوهش حاضر به دنبال مقایسه یک گروه با یک ميانگين فرضی بوده است ،بن ابراین از آزم ون  tت ک
نمونهای استفاده شد .مقدار ميانگين فرضی استاندارد با توج ه ب ه اینک ه پرسش نامه ب ر اس اس طي ف ليک رت
پنجدرجهای طراحیشده بود ،برابر با « »3در نظر گرفت ه ش د .ب ر اس اس نت ایج (ج دول  ،)4مي انگين امتي از
تخصيص دادهشده از سوی خبرگ ان دانش گاهی ش رکتکننده در پ ژوهش ب ه چ الش ف ردی ( ،)4/25چ الش
سازمانی ( ،)4/45چالش محيطی ( )4/25و برای مجموع چالشها ( )4/33بوده است .با توجه به اینکه ،ميانگين
ابعاد چالشهای رهبران مرزگس تر دانش گاهی از مي انگين فرض ی بيش تر اس ت؛ بن ابراین ،از دی دگاه خبرگ ان
دانشگاهی شرکتکننده در پژوهش ،امتياز همه ابعاد چالشها و نمره کل مجموع آنه ا ،بيش تر از ح د متوس ط
است و با در نظر گرفتن مقدار  tدر سطح ( ،)p = 0/01نتایج معنادار بوده است .ازاینرو میتوان گفت ،هری ک
از ابعاد کشفشده در بخش کيفی پژوهش ،موردتوافق باالی خبرگان دانشگاهی شرکتکننده در پ ژوهش ب وده
است.
جدول  .5رتبهبندی ميانگين ابعاد چالشهای رهبران مرزگستر دانشگاهی بر اساس آزمون فریدمن
ابعاد

رتبه میانگین

رتبه در گروه

چالش فردی

2/29

2

چالش سازمانی

2/96

1

چالش محيطی

2/25

3

شایانذکر است برای اولویتبندی هر یک از ابعاد چالشهای رهبران مرزگستر دانشگاهی ،از آزم ون فری دمن

1

استفادهشده است .بر اساس یافتههای (جدول ،)5،به ترتي ب اولوی ت؛ چ الش س ازمانی ،چالشه ای ف ردی و
محيطی ،بيشترین موانع را برای مرزگستری رهبران دانشگاهی ایجاد نموده است.
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1. Friedman Test

نگاهی به چالش های رهبران مرزگستر دانشگاهی 17/

بحث و نتیجهگیری
مرزگستری به یکی از ملزومات دیپلماسی علمی فرامرزی در نظامهای آموزشعالی تبدیلشده است .بر این
اساس ،توجه به نقش مرزگستری رهبران دانشگاهی در نظامهای آموزشعالی بيشازپيش احساس میشود.
مسلماً ایفای چنين نقشی نيازمند برخورداری از شایستگیها و ویژگیهای الزم است ،همانطور که (ورتس و
سندمن ،)2010 ،در پژوهش خود بهدرستی به ویژگیها و شایستگیهایی از قبيل ،مهارتهای ارتباطی ،انسانی،
فناوری ،ادراکی و فنی برای مرزگستران دانشگاهی اشاره داشتند؛ اما این ویژگیها بهتنهایی برای فعاليتهای
مرزگستری رهبران دانشگاهی کافی نيست؛ چراکه یافتههای پژوهش حاضر نشان داد ،رهبران مرزگستر
دانشگاهی با سه دسته چالشهای ،فردی ،سازمانی و محيطی مواجه هستند که میتواند بهعنوان مانعی در برابر
فعاليت های مرزگستری آنها محسو

شوند؛ بنابراین ،بر پایه دیدگاه فریدمن و پودولی ( ،)1992در خصوص

سطوح مرزگستری ،میتوان گفت ،بين دیدگاه مذکور و یافتههای پژوهش حاضر در دو سطح فردی و سازمانی
همپوشانی قابلتوجهی وجود دارد .چراکه ،اولين دسته از چالشهای رهبران مرزگستر دانشگاهی مربوط به
چالشهای رهبران مرزگستر در سطح فردی است .چالشهای فردی به مجموعه چالشهایی گفته میشود که
ارتباط مستقيمی با نوع نگرش و درک رهبران مرزگستر دانشگاهی نسبت به فعاليت های مرزگستری و همچنين
مهارتهای فردی آنها دارد .این چالش از دو چالش ادراکی و مهارتی تشکيلشده است .چالش ادراکی به
مجموع عواملی که بر درک کلی رهبران دانشگاهی از مرزگستری تأثير منفی دارد ،اشاره دارد .آن چيزی که بيش
از همه میتواند بر ادراک رهبران دانشگاهی اثرگذار باشد ،نوع نگرش و باور آنها نسبت به مسائل سازمانی
است .در این راستا براتيان ( ،)1385معتقد است باورها و نوع نگاه مدیران میتواند بهعنوان عامل بازدارنده یا
پيش برنده عمل کند و بهتبع موفقيت یا عدم موفقيت سازمان را رقم بزند .بااینوجود ،عدم برخورداری مدیران
و رهبران دانشگاهی از سوابق و تجار

حرفهای در تعامالت بينالمللی باعث ایجاد بدبينی نسبت به حوزه

فرامرزی و بينالمللی شده است (تارویردیزاده ،جعفری هفخوانی و آذرفر)1398 ،؛ بنابراین ،نوع نگاه ،باور و
ذهنيت بدبينانه رهبران مرزگستر دانشگاهی به فعاليت-های مرزگستری باعث میشود که آنها نهتنها نقش و
رسالت خود را بهعنوان پلساز و ارتباطدهنده انجام ندهند ،بلکه از ورود به هرگونه فعاليت و اقدامی در این
زمينه نيز ممانعت به عملآورند .به همين سبب ،تغيير در نگرش و نگاه رهبران مرزگستر دانشگاهی میتواند
بهعنوان یکی از شروط الزم برای فعاليتهای مرزگستری دانشگاهها قلمداد شود .در کنار برخورداری از نگرش
کردن به زبان انگليسی و همچنين مهارت در بهکارگيری استراتژیهای مرزگستری بهعنوان مؤلفههای مهم دیگر
برای یک رهبر مرزگستر دانشگاهی در حوزه فعاليتهای فرامرزی محسو

میشود .ویليامز ( )2013معتقد
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و باور مرزگستری در بين رهبران دانشگاهی ،برخورداری آنها از مهارتهایی ارتباطی از قبيل توانایی صحبت
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است ،رهبران مرز گستر ،از طریق تواناییشان در تعامل با دیگران و گسترش شایستگیهای بين فردی و
ارتباطی مؤثر ،فرایند همکاری را در راستای منافع سازمان ،هماهنگی و تسهيل میکنند .بااینوجود ،نتایج
پژوهش حاضر نشان داد ،چالشهای مهارتی ازجمله عدم تسلط به زبان انگليسی و عدم تسلط در بهکارگيری
استراتژیهای مرز گستری ،دسته دیگری از چالشهایی است که رهبران مرز گستر دانشگاهی در کشور با آن
روبرو هستند .برخورداری از مهارت زبان انگليسی جهت انجام فعاليتهای مرز گستری در سطح بينالمللی،
بهعنوان شرط اوليه و مهم قلمداد میشود .در این خصوص ،بارنر -راسموسن ،)2017( 1مهارتهای زبانی را
بهعنوان مهارت کليدی رهبران مرزگستر دانشگاهی مطرح کرده است( .نظرزاده زارع و قریشی خوراسگانی،
 )1399نيز معتقدند ،چنانچه رهبران مرزگستر دانشگاهی بخواهند تعامالت و ارتباطات بينالمللی در سطح
فردی و سازمانی داشته باشند ،تسلط بر زبان انگليسی مقدمه و پيشنياز این تعامالت محسو

میشود .چراکه

اولين عامل برقراری ارتباط ،وجود زبان گفتاری مشترک است .بااینحال ،اغلب رهبران مرز گستر دانشگاهی در
کشور ،تسلط کمی به زبان انگليسی دارند .به اذعان نظرزاده زارع ،پورکریمی و رضائيان ( ،)2018دليل عدم
تسلط اعضا هيئتعلمی و متعاقب آن رهبران دانشگاهی در کشور به زبان انگليسی را میتوان به کارکرد
نامناسب نظام آموزشوپرورش کشور در شيوه آموزش زبان انگليسی نسبت داد که باعث شده که برون داد این
نظام ،زمانی که وارد دانشگاه میشوند این ضعف را همچنان با خود به همراه داشته باشند؛ بنابراین ،نهتنها
رهبران مرز گستر دانشگاهی میبایست به این مهارت مجهز باشند ،بلکه زمينه آموزش و تسلط افراد تحت
مدیریت خود را نيز جهت فراگيری و تقویت زبان انگليسی میبایست فراهم نمایند .از سوی دیگر ،رهبران مرز
گستر دانشگاهی میبایست به استراتژیهای مرز گستری ازجمله مدیریت مرزها ،ایجاد مرز مشترک و کشف
مرزهای جدید مسلط باشند ،بااینوجود ،عدم تسلط در بهکارگيری استراتژیهای مذکور بهعنوان یکی دیگر از
چالشهای فردی رهبران مرز گستر دانشگاهی است .درحالیکه رهبران مرز گستر دانشگاهی باید بتوانند در
راستای فعاليتهای مرز گستری دانشگاه خود با سایر سازمانها و دانشگاهها ،استراتژی مناسب آن را اتخاذ
نمایند .جهت رفع و کاهش چالشهای زبانی در تعامالت بين فرهنگی ،هو و دی )2021( 2معتقدند ،مبادالت
آموزشی ،بهبود درک بينالمللی و شناخت بين فرهنگی میتواند راهگشا باشد.
عالوه بر چالشها در سطح فردی ،چالشهای سطح سازمانی از قبيل ،چالشهای ساختاری و زیرساختی -مالی
که از اولویت باالیی برخوردار هستند ،بهعنوان دسته دیگری از چالشهای رهبران مرز گستر دانشگاهی قلمداد
دانشگاه نيز از فعاليتهای او حمایت کند؛ بنابراین وجود ساختار غيرمتمرکز و غيررسمی میتواند تأثير بسزایی
1. Barner-Rasmussen
2. Hu & Dai
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میشوند .یک رهبر مرز گستر دانشگاهی زمانی میتواند فعاليتهای مرز گستری بيشتری داشته باشد که ساختار
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در کارایی و اثربخشی یک نظام آموزشعالی داشته باشد .بهطوریکه ساختار متمرکز و پيچيده میتواند
فعاليتها و نقشهای دانشگاهها و متعاقب آن رهبران دانشگاهی را با مشکل مواجه کند (کواتس .)2018 ،1بر
این اساس ،عدم تجلی مرز گستری در سازوکارهای دانشگاههای کشور و وجود نظام بوروکراتيک در این
دانشگاهها ،باعث محدود شدن فعاليتهای مرز گستری رهبران دانشگاهی بهویژه در سطح بينالمللی شده است.
قریشی خوراسگانی و همکاران ( )1397معتقدند ،فقدان استقالل دانشگاهی ،وجود نظام بوروکراتيک و رسميت
و پيچيدگی منجر به عدم تصميمگيریهای در مواقع لزوم شده است .این در حالی است که رهبران مرز گستر
برای تسریع در فعاليتهای مرز گستری خود ،نيازمند آزادی و استقالل هستند؛ اما همه آیيننامه و مقررات و
دستورالعملهایی موجود در دانشگاههای کشور از نهادهای باالدستی ازجمله وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
ابالغ میشود .بر اساس آنچه گفته شد ،چالشهای سازمانی خارج از کنترل رهبران مرز گستر دانشگاهی هستند.
یکی دیگر از ابعاد چالشهای ساختاری شناساییشده در این پژوهش ،چالشهای زیرساختی – مالی است
(باقری و همکاران1398 ،؛ هاشمی و عباسی ،)2018 ،چالشهای زیرساختی و مالی را بهعنوان چالشهای
مهمی که رهبران دانشگاهی با آن روبرو هستند عنوان کردهاند .ازاینرو شاید بتوان گفت ،یکی از دالیل عدم
ریسکپذیری ،رقابتپذیری و نگاه بدبينانه رهبران مرز گستر دانشگاهی برای داشتن فعاليتهای مرز گستری در
سطح بينالمللی ناشی از چالشهای زیرساختی  -مالی است؛ زیرا منابع مالی ،تجهيزات و امکانات سختافزاری
و نرمافزاری در فعاليتهای مرز گستری در سطح بينالمللی بسيار اهميت دارد .بهطوریکه (نظرزاده زارع و
همکاران )1397 ،نيز اظهار داشتند ،همکاریها و تعامالت بينالمللی بدون تأمين منابع مالی از سوی دانشگاهها
اتفاق نخواهد افتاد.
دسته دیگری از چالشها ،مربوط به چالشهای محيطی هستند .این چالشها میتواند تکميلکننده دیدگاه
ارائهشده توسط فریدمن و پودولی ( ،)1992باشند .چالشهای محيطی به سياستگذاری و تصميمگيریها در
ابعاد نهادی – اجتماعی از قبيل ،تمرکزگرایی در نظام آموزشعالی ،قوانين و مقررات مربوط به صدور روادید و
دیدگاه کالن جامعه و نظام آموزشعالی نسبت به فعاليتهای مرزگستری در سطح بينالمللی مربوط است و
رهبران مرزگستر دانشگاهی بهتنهایی نمیتوانند اقدامات زیادی در جهت رفع و یا کاهش آن انجام دهند .یکی
از چالشهای محيطی مورداشاره در این پژوهش ،تمرکزگرایی در نظام آموزشعالی کشور بود .تمرکزگرایی در
نظام آموزشعالی ،مانع خالق بودن رهبران دانشگاهی در فعاليتهای مرزگستری باألخص در سطح بينالمللی
کلی تصویب و به دانشگاهها ابالغ میشوند ،باعث میشود رهبران دانشگاهی مرزگستر از کمترین خالقيت در
1. Kovats
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میشود؛ چراکه ساختارهای سازمانی سفتوسخت ،وجود آیيننامهها ،ضوابط و مقرراتی که عموماً بهصورت
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این دانشگاهها برخوردار باشند .درحالیکه مرزگستری و تحول در یک سيستم دانشگاهی نيازمند درجهای از
خالقيت در بين رهبران دانشگاهی است .در این شرایط ،چگونه از رهبران مرزگستر دانشگاه میتوان انتظار
نقشآفرینی در سطح بينالمللی را داشت .از سوی دیگر ،وجود نگاه بدبينانه جامعه و نظام آموزشعالی کشور
نسبت به فعاليتهای مرزگستری دانشگاهها در سطح بينالمللی باعث شده که رهبران مرزگستر دانشگاهی ،تنها
به فعاليتهای مرزگستری در سطح ملی محدود شوند .این مسئله را میتوان ناشی از مسائل و حساسيتهای
امنيتی در کشور دانست .همچنين ،رهبران مرزگستر دانشگاهی با چالش دیگری روبرو هستند که به مسائل و
قوانين و مقررات زمانبر در صدور ویزا و روادید برمیگردد .چراکه فعاليتهای مرزگستری دانشگاهها در سطح
بينالمللی فقط به دانشگاهها و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری مربوط نمیشود .بلکه شامل یک فرایند
چندجانبه بين دانشگاهها ،وزارت علوم ،وزارت امور خارجه و نهادهای ذیصالح در کشور است؛ لذا تسریع و
تسهيل امور مربوط به فعاليتهای مرزگستری دانشگاههای کشور در سطح بينالمللی ،نيازمند همکاری و
همافزایی نهادها و سازمانهای مذکور است .دراینارتباط ،نظرزاده زارع و همکاران ( )1397معتقدند ،کوتاه
شدن صدور ویزا و لغو روادید با برخی کشورها میتواند به افزایش تعامالت بينالمللی بهویژه تعامالت علمی
بينالمللی دانشگاهها منجر شود .مسئله مهم دیگری که در افزایش یا کاهش فعاليتهای مرز گستری
دانشگاههای کشور نباید ازنظر دور داشت ،مسائل ناشی از تحریمها بهویژه تحریمهای علمی و دانشگاهی است.
درواقع ،فعاليتهای مرز گستری دانشگاهها در سطح بينالمللی نيز متأثر از این تحریمهاست.
بر اساس آنچه گفته شد ،با توجه به اینکه طبق یافتههای پژوهش حاضر عالوه بر سطوح فردی و سازمانی،
سطح محيطی نيز تأثير قابلتوجهی بر مرزگستری دارد؛ بنابراین یافتههای پژوهش حاضر دیدگاه مرزگستری
فریدمن و پودولی ( )1992را از سطوح فردی و سازمانی به سه سطح فردی ،سازمانی و محيطی گسترش داده
است که سطح محيطی را میتوان جنبه نوآورانه این پژوهش قلمداد کرد .همچنين ،همانطور که سطح سازمانی
در دیدگاه فریدمن و پودولی ( ،)1992نسبت به سطح فردی مرزگستری ،غالب بوده است پرسل ،مروارید و وان
شيندل ،)2020( 1در پژوهش حاضر نيز نقش چالشهای سازمانی و محيطی در مقایسه با چالش فردی نيز غالب
بوده و از این نظر پژوهش حاضر با دیدگاه مذکور همنظر و نزدیک بوده است .شاید غلبه چالشهای سازمانی
بر سطح فردی در دانشگاههای کشور را بتوان ناشی از ساختار متمرکز نظام آموزشعالی و تصدیگری دولت و
نهادهای باالدستی بر دانشگاهها دانست .لذا توجه به روابط قدرت ،ميزان استقالل دانشگاهی و استراتژی نهادی
اساس یافتههای پژوهش ،پيشنهادها در سه سطح فردی ،سازمانی و محيطی به شرح ذیل ارائه میشود؛

1. Purcell, Pearl & Van Schyndel
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حاکم بر دانشگاهها ،عناصری هستند که رهبران مرزگستر دانشگاهی میبایست به آنها توجه کنند .در پایان بر
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در سطح فردی؛ ارزیابی ساليانه سطح زبان انگليس ی رهب ران مرزگس تر دانش گاهی و برگ زاری دورهه ای
آموزشی ساليانه ویژه رهبران دانشگاهی کم تسلط به زبان انگليسی ،همچنين برگ زاری کارگاهه ای س اليانه
برای آشنایی بيشتر رهبران دانشگاهی مرزگستر با استراتژیهای مرزگستری توصيه میشود.
در سطح سازمانی؛ تجهيز بيشتر دانشگاههای کشور به زیرساختهایی ازجمله افزایش پهنای بان د اینترن ت،
برخورداری از اینترنت پرسرعت و بهروزرسانی تجهيزات سختافزاری برای برقراری ارتباطات و تعامالت
بينالمللی ضروری است .همچنين ،با توجه به اینکه زیرساختهای مذکور مستلزم منابع مالی زیادی اس ت
و دانشگاههای کشور با کمبود منابع در این راستا مواجه هستند ،دعوت از خيرین ،واقفان و بنيادهای علم ی
توسط رهبران مرزگستر دانشگاهی در راستای حمایتهای مالی و توسعه امکانات و تجهي زات زیرس اختی
دانشگاهها ،پيشنهاد میشود .از سوی دیگر ،بازتعریف س اختار دانش گاهها از س اختار س نتی و متمرک ز ب ه
غيرمتمرکز و اعطای استقالل آکادميک و اختيار عمل بيشتر به رهبران مرزگستر میتواند راهکاری برای غلبه
بر این چالش باشد.
در سطح محيطی؛ تغيير فرهنگ و اصالح باورهای غلط نسبت به تعامالت بينالمللی در مدیران عالی کشور
از اولویت و اهميت زیادی برخوردار است .چراکه تا زمانی که فرهنگ و باور تغيير نکند ،پ ذیرش و درک
ضرورت و اهميت آن امری محال است .همچنين ،افزایش همک اری فیم ابين وزارت عل وم ،تحقيق ات و
فناوری و وزارت امور خارجه بهصورت برگزاری جلسات مستمر جهت بررسی مشکالتی ازجمله؛ فراین د
صدور روادید ،موانع تعامالت و ارائه راهکارهای اصالحی ،پيشنهاد میشود.
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