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هنوز کاسب خرده پا هستیم
»بین المللی شــدن آموزش عالی« در گفت و گو با غالمرضا ذاکرصالحی:

در بازار جذب دانشــجوی بین المللی هنوز تاجر نشده ایم و به سود آوری نرسیده ایم
ان

یر
/ ا

ور
ن پ

س
ی ح

 عل
س:

عکا

مهسا رمضانی

به تازگی کتاب »آمـــوزش عالی و جذب دانشـــجویان خارجی« بـــه قلم غالمرضا 
ذاکرصالحی منتشر شـــده است. این کتاب در شـــرایطی وارد بازار شد که با توجه به 
الزام برنامه ششم توسعه بر بین المللی شدن دانشگاه ها، کارشناسان آموزش عالی 
نیازمند آگاهی از وضعیت آموزش عالی در ســـطح جهان هســـتند. بدین منظور، 
در این کتاب حدود 150 مقاله، پیرامون تجارب راهبردی کشـــورهای مختلف جهان 
ارائه شده اســـت. دکتر ذاکرصالحی، نویســـنده این اثر، دانشـــیار مؤسسه پژوهش 
و برنامه ریزی آموزش عالی اســـت که پیرامـــون آموزش عالـــی دارای دیدگاه های 
قابل تأملی است. وی در این راستا، صاحب تألیفاتی همچون »دانشگاه، جامعه و 
فرهنگ«، »کتابشناسی پژوهش در آموزش عالی«، »جامعه شناسی آموزش عالی« 
و... است. وی در آخرین اثر خود، به بین  المللی شدن آموزش عالی پرداخته است. 

با او، در این زمینه به گپ وگفت نشستیم که ماحصل آن از نظرتان می گذرد.

درغیاب»منطقبینالمللی«
سه باور اشتباه رایج ما ایرانیان در مورد »بین المللی شدن آموزش عالی«

نیم نگاه
ë  در دنیای امروز بین المللی شدن آموزش عالی یک

مزیت نیســـت بلکه یک جبر و ضرورت است چراکه 
خود علم ویژگی هم افزایی و جهان وطنی دارد.

ë  بـــا ایـــران  در  آموزش عالـــی  اســـتانداردهای   
اســـتانداردهای آموزش عالـــی در کشـــورهای اروپای 
غربی، همخوان نیست و دانشـــگاه های اروپا و امریکا 
بجز دانشگاه های مشـــهور داخل کشور، برخی مدارک 

تحصیلی ما را هنوز شناسایی نکرده اند.
ë  بین المللی بـــا  مترادف  خارجی  دانشـــجوی  جذب 

شدن آموزش عالی نیســـت بلکه تنها بخش کوچکی 
از آن اســـت و می توانـــد فرآینـــد بین المللی شـــدن 

آموزش عالی را تسریع کند.
ë  از 5 میلیون دانشجوی بین المللی که در سطح دنیا

داریم، 54درصد ســـهم قاره آسیا است و این فرصتی 
بـــزرگ برای ایران اســـت کـــه بتواند درصـــدی از این 

دانشجویان را جذب کند.
ë  46 درصد کل دانشـــجویان بین المللی مقصدشان

اروپـــا اســـت و خـــود اروپا مبـــدأ حرکـــت 24 درصد 
دانشجویان بین المللی است.

دکتر جبار رحمانی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه 
مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 سال بیست وسوم  شماره 6545  دوشنبه   26 تیر 1396

مزیت نیست بلکه یک جبر و ضرورت است 
چراکه خود علم نیز یک حالت هم افزایی و 
جهان وطنی دارد و اگر تعامالت بین المللی 
نداشته باشیم، هیچ حرفی برای گفتن نیز 
نخواهیم داشت. این در حالی است که در 
برنامه ششم توسعه در جذب دانشجویان 
بین المللی یک جهش 8 برابری پیش بینی 

شده است.
اگـــر بخواهیـــم ایـــن جهـــش را محقق 
کنیم، باید زیرســـاخت ها را تقویت کنیم و 
اطالعات الزم در خصوص وضعیت ایران 
و کشـــورهای رقیب در جذب دانشـــجویان 
بین المللی را در اختیار مدیران قرار دهیم و 
تجربه کشورهای موفق را به آنان منعکس 
کنیم. خـــأ این اطالعات دغدغه من برای 
نوشـــتن این کتاب شـــد. از ایـــن رو، در این 
کتاب، تجـــارب 40-50 کشـــور را در 5 قاره، 
سازماندهی و در بخشـــی از کتاب، بهترین 

عملکردها را معرفی کرده ام.

ë  آیا نسخه جوامع دیگر می تواند در جذب
ما  ــور  ــ کش برای  ــی  ــ بین الملل ــجویان  ــ دانش

مطلوب باشد؟
این نســـخه ها یک بخـــش ثابت و یک 
بخـــش متغیـــر دارد؛ بخش ثابـــت به این 
نکته می پردازد که برای داشتن دانشجوی 
بین المللی باید »کیفیت آموزش عالی« را 
ارتقا داد و »خدمات آموزشـــی« ارزان ارائه 
کرد. این راهبرد چندان ارتباطی به فضای 
فرهنگی هر کشـــوری نـــدارد. اما در بخش 
متغیر که به بافتار مربوط می شـــود، کار ما 
معرفـــی این تجربه ها به خواننده اســـت و 
دنبال تجویز آن در ایران نیســـتیم. هر چند 
که در بخشـــی از مطالعـــه، تجویزاتی هم 
داشـــته  ام اما این تجویز بر اساس کنکاش 
در خود بافتار ایران )فرصت ها و تهدیدها( 

بوده است.
ë  چرا امروزه بین المللی شدن علم اهمیت

پیدا کرده است؟ و آیا می توان از تبدیل شدن 
ــخن  ــ »علم« به »قدرت« در دنیای امروز س

گفت؟
بی شـــک اگـــر علم بـــه قـــدرت تبدیل 
نمی شـــد، اکنون ما از »دیپلماسی علمی« 
سخن نمی گفتیم. ولی فارغ از تالش های 
دولت ها برای استخدام علم، در ذات علم 
»بین المللی شدن« نهفته است و به نوعی 

علم اساساً ماهیتی بین المللی دارد.
در دوره باســـتان دانشگاه جندی شاپور 
ماهیـــت بین المللـــی داشـــت و در آنجـــا 
پژوهشـــگران، طبیبان و حکمایی از سراسر 
دنیا، پژوهش، تدریس و درمان می کردند. 
وقتی جندی شـــاپور با آن قدمت، ماهیت 
بین المللی داشـــته اســـت، اکنـــون در قرن 
بیســـت و یکم ســـخن گفتن از بین المللی 
شـــدن دانشـــگاه نباید چنـــدان عجیب به 
نظر برســـد. بخصوص اینکه علم جدید، 
ماهیـــت بین المللی دارد، بـــه عبارتی، اگر 
یافته ای علمی از سوی همگنان علمی اش 
بـــه رســـمیت شـــناخته نشـــود، گویـــی آن 
علم تولید نشـــده اســـت. این دانش تولید 

که به آمارها داشتم متوجه شدم که از بین 4 
و نیم تا 5 میلیون دانشجوی بین المللی که 
در سطح دنیا داریم، 54 درصد سهم قاره 
آسیا است و این فرصتی بزرگ برای ایران 
است که بتواند درصدی از این دانشجویان 
را جـــذب کنـــد. جالب اســـت کـــه در اروپا، 
کشـــورهای عضو اتحادیه اروپـــا 24 درصد 
ســـهم کشـــورهای مبدأ را در ایـــن »تحرک 
بین المللی« تشـــکیل می دهند و از طرفی 
بیـــش از 40 درصد کشـــورهای مقصد هم 
همین کشورهای اروپایی هستند. 46 درصد 
کل دانشـــجویان بین المللی مقصدشـــان 
اروپـــا اســـت و خـــود اروپا مبـــدأ حرکت 24 
درصد دانشجویان بین المللی است. یعنی 
همچون آب جـــاری از آن طرف دانشـــجو 

می آید و از آن طرف دانشجو می رود.
از نظر سهم کل دانشجویان مشغول به 
تحصیل، امریکا 20 درصد این دانشجویان 
را به خود اختصاص داده اســـت. در ســـال 
2014 انگلستان و استرالیا هر کدام 20 درصد 
از ســـهم ثبت نام شـــدگان را داشتند یعنی 
جمعـــا 40 درصد. از طرفـــی میزان جذب 
دانشجوی خارجی در امریکا از سال 1998 تا 
سال 2012 دو برابر شده است و این جهش 
قابل توجهی است. فقط پس ازحادثه یازده 
سپتامبر یک توقف چند ساله رخ می دهد و 
این رشد، آهنگ کندتری به خود می گیرد. 
در این میان، مالزی، سنگاپور، ترکیه، قطر 
و امـــارات از ایـــن فضا حســـن اســـتفاده را 
می کنند و دانشجویان آسیایی را به سمت 
خود جذب می کنند. هیچ کس در این مسیر 
توقف نکرده و اگر ایران در این مسیر توقف 

کند به ضرر خود عمل کرده است.
ë  سهم ایران در این بازار بین المللی جذب

دانشجو چیست؟
آمارهـــا قابـــل توجه نیســـت. در مورد 
دانشجویانی که خود به صورت شخصی 
عمل می کنند آمار منتشر شده رسمی ای 
وجود ندارد. آمارهای دانشجویان بورسیه 
ایرانی به خارج از ایران بسیار پایین است 

چراکه متناسب با بافت و نیازهای جامعه 
می توانید دســـت به انتخاب صحنه بازی 
بزنیـــد. بنابراین، من این نگرانـــی را ندارم 
بخصـــوص اینکـــه اگـــر ایرانی هـــا در حوزه 
علوم انسانی قوی باشند این همکاری های 
بین المللی به صورت انفعالی نخواهد بود. 
بی شک تأثیرپذیری وجود دارد اما می توان 
هویت مستقل و اقتضائات خود را در عین 

حال حفظ کرد.
ë  ــجوی بین المللی، در ــ ــذب دانش ــ برای ج

کشور با چه موانعی مواجه هستیم؟
در خصوص موانع جذب دانشـــجویان 
بین المللی کارهای بسیاری صورت گرفته 
اســـت؛ به عنـــوان مثـــال در دانشـــگاه های 
تهران، شهید بهشـــتی و... پایان نامه هایی 
در این خصوص دفاع شده اما کمتر کسی 
چشـــم انداز و راهبرد برای آینده ارائه کرده 
است. در این پایان نامه ها طیف وسیعی از 
موانع مورد بحث قرار گرفته اســـت؛ موانع 
سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و بوروکراتیک 
و...  عمدتـــاً موانع را به »ســـاختار متصلب 
اداری« و »فقـــدان رویکـــرد مناســـب بین 

مدیران« نسبت داده اند.
امـــا ما از بحث آســـیب عبـــور کرده ایم 
چراکـــه در حقیقـــت تحـــرک بین المللی 
دانشـــجویان جریانی یک طرفه نیست. از 
طرفـــی دانشـــجویانی که از خارج از کشـــور 
داریم، بیشـــتر دانشـــجویان مســـلمان و از 
کشورهای همسایه هستند و به هیچ عنوان 
برای مـــا مشـــکلی ایجاد نمی کننـــد بلکه 
می توانند عمق فرهنگی ما را به مرور شکل 
دهند و سفیران فرهنگی جمهوری اسالمی 

باشند.
ë  اشاره کردید که ما از کشورهای اروپای غربی

پذیرش کمتری داریم؟ چرا؟
در  آموزش عالـــی  اســـتانداردهای 
ایـــران بـــا اســـتانداردهای آموزش عالی در 
کشورهای اروپای غربی، همخوان نیست و 
دانشگاه های اروپا و امریکا بجز دانشگاه های 
مشـــهور داخـــل کشـــور، برخـــی مـــدارک 

شـــده را باید جامعـــه بین المللی علم، به 
رســـمیت بشناســـد. واقعیت این است که 
جامعه بین المللـــی علم، حتی علمی که 
در چارچـــوب بومـــی تولید می شـــود را نیز 
به رســـمیت می شناســـند و معتقدم برای 
رهانیدن علم بومی از حالت شخصی، باید 

آن را منتشر کرد.
ë  چقدر در زمینه همکاری های بین المللی

نگرانی یکسویه شدن جریان تبادل اطالعات 
وجود دارد؟

همکاری هـــای بین المللـــی در حـــوزه 
علـــوم، انتخابـــی اســـت کـــه شـــما انجام 
می دهید. یعنی، بر خالف جهانی ســـازی، 
این شـــما هســـتید که همکاران خودتان را 
انتخـــاب می کنیـــد و می توانیـــد همکاران 
خود را از کشـــورهای مســـلمان، دوســـت، 
همســـایه و... انتخاب کنید. بنابراین، شما 
در بین المللی شـــدن حق انتخـــاب دارید 
و ایـــن یـــک راهبـــرد هوشـــمندانه اســـت؛ 

و این آمارها در برخی سال ها به عدد صفر 
هم می رســـد و رقم قابل توجهی نیست. 
اما آمار دانشجوی خارجی ورودی به کشور 
طبق مصاحبه وزیر علوم 52 هزار دانشجو 
خارجی اعالم شـــده است که در این آمار، 
دانشـــجویان و طالب جامعة المصطفی 
هم هستند و دانشجویان عراقی و افغان 
که متولد ایران هســـتند نیز خارجی تلقی 
شـــده اند. بنابرایـــن، در بـــازار بین المللی 
شـــدن آموزش عالـــی، مـــا یـــک کاســـب 
خرده پـــا هســـتیم و هنوز تاجر نشـــده ایم 
و به ســـودآوری و پیگیری یک اســـتراتژی 
نرســـیده ایم. به همین دلیل اســـت که ما 
تأکید می کنیم دانشجوی خارجی بگیریم، 
البته جذب دانشـــجوی خارجی مترادف 
بـــا »بین المللـــی شـــدن آموزش عالی« 
نیســـت بلکه تنهـــا بخش کوچکـــی از آن 
است و می تواند فرآیند بین المللی شدن 

آموزش عالی را تسریع کند.

تحصیلی ما را هنوز شناسایی نکرده اند.
ولـــی می تـــوان بســـیاری از ایـــن موانع 
را براحتـــی کاهـــش داد؛ از جملـــه اینکـــه 
دانشگاه های ایرانی سیستم بازاریابی برای 
جذب دانشجویان خارجی ندارند. بسیاری 
از دانشـــگاه های ما، بخش زبان انگلیســـی 
سایت هایشـــان بســـیار ضعیف و قدیمی 
اســـت و بـــه روز نشـــده اســـت و اطالعات 
جامعـــی در مـــورد دانشـــگاه و رشـــته های 
فعال آن دانشگاه ارائه نمی کند. در بخش 
زیرســـاخت هم کارهای زیادی باید انجام 
شـــود. در این بخـــش، ابتدا بایـــد در داخل 
بین المللـــی شـــویم و بعد بتوانیم بســـط 
پیـــدا کنیم. ایـــن را »بین المللی شـــدن در 
internationalization at home خانـــه« 

می گویند. اکثر کشـــورهایی که موفق بودند 
نیز ابتدا فرآیند بین المللی شدن در خانه 
را طـــی کرده انـــد و زیرســـاخت های الزم را 
فراهـــم کرده اند. یکی از این زیرســـاخت ها 

»زیرســـاخت های زبانی« اســـت که در هر 
دانشگاهی باید حداقل بتوان به سه- چهار 
زبان دنیا تدریس و پژوهش کرد. اســـتادان 
باید شایســـتگی های بین فرهنگی داشـــته 
باشند تا بتوانند در کالس های چند فرهنگی 
تدریس کننـــد و ســـاختارهای مدیریتی به 
ســـمت انعطاف تغییر جهت پیدا کند. ما 
بایـــد به الزامات کیفی جذب دانشـــجویان 
بین المللـــی نیز توجـــه کنیم و ایـــن ایده را 

سطحی نینگاریم.
ë  در جریان جذب دانشجو، چقدر گفت وگو

و تبادل علمی شکل می گیرد؟
بخشـــی از »تحـــرک علمـــی« جنبـــه 
جغرافیایـــی دارد و بخـــش دیگـــر، جنبـــه 
هم افزایـــی علمی اســـت کـــه در درون آن 
نهفته اســـت. قطعاً در این فرآیند تحرک 
علمی، »شبکه سازی« هم صورت می گیرد 
و بســـیاری از دانشـــجویان بین المللـــی در 
فضای مجـــازی حضور می یابنـــد و باعث 

می شـــوند تا دانش میان رشته ای به وجود 
آیـــد چون در کشـــور مبـــدأ و مقصـــد تنوع 
رشـــته ای وجود دارد و چرخش نخبگان را 

تسهیل می کند.
ë  مبدأ و مقصد مهاجرت دانشجویی اغلب

چه کشورهایی هستند؟
میلیـــون  نیـــم  و   4 زمیـــن  کـــره  در 
دانشجوی بین المللی در حال جابه جایی 
اســـت. اینکه کشـــورهای مبـــدأ و مقصد 
اغلب چه کشـــورهایی هســـتند؟ رشته ها 
و دانشـــگاه های پرطرفـــدار چه رشـــته و 
دانشگاه هایی هســـتند؟ و استراتژی هایی 
که این نهادهای علمی برای تسریع این 
تحرک در پیش گرفته اند، چه هســـتند؟ 
پاســـخ بـــه این ســـؤاالت و تحلیـــل اینکه 
دانشـــجویان کجا می روند و چرا می روند 

بسیار جالب است.
در واقع یک جامعه 5 میلیونی در سطح 
5 قاره در حال حرکت است. در مراجعه ای 

ë  ــرا ــ چ ــی،  ــ ذاکرصالح ــر  ــ دکت ــاب  ــ جن
»بین المللی  و  بین المللی«  »دانشجویان 
ــما برای  ــ ــی« دغدغه ش ــ ــدن آموزش عال ــ ش

نوشتن این اثر شد؟
این دغدغه، شـــخصی نیســـت و ملی 
اســـت. همان طور که می دانید بر اســـاس 

سند چشـــم انداز، ما باید در علم و فناوری 
به عنوان قـــدرت برتـــر در منطقه بمانیم. 
از طرفـــی دیگر، رقبای مـــا در حال تحرک 
هستند و ما اگر این تحرک را نداشته باشیم 
دچـــار رکود خواهیم شـــد. بر این اســـاس، 
بین المللی شدن در چنین شرایطی، یک 

»بین المللـــی شـــدن آموزش عالـــی« 
در شـــرایط فعلـــی، به امری مـــد روز بدل 
شده اســـت که نهادهای زیادی متولی آن 
شده  اند و همچون قاره جدیدی است که از 
سوی دانشگاه های مختلف کشف می شود. 
»بین المللی شدن«، به مثابه یک سیاست 
فرهنگی و آموزشی، مقتضیات خاص خود 
را می طلبد و بشدت مبتنی بر درکی است 
که نهادهای متولی آن از امر »بین المللی« 
و »آموزش عالی بین المللی« دارند. موج 
جدیـــد این پدیده در ایران، مســـتلزم یک 
بازاندیشی مستمر است تا بتوان روند رو به 
بهبودی را برای این مسأله در ایران ترسیم 

کرد.
و  محرک هـــا  شـــدن  بین المللـــی 
نهادهـــای  بـــرای  بســـیاری  انگیزه هـــای 
خصوصـــی  و  دولتـــی  عالـــی  آمـــوزش 
دارد؛ نخســـت انگیزه هـــا و »محرک های 
اقتصادی« در زمینه توســـعه و نیروی کار 
است و همچنین »محرک های سیاسی« 

و بحث های امنیت ملی در حوزه منطقه 
و کمک هـــای فنـــی اســـت که همـــه اینها 
و  اقتصـــادی  سیاســـت های  از  بخشـــی 
سیاسی دولت محسوب می شوند. از سوی 
دیگـــر، فرآیند بین المللی شـــدن انگیزه و 
»محـــرک آکادمیک« هـــم دارد که بیانگر 
رشـــد و توســـعه تحقیقات و چشـــم انداز 
آکادمیـــک اســـت. محـــرک چهارمی نیز 
هست که ما معموالً از آن غفلت می کنیم 
و این »محرک اجتماعی-فرهنگی« است؛ 
یعنـــی دانشـــگاه بین المللـــی را با هدف 
توسعه فرهنگی و اجتماعی، همچنین با 
هدف توسعه درک و شناخت بین فرهنگی 
کنیـــم.  تأســـیس  شـــهروندان  میـــان  در 
بین المللی شـــدن را از این منظر می شود 
بـــه مثابه تلفیـــق جنبه هـــای بین المللی 
بین فرهنگی و جهانی در اهداف و کارکردها 
و خدمات آموزش های دانشگاهی درنظر 
گرفت که از این منظر بین المللی شـــدن 
یـــک فرآیند مســـتمر و پویا اســـت. یعنی 
خصلتی نیســـت که آن را تأســـیس کنیم 
و ســـپس به طـــور خـــودکار کارش را انجام 
دهـــد بلکـــه فرآیندی اســـت که بشـــدت 
»زمینه مند« و »تاریخی« است و به همین 
دلیل همواره مستلزم بازاندیشی است. با 
این نگاه، ما در دنیا »ســـه نسل« دانشگاه 
بین المللی داریم. هرچند محققانی مانند 
»جین نایت« معتقدند کـــه فرم ثابت یا 
استاندارد ثابتی برای دانشگاه بین المللی 

وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد 
چـــون مفهـــوم »بین المللـــی شـــدن« در 
بستر کشورهای مختلف معانی مختلفی 
دارد و می توانـــد بازخوردهـــای متفـــاوت 
داشـــته باشـــد و مدل های مختلفی از آن 
اســـتخراج شـــود. اما آنچه تجربه شده، تا 
به حال ســـه تیپ دانشگاه بین المللی در 
دنیا برای ما به ارمغان آورده اســـت: یک 
تیپ دانشگاه های کالسیک؛ یعنی همین 
مدلی که مـــا در ایران داریم، یعنی عنصر 
بین المللی را به دانشـــگاه وارد می کنیم؛ 
مثـــاًل دانشـــجوی خارجی و گاهـــی هم به 
ندرت، استاد خارجی می آوریم؛ و اسمش 

را »دانشگاه بین المللی« می گذاریم.
نسل دوم، نسل های ماهواره ای هستند، 
دانشگاه هایی که در جاهای مختلف شعب 
خـــود را دایر می کنند و امروزه بســـیار رایج 
شـــده اند؛ همچون در حاشیه خلیج فارس 
کـــه دانشـــگاه های بـــزرگ جهان، شـــعب 

مختلفی دارند.
نسل سوم که ما در ایران تجربه ای از آن 
نداریم، نسل دانشگاه های مشترک است، 
یعنی چند مؤسسه پژوهشی و دانشگاهی 
از کشورهای مختلف می آیند و یک دانشگاه 
مشـــترک تأســـیس می کنند. این مدل به 

تازگی در شرق آسیا رواج یافته است.
»جین نایـــت«، از محققان صاحبنظر 
حـــوزه آموزش بین المللـــی، در مورد چند 
بـــاور غلـــط در حـــوزه »بین المللی شـــدن 

آموزش عالی« بحث جالبی دارد. باورهایی 
که متأسفانه بسیار هم در ایران رایج و مؤثر 

است؛
نخســـتین باور اشـــتباه رایـــج در مورد 
»بین المللـــی شـــدن آموزش عالـــی« این 
اســـت که فکر می کنیم دانشجوی خارجی 
هســـتند.  شـــدن  بین المللـــی  عامـــالن 
یعنـــی وقتی مـــا می خواهیم دانشـــگاهی 
را بین المللـــی کنیم؛ بســـنده می کنیم به 
اینکه تعدادی دانشجوی خارجی را به آن 
دانشگاه وارد کنیم؛ به طور مسلم این باور 
اشتباهی اســـت. »دانشـــگاه بین المللی« 
امری ترکیبی و پیچیده  اســـت که مستلزم 
ســـاز و کارهایـــی در بخش هـــای مختلف 
جامعه، دانشـــگاه و مراودات بین المللی 
اســـت؛ ولی در این تعبیـــر حداقلی که در 
ذهن ما است؛ »دانشجوی خارجی« عامل 
بین المللی  شدن می شود. بر اساس همین 
باور اشتباه است که وزارت علوم ما همواره 
ســـعی می کند آمار دانشجویان خارجی را 
باال ببرد تا نشان دهد که بسیار بین المللی 

شده ایم.
نکته دوم اینکه؛ بین المللی شدن لزوماً 
شاخص »کیفیت« نیست. به این معنا که 
بین المللی شـــدن یک دانشگاه نمی تواند 

گواهی بر باال بودن کیفیت آن هم باشد.
باور اشتباه ســـوم که در ایران هم بسیار 
رواج دارد ایـــن اســـت کـــه تفاهمنامه های 
بین المللی معیار بین المللی بودن فرض 

می شـــوند. در حالـــی کـــه تفاهمنامه های 
بین المللی لزوماً اعتبار بین المللی ایجاد 
نمی کند. ممکن است نهادی به هر دلیلی 
تفاهمنامه هـــای بین المللـــی متعـــددی 
داشته باشد، در حالی که این تفاهمنامه ها 
معموالً یک ســـری کاغذهایی هســـتند که 
امضا می شـــوند و بســـیاری از مواقـــع الزام 
عملـــی نخواهند داشـــت. بنابرایـــن اینکه 
دانشـــگاهی 200 تفاهمنامـــه بین المللی 
داشته باشد یا 50 تفاهمنامه، اثبات کننده 

رتبه بین المللی آن دانشگاه نیست.
و  عمیـــق  درک  دارد  اهمیـــت  آنچـــه 
ترکیبـــی و پیچیده از »بین المللی شـــدن« 

اســـت. بین المللی شـــدن زیرساخت های 
»فرهنگـــی« و »سیاســـی« و »اجتماعـــی« 
خاص خـــود را می طلبـــد، آنچـــه در ایران 
به شـــکل کاریکاتـــوری به عنوان دانشـــگاه 
بین المللـــی بـــه راه افتاده اســـت، بجز در 
موارد خاص، توانســـته با یارانه های دولتی 
باقی بمانـــد. محققان صاحبنظـــر در این 
عرصه تأکید دارند که بین المللی شدن یک 
فرآیند پیچیده است. یعنی تمام نهادهای 
اجتماعی بایـــد با هم هماهنگ باشـــند و 
ایـــن چرخ دنده ها با هـــم بچرخند تا آنچه 
مصـــداق دقیق بین المللی شـــدن اســـت 
رخ دهـــد؛ آموزش وپرورش، آموزش عالی، 

وزارت اطالعـــات،  وزارت خارجـــه، 
تلویزیـــون  و  رســـانه ها  وزارت فرهنـــگ، 
و نهادهـــای دیگـــر همـــه بایـــد »منطـــق 
بین المللی« داشته باشند تا به دانشگاهی 

بین المللی دست  پیدا کنیم.
به عنـــوان مثال در رســـانه ملـــی ما در 
ســـریال های پربیننده اغلب دانشجویان 
خارجـــی یـــا مأمـــور امنیتـــی خرابـــکار از 
یک کشـــور دیگـــر معرفـــی می شـــوند یا 
یـــک دانشـــجوی کارگـــر بی بضاعـــت به 
تصویر کشـــیده می شـــود که از یک کشـــور 
توســـعه نیافته به ایران آمده است. یعنی 
عنصر غیرایرانی در رســـانه های ما در این 
دو مورد خالصه می شـــود. این گویای این 
اســـت که »ذهنیت میان فرهنگـــی« ما با 
مفهوم »بین المللی« آشنا نیست و نوعی 
بیگانه هراسی را در بطن خود نهفته دارد. 
در حالی کـــه بین المللی شـــدن را باید با 
رویکـــردی پیچیده تر دیـــد و آن را یک امر 
نهادی و بین نهـــادی و جامع تعریف کرد 
و شـــناخت. با وجود سابقه طوالنی برخی 
دانشگاه ها در داشتن دانشجوی خارجی، 
هنوز بســـترهای فرهنگـــی حداقلی برای 
این مسأله فراهم نشده است. دانشجوی 
خارجی حتی در بدیهیات خـــود در ایران 
دچار مشکل اســـت، رفتارهای نامناسب 
محیط پیرامونی آنان ســـبب شده نه تنها 
آنان ســـفیر فرهنگی برای ایران نباشـــند، 
بلکه با ذهنیتی بشـــدت منفـــی همراه با 

تجربه های تلخ فراوان از ایران بروند.
غلبه نـــگاه آموزشـــی و آمـــاری صرف 
به دانشـــجوی خارجی، با غفلـــت از ابعاد 
فرهنگی و اجتماعی آن همراه بوده است؛ 
در نتیجه فرآیند بین المللی شدن، در ایران 
به یک رخداد دســـتوری و آماری بدل شده 
است. به همین دلیل، هنوز کیفیت دانشگاه 
ایرانی، حتی دانشـــگاه هایی کـــه به عنوان 
دانشـــگاه بین المللی تأســـیس شـــده اند، 

تحول خاصی نداشته است.
سیاســـت های  فرهنگـــی  مبنـــای 
بین المللی شدن ما این بوده که دانشجوی 
خارجـــی را دعـــوت کنیم تا فرهنـــگ ما را 
بیاموزد و بعد سفیر فرهنگی ما شود. هنوز 
نتوانســـته ایم بین المللی شدن را به مثابه 
فرآینـــدی »دیالوگی« ببینیم که مســـتلزم 
توسعه فرهنگی متقابل است. آنچه امروز 
بـــرای جریـــان فزاینده بین المللی شـــدن 
آموزش عالـــی در ایـــران ضـــروری اســـت، 
بازاندیشـــی جدی در این زمینه اســـت که 
نه تنها جذابیت های درونی برای دانشجوی 
خارجـــی را بیشـــتر کنیـــم، بلکـــه رویکرد 
بین المللی را به گونه ای داشـــته باشیم که 
تمام فارغ التحصیالن ما، حداقل شـــرایط 
الزم بـــرای حضـــور بین المللی را داشـــته 
باشند. بین المللی شدن به تعبیری توان و 
مهارت شناختی و رفتاری و فنی الزم برای 
کنشگری بین المللی هم در داخل و هم در 

خارج ایران است.
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