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چکیده
بینالمللیسازی آموزش عالی یکی از مهمترین اتفاقات تأثیرگذار در دهههای اخیر بوده است فرایند جذب
دانشجو به عنوان یکی از استراتژیهای مؤثر در دستیابی به اهداف بینالمللیسازی آموزش عالی ،در دهههای
اخیر به رقابتی جدی میان کشورها تبدیل شده است .از این رو به میزان شناخت و آگاهی دانشگاهها از تجارت
دانشجویان ،امکان استفاده از مزایا و فرصتهای بینالمللیسازی برای آنان افزایش خواهد یافت .پژوهش
حاضر با هدف آگاهی از چالشهای دانشجویان بینالمللی به منظور کمک به ارتقای راههای مؤثر در زمینه
جذب ،نگهداشت به واکاوی تجربیات دانشجویان بینالمللی در ایران پرداخته است .پژوهش با رویکردی کیفی
به گردآوری دادهها از طریق مصاحبه نیمهساختاریافته به جمعآوری تجربیات زیسته  28نفر از دانشجویان
بینالمللی اقدام نموده است .انتخاب مشارکتکنندگان از طریق نمونهگیری در دسترس و جمعآوری دادهها از
طریق مصاحبه نیمهساختاریافته و تحلیل دادههای پژوهش براساس تحلیل تم انجام شده است .یافتهها براساس
چالش دانشجویان در سه مرحله پیش از تحصیل ،حین تحصیل و پس از تحصیل تفکیک و تمهای اصلی
براساس کدگذاری حاصل از مفاهیم ذیل هر مرحله ارائه شده است .براساس نتایج پژوهش حاضر ،چالش
آکادمیک ،سازگاری فرهنگی ،موانع زبانی و چالش امنیت شغلی به عنوان تمهای اصلی و تأثیرگذار در تحقق
اهداف «برنامه تحرک بینالمللی دانشجویان به داخل» نیازمند توجه بیشتر برنامهریزان و مدیران دانشگاهی به
منظور اصالح و بهبوداست.

asghari@iscs.ac.ir
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کلیدواژهها :بینالمللیسازی آموزش عالی ،تحرک آکادمیک ،تحرک بینالمللی دانشجو ،دانشجوی بینالمللی،
دانشگاه ایرانی.

مقدمه و مسئله
امروزه جذب دانشجویان بینالمللی در جهان به رقابتی پررونق توسط کشورها تبدیل شده است .در حال حاضر
تعداد دانشجویان بینالمللی در دانشگاههای جهان از تعداد  2میلیون در سال  ،2000به بیش از  5میلیون در سال
( 2017یونسکو )2019 ،1و به  5میلیون و ششصد در سال ( 2020پروژه اطلس )2020 ،2افزایش یافته است.
دانشگاههای ایران نیز در حال حاضر مقصد دانشجویانی از سراسر جهان ،خصوصاً کشورهای آسیایی،
کشورهای همسایه و خصوصاً همپیمانان سیاسی ایران ،هستند .در حال حاضر براساس آخرین آمار مؤسسه
پژوهش و برنامهریزی ،)1399( 3تعداد دانشجویان بینالمللی در ایران 24379 ،دانشجو اعالم شده است .این
آمار؛ براساس گزارش مؤسسه آمار یونسکو )UIS,2021( 4آمار دانشجویان بینالمللی در ایران 20.580
دانشجواست .5بر اساس این آمار افغانستان ( 13724دانشجو) ،عراق (دانشجو  ،)3120سوریه ( 819دانشجو) و
لبنان ( 710دانشجو) بهترتیب چهار کشور اول با بیشترین دانشجو در ایران هستند .جایگاه چهار کشور بعدی به
چین ،پاکستان ،هند و آذربایجان تعلق دارد .آمار دانشجویان بینالمللی در ایران در مقایسه با کشور همسایه
ایران ،یعنی ترکیه با تعداد تقریبی  125138دانشجو ( )UIS,2021نشاندهنده این واقعیت است که علیرغم
اینکه کشور ایران از نظر استادان و دانشگاههای معتبر دارای اعتبار قابل قبولی در منطقه است ،اما تعداد
دانشجویان بینالمللی در دانشگاههای ترکیه در مقایسه با ایران از وضعیت مطلوبتری برخوردار است .کمااینکه
تنوع جذب دانشجویان بینالمللی بسیار زیاد و تقریباً بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای اروپایی،
آسیایی و افریقایی را شامل میشود .تعداد دانشجویان بینالمللی در کشور مالزی نیز  81953دانشجو و در

)4. UNESCO Institute for Statistics (UIS
 .5یکی از دالیل این اختالف آماری ،تفاوت درعدم تفکیک دانشجویان بینالمللی از دانشجویان خارجی است.
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1. Unesco
2. Project Atlas
 .3این آمار از کارشناس محترم گروه آمار مؤسسه پژوهش و برنامهریزی از طریق ایمیل دریافت شده است.
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دانشگاههای کشور عربستان  73216دانشجو ( )UIS,2021است در هر صورت آنچه در حال حاضر و در
شرایط چالشانگیز رقابتی در جهان ،برای کشورهایی مانند ایران حائز اهمیت است ،نگهداشت دانشجویان فعلی
و تالش برای جذب دانشجویان جدید است .تحقق این هدف ،ضمن نیاز به آگاهی از تجربیات کشورهای
موفق در جذب دانشجویان خارجی ،نیازمند آگاهی از تجربیات دانشجویان بینالمللی در ایران ،به عنوان
نخستین و در عین حال اساسیترین قدم در جهت اقدام دانشگاهها برای اصالح و بهبود محسوب میگردد.
روگا 1و همکاران ( )2015بخوبی به این ضرورت اشاره داشتهاند که «بهمنظور حفظ دانشجویان بینالمللی ،باید
با آنان ارتباط برقرار کرد و از نیازها و خواستههای آنان مطلع شد» .این آگاهی همواره از تمهیدات کشورهای
مقصد برای افزایش سازگاری دانشجویان به منظور تحقق برنامه جذب و نگهداشت دانشجویان است.
پژوهش حاضر با هدف آگاهی از تجربیات دانشجویان بینالمللی در ایران به منظور کمک به ارتقای راههای
مؤثر در جذب و افزایش راههای سازگاری به منظور نگهداشت ،به واکاوی چالشها و موانع دانشجویان بینالمللی
در ایران پرداخته است .انتظار میرود آشنایی و آگاهی از این تجربیات ،ضمن کمک به برنامهریزان نظام آموزش
عالی و مدیران دانشگاهی برای بهبود وضعیت موجود ،به تدوین برنامههای اثربخش برای نگهداشت و افزایش
جذب دانشجویان بینالمللی و کمک به تحقق اهداف بینالمللیسازی آموزش عالی در ایران کمک نماید.

چارچوب نظری و پیشینه
بینالمللیسازی آموزش عالی یکی از مهمترین اتفاقات تأثیرگذار دردهههای اخیر بوده است .براساس مطالعه
اگرون پوالک و هادسون )2014( 2مزیتهای برتر بینالمللیسازی آموزش عالی توسط کشورها به اختصار
شامل افزایش آگاهی بینالمللی دانشجویان ،افزایش کیفیت تدریس و یادگیری ،تقویت پژوهش و ظرفیت تولید
دانش ،افزایش همکاری بینالمللی و ظرفیتسازی ،افزایش بینالمللیسازی برنامه درسی ،ارتقای اعتبار
مؤسسات آموزشی ،افزایش شبکهسازی بینالمللی در میان استادان و محققان و افزایش و تنوع در کسب درآمد
از طریق فعالیتهای بینالمللی است .از این رو یکی از برنامههای معمول و قابل دسترس دولتها و البته

1. Roga
2. Egron-Polak & Hudson
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نهادهای آموزشی در دستیابی به این اهداف ،انتقال و تبادل دانشگاهیان اعم از دانشجویان ،استادان و محققان
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دانشگاه به منظور گذراندن دورههای کوتاهمدت و بلند مدت ،تحصیل و یا آموزش در یک کشور دیگر به منظور
بهبود کیفیت آموزش ،بهبود درک متقابل بین اقوام و فرهنگهای مختلف ،آموزش نسل جدید ،آماده کردن آنها
برای زندگی و کار در جامعه اطالعات بینالمللی است .این اقدام که با عنوان برنامه «تحرک آکادمیک »1یا همان
انتقال و تبادل دانشگاهیان اعم از دانشجویان ،استادان و محققان دانشگاه به منظور گذراندن دوره و یا تحصیل و
آموزش در کشوری دیگربرای زمان محدود است .فرایندی که در قالب «برنامه تحرک آکادمیک »2به تمایل
کشورها به افزایش مشارکت بینالمللی عینیت میبخشد .زمانی که تحرک آکادمیک در قالب برنامه تحصیلی
دانشجویان برای ادامه تحصیالت عالی در کشور دیگری صورت گیرد از اصطالح «تحرک دانشجویی »3یا
«تحرک بینالمللی دانشجویی )ISM( »4استفاده میشود (سین و اشر .)3 :2008 ،5در سالهای اخیر ،توسعه
برنامههای تحرک دانشجویی از جمله «جذب دانشجویان بینالمللی» براساس رویکردها و اهداف متنوع به
بینالمللیسازی ،به اولویت اول رؤسای آموزش عالی کشورها ،بهویژه در کشورهای صنعتی جهان به رقابتی
جدی تبدیل شده است .آنچه که تعیینکننده کشورهای برتر در این رقابتهاست ،میزان موفقیت آنها در جذب
و نگهداشت دانشجویان بینالمللی از طریق تقویت شاخصهای مورد نظر دانشجویان برای انتخاب دانشگاههای
مقصد و کاهش موانع و چالشهای دانشجویان در کشور مقصد است .اهداف و انگیزههای آشکار و پنهان
زیادی در تعیین دانشگاه محل تحصیل یک دانشجوی بینالمللی نقش دارد (خورسندی .)215 ،1395 ،توجه به
این دالیل و همچنین آگاهی از چالشهای دانشجویان ،تعیینکننده میزان موفقیت کشورها در تحقق موفق
استراتژی جذب دانشجویان محسوب میگردد.
کوآن و همکاران )2016( 6با اشاره به چالش دانشجویان در سطوح مختلف از جمله چالش تحصیلی در کشور
مقصد شامل حجم باالی درسهای دانشگاهی در ترمهای اول و ناتوانی در هضم آنها و از سوی دیگر نداشتن
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1. academic mobility
2. academic mobility program
3. student mobility
4. International Student Mobility
5. Sean & Usher
6. Quan et al.
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دانش الزم درباره نظام دانشگاهی کشور مقصد ،صرف ًا دانشجویانی را به پشت سر گذاشتن این چالش موفق
میدانند که از عزم الزم برای دستیابی به توانایی آکادمیک 1و موفقیت علمی بهرهمند باشند .شارتنر و یانگ

2

( )2016به عوامل تأثیرگذاری مانند توانایی زبانی دانشجو ،شخصیت دانشجو ،هوش فرهنگی ،3هوش عاطفی،4
دانش در مورد کشور میزبان ،5تجربه قبلی دانشجو در خارج از کشور 6و انگیزه درونی دانشجو برای تحصیل در
خارج 7در سازگاری تحصیلی ،سازگاری روانشناختی و سازگاری فرهنگی -اجتماعی تأکید مینماید.
لن )2020( 8در مطالعهای با تأکید بر این واقعیت که بیش از  60درصد دانشجویان بینالمللی در دانشگاههای
امریکا از کشورهای آسیایی هستند ،بیشترین مشکالت دانشجویان را متأثر از چالشهای تحصیلی و چالشهای
فرهنگی عنوان کرده است که نیازمند تالش دانشجویان برای سازگاری و حمایت دانشگاه برای کاهش موانع
سازگاری است .شفک آوازگولو 9و همکاران ( )2021در مطالعهای به تجربیات پناهندگان سوری در دانشگاههای
ترکیه پرداختهاند .نتایج مطالعه حاکی از مشکل دانشجویان سوری در تحصیل متأثر از ناتوانی در هر چهار مهارت
زبانی است .تجربیات این دانشجویان متفاوت و در مواردی حاکی از مشکل با استادان و در عین حال روابط
دوستانه با دانشجویان و کارکنان اداری دانشگاه است .همچنین برخی از دانشجویان ناخرسندی خود را از روابط
غیردوستانه مردم ترکیه بیان کردهاند .ارسان و خلیل )2019( 10در پژوهشی به تجربیات دانشجویان ترک در
دانشگاههای پاکستان پرداختهاند .براساس یافتهها مهمترین چالش این دانشجویان عبارتند از مشکالت زبانی
(ضعف زبان انگلیسی ،ضعف ارتباط در زبان محلی و مشکل تلفظ و تفاوت لهجه با دانشجویان پاکستانی) ،عدم
ارتباط در کالس درس (ایزوله اجتماعی و عدم شرکت در گروههای کاری کالس) ،استادان پاکستانی ،تفاوت در
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1. gaining academic competence
2. Schartner & Young
3. Cultural intelligence
4. Emotional intelligence
5. Knowledge about the host country
6. Prior overseas experience
7. Intrinsic motivation for study abroad
8. Lan
9. Şafak-Ayvazoğlu
10. Ersan & Khalil
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روشهای تدریس و کالسداری (حفظ کردن طوطیوار 1پاکستانیها و عادت به طویل و زیادنویسی) و ناتوانی
ارائه دانشجویان ترک در کالس (به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی) .براساس نتایج این مطالعه ،دانشجویان
بینالمللی ترک با مهارت انگلیسی خود احساس راحتی نمیکنند و از گفتگو در مقابل کالس و همچنین با معلمان
خود احساس خجالت میکنند .آلمو و کوردیر )2017( 2در مطالعهای به شناسایی عوامل تأثیرگذار در رضایت
دانشجویان بینالمللی در کره جنوبی پرداختهاند .یافتهها در پاسخ به دالیل رضایت یا عدم رضایت دانشجویان
بینالمللی در کره شامل مواردی مانند رضایت از زندگی آکادمیک ،نحوه تدریس استادان ،امکانات خوابگاهی،
میزان سرعت در اطالعرسانی ،صحت اطالعات آکادمیک ،صحت اطالعات اجتماعی از یک سو و رفتار ناعادالنه
استادان و رفتار ناعادالنه کرهایها با دانشجویان بینالمللی از سوی دیگر بوده است .در پژوهشی دیگریافتههای
لی )2017( 3درباره انگیزه دانشجویان چینی که در کره تحصیل میکنند ،نشان داده است که عوامل متعددی مانند:
فرصتهای تحصیل ،هزینههای کم زندگی و همچنین هزینههای پایین تحصیل و نقش حیاتی والدین در
تأثیرگذاری بر انتخاب مقصد آنها برای تحصیالت عالی تأثیرگذار است .صنوبر ( )2017چالش دانشجویان
بینالمللی در ترکیه را از طریق تجربه  367دانشجوی بینالمللی از  61کشور جهان مورد مطالعه قرار داده است.
براساس نتایج این مطالعه ،چالشها از دیدگاه دانشجویان به ترتیب شامل چالشهای آکادمیک (،)٪46.9
چالشهای اقتصادی ( )٪44.1و چالشهای مربوط به تبعیض و فشار ( )%42بودهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد
که دانشجویان عالوه بر چالشهای آکادمیک ،فرهنگی و زبانی ،جامعهشناختی -روانشناختی ،اقتصادی و همچنین
فردی با مشکالتی مانند چالش تبعیض و آزار و اذیت در ترکیه مواجه هستند .وو ،گارزا و گوزمن)2015( 4
چالشهای تحصیلی شامل ارتباط با استادان ،دانشجویان و کارمندان ،انزوای اجتماعی و سازگاری فرهنگی را از
مهمترین چالشهای دانشجویان بینالمللی در دانشگاههای امریکا عنوان کرده است .مطالعه هین )2013( 5به
تجربیات دانشجویان عربستانی در دانشگاههای امریکایی تعلق دارد؛ مشکل زبان ،عدم اعتماد به نفس ،مشکل
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ارتباط در کالس ،دلتنگی برای فرهنگ و اقوام ،تجربه نژادپرستی و تعصب ،زندگی مستقل ،مشکل آب و هوایی از
مهمترین چالشهایی است که دانشجویان عربستانی در امریکا به آن اشاره داشتهاند .کامارا )2012( 1در مطالعهای
درباره  63دانشجوی افریقایی در دانشگاههای روسیه به مشکالت روحی ناشی از استرس یادگیری زبان روسی و
مشکالت تحصیلی متأثر از ناتوانی در زبان روسی از یک سو و همچنین عدم تمایل دانشجویان روسی به مراوده با
دانشجویان خارجی اشاره کرده است .تفاوتهای فرهنگی -اجتماعی ،از جمله ویژگی غذا در روسیه از دیگر این
عوامل استرسزا برای دانشجویان افریقایی ذکر شده است.
مطالعه ناخدا وهمکاران ( )1399از منظر رضایت دانشجویان بینالمللی در ایران ،بیشترین عامل تأثیرگذار
در مدل رضایتمندی دانشجویان خارجی شامل خدمات مجازی ( ،0)/84وفاداری ( ،)0/81میزان شهرت و رتبه
دانشگاه ( ،)0/78فرایند پذیرش و جذب ( ،)0/75خدمات پژوهشی ( ،)0/72خدمات کارکنان و مدیریت
( ،)0/71خدمات بین المللی ( ،)0/70خدمات آموزشی ( )0/68خدمات سالمت ( ،)0/67خدمات رفاهی
( ،)0/65تسهیالت امور مالی ( ،)0/64زیرساخت دانشگاه ( ) 0/63و خدمات فرهنگی ( )0/61بوده است .نتایج
مطالعه پروین و همکاران ( )1400با هدف شناسایی موانع و چالش پذیرش دانشجویان بینالمللی در ایران به
عمدهترین عوامل شامل عوامل فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،ضعف مدیریتی و پژوهشی و آموزشی اشاره
کردهاند .یافتههای پژوهش فضلی و همکاران ( )1398نیز بیانگر آن است که چالشهای عمده جذب دانشجویان
بین المللی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در پنج بعد موانع آموزشی ،موانع فرهنگی و اجتماعی ،موانع اقتصادی،
موانع سیاسی و موانع ساختاری /مدیریتی قابل دستهبندی است .مطالعه عزتی ( )1399درباره تجربه تحصیل
دانشجویان پرستاری عراقی در دانشگاه آزاد تبریز ایران براساس میزان رضایت این دانشجویان درباره ابعاد
خدمات آموزشی شامل تسهیالت و امکانات ،کیفیت تدریس ،رشد و پیشرفت علمی ،مدیریت خدمات آموزشی
و برنامه درسی و ارتباط آنها با کیفیت خدمات است .براساس یافتههای این مطالعه بین ابعاد کیفیت خدمات با
رضایتمندی دانشجویان همبستگی مستقیم و ارتباط معنیدار آماری وجود دارد .براساس نتایج بیشترین میزان

1. Kamara
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رضایت دانشجویان به مدیریت خدمات آموزشی ( )1.43و کمترین میزان رضایت به رشد و پیشرفت علمی
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()1.22از میانگین  1.31تعلق داشته است .مقاله سلطانی و همکاران ( )1399حاصل مطالعه نسبتاً جامعی با
رویکرد گراندد تئوری درباره چالشهای دانشجویان بینالمللی در دانشگاه یزد است .نتایج این مطالعه که با
تأکید بر چالشهای بدو ورود دانشجویان و نحوه سازگاری آنان با مشکالت انجام شده است ،در بسیاری موارد
قابلیت تعمیم به مشکالت دانشجویان در دانشگاههای دیگر را دارد .نتایج پژوهش کمی موالیی ( )1397درباره
تجارب فرهنگی دانشجویان بینالمللی در دانشگاه تهران ،نشان میدهد که مهمترین عوامل مؤثر در انطباق
فرهنگی – اجتماعی دانشجویان بینالمللی به ترتیب به مدت اقامت در ایران ،کشور محل تولد ،قرابت فرهنگی
دانشجویان با جامعه ایران ،داشتن همراه در حین تحصیل و میزان دریافت حمایت از طرف سایر دانشجویان،
کارمندان و اساتید تعلق دارد .نکته قابل توجه در نتایج مطالعه این است که همه عوامل ذکر شده بر عامل
مهمتری یعنی رضایت کلی از دانشگاه و احتمال مجدد انتخاب آن در مقاطع تحصیلی باالتر ،همچنین احتمال
پیشنهاد آن به سایر دوستان و آشنایان تأثیر دارد نتایج مطالعه نیکنام ( )1397براساس تجربیات دانشجویان
بینالمللی در ایران شامل دانشجویان از سه کشور افغانستان ،هندوستان و لبنان ،از یک سو به تعامل و ارتباطات
اجتماعی مثبت دانشجویان بینالمللی با دانشجویان ایرانی و از سوی دیگر به ذهنیت غالب ایرانیان تأکید
مینماید که دانشجوی خارجی را کسی میدانند که از امکانات و فرصتهای جامعه ایرانی استفاده میکند ،بدون
آنکه بتواند محبت دولت و ملت ایران را جبران کنند .این مطالعه ضمن اشاره به برخی از چالشهای دانشجویان
بر این نکته تأکید کرده است که علیرغم آنکه تجارب زیسته دانشجویان از تحصیل در کشورایران در کل منفی
نبوده است ،اما در مجموع به گونهای نبوده است که توانایی گفتگوی بین فرهنگی و تلفیق فرهنگ کشور میزبان
در کلیت تجارب آنان را فراهم آورد یا آنان را در مسیری کمتنش و مالیم برای تکوین هویت آکادمیکشان
هدایت کرده باشد .مطالعه جمشیدی مقدم و همکاران ( )1395در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که صرفاً
عوامل مؤثر بر مشکالت آموزشی دانشجویان خارجی را مورد تأکید قرار داده است” ،ضعف در فهم زبان
فارسی“ و ”سیستم آموزشی متفاوت“ از مهمترین موانع آموزشی دانشجویان خارجی در ایران عنوان شده است.

1. Samouei

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-08-15

مطالعه سموعی 1و همکاران ( )2013با هدف ارزیابی چالشها و مشکالت دانشجویان بینالمللی در دانشگاه
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علوم پزشکی اصفهان براساس شش مؤلفه آموزشی ،روانشناختی ،ارتباطات حمایتی ،خانوادگی ،اقتصادی و
فرهنگی اجتماعی نشان داد که مهمترین مشکالت دانشجویان به حوزههای فرهنگی اجتماعی و ارتباطی تعلق
دارد .در جدیدترین مطالعه درباره چالش دانشجویان بینالمللی در دوره کرونا که توسط پور آتشی و زمانی
( )1400انجام شد ،مهمترین نگرانیهای دانشجویان بینالمللی شامل آموزشی ،پژوهشی ،اقتصادی ،شخصی-
خانوادگی و انتظارات دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل در سه مقوله ارتباطی-اطالعرسانی ،تحصیلی ،و
حمایتی ارائه شده است .سعیدی ( )1399نیز بطور خاص مشکالت دانشجویان افغانستانی در دوره بحران کرونا
را موردتوجه قرار داده است .مطالعه پناهی و همکاران ( )1399نیز از نمونههای موفق مطالعات تطبیقی در
خصوص بینالمللیسازی با تأکید بر وضعیت رقابتی منطقه است که دارای نتایج قابل استفادهای برای محققان و
برنامهریزان در این حوزه بشمار میرود.

روش پژوهش
پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شده است .جامعه مورد مطالعه ،دانشجویان بینالمللی در ایران هستند.
بهدلیل سختگیریهای پیچیده در مصاحبه با دانشجویان ،از روش نمونهگیری در دسترس برای انتخاب
مشارکتکنندگان استفاده شده است .مصاحبهها جز سه مورد ،مابقی به صورت حضوری در دانشگاه ،خوابگاه و
محل اقامت شخصی دانشجویان انجام شده است .پرسشهای مصاحبه مشابه و تقریباً با اندکی اختالف براساس
موقعیت یکسان بوده است .فهرست مشارکتکنندگان در جدول شماره  1ذکر شده است.
جدول  :1مشارکتکنندگان در پژوهش
سوریه

شهید بهشتی

تربیت بدنی

زن

سوریه

تهران

داروسازی

مرد

تونس

شهید بهشتی

حقوق

مرد

ترکیه

شهید بهشتی

ادبیات عرب

مرد

چین

تهران

ادبیات فارسی

مرد

عربستان

شهید بهشتی

مهندسی

مرد

چین

تهران

مدیریت

مرد

روسیه

گیالن

زبان فارسی

مرد

ترکیه

تهران

مدیریت

زن

افغانستان

خوارزمی

علوم تربیتی

مرد
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کشور مبدا

دانشگاه

رشته

جنس

کشور مبدا

دانشگاه

رشته

جنس
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کشور مبدا

دانشگاه

رشته

جنس

کشور مبدا

دانشگاه

رشته

جنس

سوریه

امیرکبیر

مهندسی

مرد

افغانستان

خوارزمی

علوم تربیتی

مرد

نیجریه

امیر کبیر

مهندسی

مرد

پاکستان

تهران

علوم تربیتی

مرد

سوریه

شهید بهشتی

تربیت بدنی

زن

تاجیکستان

گیالن

روابط بین الملل

مرد

افغانستان

تهران

مدیریت

مرد

روسیه

گیالن

زبان فارسی

زن ()2

سوریه

الزهرا

علوم تربیتی

زن

یمن

گیالن

زبان فارسی

مرد

نیجریه

تهران

حقوق

مرد

عراق

گیالن

زبان فارسی

مرد ()2

کره جنوبی

تهران

ادبیات فارسی

مرد

رومانی

شهید بهشتی

ادبیات فارسی

مرد

رومانی

تهران

ادبیات

زن

سوریه

عالمه

ارتباطات

زن

برای تحلیل دادههای پژوهش از تحلیل تم استفاده شده است .این روش بدلیل انعطاف دارای قابلیت در
تحلیل دادههای کیفی را داراست و از آن هم برای بیان واقعیت و هم تبیین آن مورد استفاده قرار میگیرد
( .)Braun&Clarke, 2006در مرحله اول دادههای حاصل از مصاحبهها به کمک دو ابزار ضبط و یادداشت
برداری جمعآوری شده است .در این مرحله بهدلیل وجود حساسیتهای متفاوت هم از سوی مسئوالن و
مدیران دانشگاهی و هم بهدلیل حساسیت دانشجویان خارجی در انجام مصاحبه و پرهیز از ایجاد عدم اطمینان
به مصاحبهکننده ،پرسشها براساس پروتکل تعریف شده از تأکید بر استفاده از کلماتی مانند «مشکل» و «چالش»
پرهیز و در ابتدا صرفاً بر تجربیات دانشجویان تکیه شد .در مواردی نیز مصاحبه بدون استفاده از ویس ریکوردر
و صرفاً براساس تشخیص مصاحبهکننده ،مورد یادداشتبرداری قرار گرفت .کدگذاری اولیه بهصورت دستی در
سطح پاراگراف ،و براساس تجربه محقق در پژوهشهای مشابه پیشین ،همزمان در حین و در مواردی در زمانی
اندک پس از پیاده شدن نوار صورت گرفت .مرحله سوم به جستجوی تمهای بالقوه از کدهای بهدست آمده به
تفکیک زمینههاو معانی مشابه اقدام شد .در مرحله چهارم به بازبینی و تصفیه تمها پرداخته شد .تمها در این

1. coherent and distinctive
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مرحله به تعبیر براون و کالرک ( )2006باید دارای دو ویژگی انسجام و تمایز 1باشند .یعنی از یک سو دادههای
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درون تمها با یکدیگر همخوانی داشته باشد و از سوی دیگر تمهای بدست آمده با یکدیگر همپوشانی نداشته
باشند .اما در این مرحله محقق با مشکل مطابقت و تناسب تمها مواجه شد .این امر اگرچه با توجه به ماهیت
روش تحلیل تم خارج از انتظار نبوده است ،اما زمانبر و منجر به برگشت مجدد به کدگذاری ،حذف برخی تمها
و ظهور تمهای جدید شد .در مرحله پنجم بازبینی مجدد از معناداربودن تمهای بهدست آمده انجام و سپس به
ارائه توصیف و تحلیل نقشه حاصل از ارتباط تمهای بهدست آمده اقدام شد .مرحله نهایی به ارائه گزارش
اختصاص داشته است که خالصه آن در قالب مقاله حاضر ارائه شده است.
یافتهها1

یافتهها در پژوهش اصلی در پاسخ به چالش دانشجویان بینالمللی در سه مرحله قبل از تحصیل ،حین تحصیل
و پس از تحصیل براساس دادههای حاصل از مصاحبه با دانشجویان بینالمللی در ایران در سه سطح به شرح
زیر مورد مطالعه قرار گرفته است.

بعد از
تحصیل

حین

تحصیل قبل از
تحصیل

شکل :1مراحل سه گانه چالش دانشجویان بینالمللی

پرسش اول :چالش دانشجویان بینالمللی در مرحله قبل از تحصیل چگونه بوده است؟
چالش دانشجویان در مرحله قبل از تحصیل 2شامل سه تم «پذیرش»« ،ورود به کشور ایران» و «ورود به
دانشگاه» است.
جدول شماره  :2چالش دانشجویان در مرحله قبل از تحصیل

 .2این مرحله به دلیل محدودیت مقاله صرفاً براساس جدول ارائه شده است.

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-08-15

 .1گزارههای مطرح شده توسط دانشجویان ذیل هر مقوله به دلیل محدودیت مقاله حذف شده است.
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 .1چالش پذیرش
 .2چالش ورود به کشور

پذیرش دانشگاه ،صدور ویزا
تعیین دانشگاه محل تحصیل
عدم آشنایی عمومی با کشور محل تحصیل
عدم آشنایی با شهر محل تحصیل
عدم آشنایی با قوانین و مقررات ثبت نام

 .3چالش ورود به دانشگاه

عدم آشنایی با شرایط آموزشی دانشگاه
عدم آشنایی با تسهیالت و امکانات

دانشجویان در چالش پذیرش به تجارب بسیار متنوعی از چالش تم پذیرش تحصیلی شامل چالش پذیرش
دانشگاه و چالش گرفتن ویزا ذکر کردهاند .چالش نامشخص بودن دانشگاه محل تحصیل نیز مربوط به
دانشجویانی است که از طریق بورسیه کشور ایران برای تحصیل به سازمان دانشجویی معرفی و سپس دانشگاه
محل تحصیل تعیین و به آنها اعالم میشود .در چالش ورود به کشور ایران دانشجویان متأثر از عدم آشنایی با
کشور محل تحصیل و همچنین با شهر محل تحصیل (شرایط جغرافیایی ،آب و هوا ،ارزش پولی ،شرایط
اسکان ،ترانسپورت و  )...دچار مشکالتی شدهاند که در مصاحبهها به جزئیات آن اشاره کردهاند .چالش سوم در
تجربیات دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه محل تحصیل خود را نشان داده است .عدم آشنایی با قوانین و
مقررات دانشگاه ،عدم آشنایی با قوانین آموزشی و نحوه انتخاب واحد و همچنین عدم آشنایی با امکانات و
تسهیالت دانشگاه به بروز مشکالتی برای دانشجویان منجر شده است که خصوصا در روزهای اول ورود
نگرانی و استرس آنان را برای شروع تحصیل در کشور ایران افزایش داده است .این چالش عالوه بر کوتاهی
برخی از سایتهای دانشگاهی در ارائه اطالعات جامع در سایت ،در مواردی متأثر از عدم کسب آگاهی الزم
دانشجویان از کشور و دانشگاه محل تحصیل ،در مواردی عدم فراهم کردن مستندات الزم جهت دریافت
پذیرش و در مواردی طوالنی بودن فرایند تأیید دانشجو توسط دستگاههای ذیربط برای دریافت گذرنامه است.
پرسش دوم :چالش دانشجویان بینالمللی در حین تحصیل در دانشگاههای ایران چگونه بوده است؟
بخش تجربیات دانشجویان را تشکیل میدهد .سه تم اصلی در این سطح شامل چالش آکادمیک ،سازگاری
فرهنگی و موانع زبانی هستند.
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مرحله دوم از تجارب دانشجویان به چالش در حین تحصیل آنان اختصاص دارد .این مرحله مهمترین
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جدول  :3چالش دانشجویان در حین تحصیل

چالش
آکادمیک

1

کیفیت علمی دانشگاه

کیفیت کالس درس ،رتبه جهانی دانشگاه  ،معروفیت دانشگاه ،ارتباطات

نظام آموزشی متفاوت

بینالمللی دانشگاه

قوانین و مقررات دانشگاه کمبود امکانات و تسهیالت علمی ،کیفیت امکانات و تسهیالت علمی
امکانات و تسهیالت دانشگاه شیوههای متفاوت یاددهی-یادگیری ،تفاوت در نحوه ارزشیابی ،حجم منابع
ارتباطات بیرونی دانشگاه

سازگاری
فرهنگی

درسی ،سختگیری استادان

تعامل دانشجو -استاد

دروس عمومی اجباری ،مدرک زبان انگلیسی

تعامل دانشجو-دانشجو

امکانات و تسهیالت اقامتی دانشگاه ،امکانات و تسهیالت بهداشتی دانشگاه،

تعامل دانشجو-کارمند

امکانات و تسهیالت ورزشی دانشگاه ،امکانات و تسهیالت فرهنگی دانشگاه
کمتوجهی استادان به دانشجویان ،بی تفاوتی دانشجویان ایرانی به دانشجویان،
بی مسئولیتی کارکنان در قبال دانشجویان ،احساس بیعدالتی و تبعیض

موانع
زبانی

چالش زبان در یادگیری ،چالش زبان در ارائه کالسی

زبان در فرایند تحصیل

زبان در سازگاری فرهنگی چالش زبان در فعالیت مشترک گروهی ،چالش زبان در ارزشیابی ،چالش زبان
زبان در مراودات اجتماعی در ایجاد سوءتفاهمهای فرهنگی
چالش زبان در ارائه خود ،چالش زبان در درک دیگران
چالش زبان در ارتباطات اداری

بخش دوم این چالشها شامل تم چالش مالی دانشجویان ،چالش اداری و چالشهای فردی است که به
اختصار در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  :4چالش دانشجویان در حین تحصیل
چالش مالی

هزینههای تحصیلی ،هزینههای زندگی

چالش اداری

بوروکراسی پیچیده ،حرفهای نبودن کارکنان ،حاکمیت فرد به جای فرایند

چالش فردی

انتظار از خود ،انتظارات خانواده

قرار گرفتن در تجربیات آکادمیک در این بخش نیز ذکر شده است.
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 .1این مقوله و دو مقوله بعدی در تم چالش شغلی دانشجویان به عنوان چالش پس از تحصیل قابل ارائه است اما به دلیل
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 .1کیفیت علمی دانشگاه .ترجیح بسیاری از دانشجویان در وهله اول ،ارتقای توان علمی و دستیابی به
تخصص مورد نیاز ،برگرفته از امکان و موقعیتی علمی است که در دانشگاههای کشور مقصد با آن مواجه
شدهاند .بهرهمندی از استادان و کالسهای درس با کیفیت ،منابع درسی روزآمد و تسهیالت آزمایشگاهی و
کتابخانهای و دیگر تسهیالت مرتبط با ارتقای دانش علمی آنان از انتظارات اولیه در کشور محل تحصیل
یعنی ایران است .رضایت دانشجویان از تحصیل در دانشگاههای معتبری مانند دانشگاه تهران ،اگرچه
خصوصاً درباره کشورهای مبدأ که نظام دانشگاهی آنها در رتبههای پایینتری از از ایران قرار دارد ،قابل
توجیه است ،اما در مواردی عدم تطابق انتظار دانشجویان از دانشگاههای ایران با آنچه که در واقعیت
مشاهده میکنند ،منجر به بروز چالشهایی میشود که خصوصاً در موارد مربوط به «کیفیت کالس درس در

برخی از دانشگاهها /رشتهها» و چالش شایع «کیفیت و کمبود امکانات و تسهیالت علمی» مانند کمبود ابزار
و وسایل آزمایشگاهی ،کهنه بودن دستگاهها ،در دسترس نبودن مواد شیمیایی برای آزمایش ،کمبود منایع
کتابخانهای روزآمد ،ضعف زیرساختهای اینترنتی و  ...خود را نشان داده است.

 .2نظام آموزشی متفاوت دانشگاه .چالش دیگر متأثر از تفاوت در نظام آموزشی شامل شیوههای متفاوت
یاددهی -یادگیری ،نحوه مشارکت دانشجویان در کالس درس ،تفاوت در چگونگی و نحوه ارزشیابی ،و
موارد مشابه دیگر مانند حجم منابع درسی باال در مقطع دکتری در مقایسه با دانشگاه کشور خود و برخی
دیگر خصوصاً در دانشگاههای تهران سختگیری استاد در ارائه کارهای کالسی و نحوه ارزشیابی را به
عنوان عوامل اصلی در عدم موفقیت تحصیلی بیان میکنند.
 .3قوانین و مقررات دانشگاه .چالش دانشجویان بینالمللی بطور اختصاصی درباره قوانین سختگیرانه تحصیلی در

دو مورد خود را نشان داده است؛ اجبار دانشجویان دوره لیسانس به گذراندن درسهای عمومی و اجبار
دانشجویان دکتری به ارائه مدرک زبان انگلیسی .چالش سوم در این بخش توسط دانشجویانی مطرح شده است
که تمایل به تحصیل به زبان انگلیسی دارند .اما در رشته مورد پذیرش چنین امکانی برای آنها وجود ندارد.1

که در کتاب سیاست زبانی در بینالمللیسازی آموزش عالی در ایران (اصغری )1397 ،از دیدگاه جامعتری توسط متخصصان
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 .1توجه به این تقاضا نیازمند برنامهریزی زبانی کشور ایران در اجرای سیاست بینالمللیسازی آموزش عالی است ،موضوعی
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تجربیات عمومی دانشجویان در باره بوروکراسی پیچیده در دانشگاه به طی فرایند طوالنی اداری و اخذ امضاهای
متعدد از افراد مختلف برای انجام کارهای اداری در دانشگاه مربوط است .این پیچیدگی در مراحل ثبت نام،
انتخاب واحد و هرگونه تقاضا و اقدام دانشجویان از طریق سایت الکترونیکی دانشگاه نیز مطرح شده است.
 .4امکانات و تسهیالت دانشگاه .همانگونه که دانشجویان در کیفیت علمی دانشگاه به چالش تجهیزات
آزمایشگاهی و تسهیالت علمی اشاره داشتهاند ،در این مقوله انتظارات و همچنین مشکالت دانشجویان
درباره «امکانات و تسهیالت اقامتی دانشگاه» ،براساس امکانات و تسهیالت خوابگاه و میزان قوانین
سختگیرانه در تجربیات دانشجویان ایرانی مشاهده شده است .اوبنگ اودوم )2012( 1بیان میکند که اسکان
مناسب برای دانشجویان بینالمللی چالشی است که برمیزان موفقیت دانشجوان تأثیر میگذارد .توجه به
مسائلی مانند مسکن مناسب و محل اقامت در کشور مقصد در عین حال که از عوامل مهم در تصمیم
متقاضیان تحصیل برای انتخاب دانشگاه ،به شمار میرود ،در عین حال به عنوان مهمترین نگرانی برای
دانشجویان ،به ویژه دانشجویان ساکن در محوطه دانشگاه ،به شمار میرود (رابرتس و دانورث .)2012 ،2از
دیدگاه بودیکات )2009( 3کیفیت خوابگاهها نقش تأثیرگذاری در ایجاد آسایش و راحتی و در نتیجه در
افزایش میزان رضایت دانشجویان بینالملل ایفا مینماید« .امکانات و تسهیالت بهداشتی دانشگاه» برای انجام
امور مربوط به سالمت مانند کلینیک درمانی« ،امکانات و تسهیالت ورزشی دانشگاه» مانند استخر و سالن
ورزشی و «امکانات و تسهیالت فرهنگی دانشگاه» اشاره داشتهاند .کمترین چالش در این بخش به امکانات
فرهنگی تعلق داشته است که معموالً دانشگاهها از طریق راهاندازی فعالیتهای فرهنگی تجارب نسبتاً موفقی
را برای دانشجویان ایجاد کردهاند و دانشجویان تجارب بسیار خوشایندی از برنامهها وسفرهای ارائه کردهاند.

حوزههای مختلف مورد توجه قرار گرفته است .در حال حاضر دانشجویان بینالملی صرف ًا در برخی از دانشگاهها مانند پردیس
1. Obeng-Odoom
2. Roberts & Dunworth
3. Bodycott
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بینالمللی دانشگاه تهران و یا مؤسسه آموزش عالی اکو (عالمه طباطبایی) میتوانند به زبان انگلیسی تحصیل نمایند.
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 .5ارتباطات دانشگاه با محیط بیرونی .تجارب دانشجویان در این بخش تعمداً در مقوله مربوط به کیفیت
علمی دانشگاه ذکر نشده است .چون از دیدگاه دانشجویان بینالمللی که با آگاهی از رتبه جهانی
دانشگاههای ایران ،تحصیل خود را در کشور ایران آغاز کردهاند ،به عنوان مبنای قضاوت درباره وضعیت
علمی دانشگاههای ایران قرار ندارد .از این رو تعمداً با توجه به دادههای حاصل از مصاحبه و بافت مورد
اشاره توسط دانشجویان درباره امنیت شغلی« ،ارتباطات بینالمللی دانشگاه» و همچنین «رتبه بینالمللی
دانشگاه» محل تحصیل خصوصا در برخی از رشتههای مهندسی ،پس از تعیین تمهای اصلی در جای خود
ذکر شده است.
 .6تعامل دانشجو -استاد .تعامل و ارتباط دانشجویان با استادان در کالس و خارج از کالس درس ،در دفتر
استادان و از طریق ایمیل و شبکههای اجتماعی صورت میپذیرد .علیرغم تجارب نسبتاً خوب برخی
دانشجویان اما تجارب ناخوشایندی نیز از تعامل دانشجویان با استادان ارائه شده است« .بیتوجهی به
دانشجویان بینالمللی» توسط استاد دارای مصادیقی متنوعی شامل عدم درک چالش دانشجویان بینالمللی،

عدم تمایل به اختصاص وقت خارج از کالس برای دانشجویان ،عدم پایبندی به زمان قرار و راندوو با
دانشجویان ،کمتوجهی به پاسخگویی تلفنی و یا ایمیل دانشجویان از یک سو و بیتوجهی به احساسات
دانشجویان با تمسخر اسم دانشجو ،بهخاطر نسپردن اسم دانشجو و خندیدن به لهجه فارسی دانشجو در
زمان ارائه بوده است .دالیلی که براساس دیدگاه دانشجویان منجر به ایجاد مانع در ارتباط با استادان شده
است .احساس بی عدالتی و تبعیض استادان در رفتار با دانشجویان خارجی اگرچه دارای بیشترین بسامد در
تجربیات دانشجویان بینالمللی نبوده است ،اما بیشترین تأثیر را در ایجاد دغدغه در آنان را داشته است.
 .7تعامل دانشجو -دانشجو .عدم اقبال به دانشجویان بینالمللی توسط دانشجویان ایرانی ،از مؤلفههای مورد
تأکید در تعامل میان دانشجویان است .میزان تعامل و ارتباط دانشجویان بینالمللی با دانشجویان ایرانی در
انجام کارهای مشترک کالسی با دانشجویان بینالمللی ،فعالیتهای پژوهشی ،دورهمنشینی در رستوران و
از دیدگاه برخی دانشجویان عدم شکلگیری درست این ارتباط خصوصاً در سالهای اول تحصیل متأثر از
ناتوانی زبانی دانشجویان بینالمللی است .اما از دیدگاه برخی دیگر از دانشجویان ،عدم تمایل دانشجویان
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کافیشاپ دانشگاه و در خوابگاههای دانشگاه و فعالیتهای تفریحی خارج از دانشگاه خود را بروز میدهد
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ایرانی به ارتباط با دانشجویان بینالمللی دلیل اصلی عدم شکلگیری این ارتباط است .دانشجویان خصوصاً
دانشجویانی از کشورهای همسایه به تجاربی مانند بیاحترامی و تمسخر از سوی دانشجویان ایرانی اشاره
میکنند که خصوصاً در مقایسه با دیگر دانشجویان ،به « احساس تبعیض» و « احساس نژادپرستی» از سوی
ایرانیان را در آنها تقویت مینماید.
 .8تعامل دانشجو -کارمند .تجربه ارتباط دانشجویان با کارکنان اجرایی خصوصاً کارکنان در امور آموزشی،
امور دانشجویی و امور فرهنگی اگرچه اندکی متفاوت است ،اما براساس میزان استناد در دادهها نوعی
بیعالقگی ،ناپختگی و رفتار غیردوستانه در رفتار برخی از کارکنان مشاهده میشود و قابل تفکیک در سه
مقوله «بیمسئولیتی» به معنای عدم تعهد کارکنان به ارائه سرویس و خدمات مناسب به دانشجویان ،و دو
زیر تم تکراری «احساس تبعیض» و «احساس نژادپرستی» توسط برخی از دانشجویان بینالمللی است.
 .9چالش زبان فارسی در فرایند تحصیل .دانشجویانی که از توانایی الزم و مهارت کافی در زبان فارسی به
عنوان زبان مورد استفاده در دانشگاه برخوردار نیستند ،عالوه بر چالشهای ذکر شده در چالشهای
تحصیلی ،در «یادگیری»« ،ارائههای کالسی»« ،فعالیت مشترک کالسی» و همچنین «ارزشیابی» خصوصاً در
پاسخ به پرسشهای کتبی امتحان ،دچار مشکالت مضاعف میشوند .این چالشی است که بهدلیل
تأثیرگذاری در فرایند تحصیل ،بهشدت آنها را دچار اضطراب مینماید.
.10

چالش زبان فارسی در سازگاری فرهنگی .یکی از عوامل اصلی در کجفهمی و «سوء تفاهمهای

فرهنگی» میان دانشجویان ،ناتوانی دانشجویان در تسلط به مهارتهای زبان فارسی است .یکی از
دانشجویان ترک با تعریف تجربه خود درباره یکی از دوستان همخوابگاهی خود به موردی اشاره کرده
است که به دلیل عدم درک درست از زبان فارسی منجر به دلخوری دو طرف منجر شده است .برخی از
دانشجویان به اضطراب ناشی از عدم توانایی زبانی در دفاع از نظرات خود در مقابل دانشجویان ایرانی
تأکید کردهاند .یکی از دانشجویان در مصاحبه از اینکه به دلیل مشکل زبان حتی از عقاید دینی خود
.11

چالش زبان در مراودات اجتماعی .چالش «فهمیدن» و «فهماندن» در مراودات اجتماعی دانشجویان

دو مقوله اصلی در تأثیر ناتوانی مهارت زبانی آنان است .مشکالت روحی ناشی از این عدم توانایی در بیان
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نمیتواند بهخوبی دفاع نماید ،بسیار دچار ناراحتی شده است.
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منظور و همچنین درک گفتگوی طرف مقابل ،دانشجویان بینالمللی را بشدت دچار یاس و ناامیدی
مینماید .گستره این چالش در ارتباطات کالس درس با استادان ،در جمعهای دانشجویی و کارهای
مشارکتی میان دانشجویان و خصوصاً در انجام امور اداری با کارکنان آموزشی خود را نشان داده است.
دانشجویان یکی از دالیل اصلی در چالش با کارکنان خصوصاً در سال اول ورود به دانشگاه را ناتوانی در
فهمیدن و فهماندن اعالم کردهاند.
.12

چالش هزینههای تحصیل .دانشجویان بینالمللی براساس نوع پذیرش در دانشگاههای ایران ،با

«هزینه آزاد»« ،بورسیه» یا «نیمهبورسیه» مشغول به تحصیل هستند .هزینه تحصیل براساس هریک از سه
مورد فوق متفاوت است .هزینههای دانشگاه خصوصاً برای برخی از دانشجویان با هزینه آزاد که از پشتوانه
مالی و همچنین درآمد برخوردار نیستند ،چالش بزرگی محسوب میشود.
.13

چالش هزینه زندگی .عالوه بر چالش هزینه تحصیل ،چالش هزینه زندگی نیز از مواردی قابل توجه

توسط دانشجویان است .موارد ذکر شده درباره چالش هزینه تحصیل در این تم مقوله دارای مصداق است.
این چالش خصوصاً درباره دانشجویان با هزینه آزاد ،دانشجویان متأهل ،دانشجویان از کشورهایی با ارزش
پولی کمتر از ارزش پولی کشور ایران و دانشجویان با پیشینه مالی ضعیف و همچنین دانشجویان غیر شاغل
بیشتر خود را نشان میدهد .برخی از دانشجویان خصوصاً دانشجویان چینی و کرهای در شرکتهای وابسته
به اتباع خود و یا برخی دیگر در سفارتخانههای وابسته به کشور خود مشغول به کار هستند .یعنی از امکان
شغلی برخوردار هستند .میزان چالش مالی این دانشجویان نیز در مقایسه با دانشجویان دیگر کمتر است.
.14

بوروکراسی پیچیده .بوروکراسی پیچیده و فرایند طوالنی اداری از موارد پر استناد در مشکالت

دانشجویان بینالمللی در ایران است .این مشکالت برخالف مشکالت مالی دانشجویان که نسبتاً عام و در
همه کشورها یکسان است ،در ایران منحصربهفرد و متفاوت است .دانشجویان از ناتوانی کارکنان حتی
دانشگاههای معتبر در ارائه سرویس و همچنین سیستم بوروکراتیک پیچیده بخش آموزش دانشگاهها ابراز
دانشجویان) یا گرفتن خوابگاه از مواردی بوده است که در تجربه تعدادی از دانشجویان ارائه شده است.

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-08-15

ناراحتی میکنند .فرایند اداری طوالنی برای گرفتن یک نامه (مانند نامه دانشگاه برای خروج از کشور

برنامه تحرک بین المللی دانشجو19/

.15

حرفهای نبودن کارکنان .حرفهای نیودن کارکنان دانشگاه و عدم اشنایی دقیق با مسئولیت کاری از

دیدگاه برخی از دانشجویان از مشکالتی بوده است که در فرایند کار اداری در دانشگاه موجب بروز مشکل
برای آنها شده است.
.16

چالش انتظار از خود .چالش انتظار از خود در دو دسته از تجربیات خود را نشان داده است:

تجربیات تحصیلی و تجربیات فرهنگی .برخی از دانشجویان که برای ادامه تحصیالت تکمیلی به ایران
آمدهاند ،احساس میکنند که از توانایی علمی الزم برای گذراندن دوره برخوردار نیستند .درحالیکه در
کشور خود دانشجوی موفقی بودهاند .چالش بعدی به تجربیات فرهنگی تعلق دارد .چالش برخی از
دانشجویان خصوصا دانشجویان کشور همسایه در این باره ،قابل توجه بوده است .آنان خود را سفیر
فرهنگی کشورشان در کشور ایران تلقی مینمایند و یکی از چالشهای اصلی آنها این است که بتوانند نقش
خود را در کالس درس و همچنین خوابگاه درست ایفا کنند .یکی از دانشجویان افغانستانی از دانشگاه
خوارزمی خود را نماینده مهاجرین افغانستانی میدانست و بر این تصور بود که باید متفاوت از دیگر
دانشجویان عمل کند .این توقعات و تعریف نقشهای متعدد بار مضاعفی را بر دوش دانشجویان میاندازد
و ناخواسته موجب اختالل تحصیلی آنان را موجب میشود.
.17

چالش انتظارات خانواده .دانشجویان بر مشکالت شخصی خود که بر تقویت چالشهای دانشجویان

بینالمللی در کشور مقصد میافزاید ،تأکید مینمایند .یکی از این مشکالت انتظارات خانواده از آنان است.
این امر بر تنشها و اضطرابهای آنها به دلیل ترس مداوم از شکست تحصیلی و برگشت بیحاصل به
کشور میافزاید.
پرسش سوم :دغدغه دانشجویان بینالمللی در مرحله پس از تحصیل چگونه است؟
جدول شماره  :5چالش دانشجویان پس از تحصیل
موقعیت شغلی در کشور ثالث

معروفیت دانشگاه

موقعیت شغلی در کشور مقصد(ایران)

رتبه بینالمللی دانشگاه
قوانین اقامت و کار
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موقعیت شغلی در کشور مبدا

ارتباطات بینالمللی دانشگاه
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دورنمای شغلی دانشجویان براساس مدرک اخذ شده و تصمیم دانشجو براساس انتخاب مقصد کاری ،یکی از
دغدغههای اصلی دانشجویان بینالمللی خصوص ًا در ترمهای پایانی است .این دغدغه شامل سه مقوله زیر است:
 .1موقعیت شغلی در کشور مبدأ .کمترین چالش دانشجویان به مقوله موقعیت شغلی در کشور مبدأ تعلق
دارد .زیرا بسیاری از دانشجویانی که برای ادامه تحصیل به ایران آمده اند ،از کیفیت و اعتبار علمی
دانشگاههای ایران در مقایسه با کشور خود مطلع و نسبتاً از امنیت شغلی در کشور خود مطمئن هستند.
دانشجویان دسته دوم نیز دانشجویانی هستند که اگرچه دانشگاههای کشور آنها دارای اعتبار علمی
بیشتری از دانشگاههای ایران است اما رشته های تحصیلی آنان از رشتههای دارای اعتبار در کشور ایران
محسوب میشود.
 .2موقعیت شغلی در کشور ثالث .دانشجویان عالقه مند به زندگی در کشور ثالث (خصوصاً کشورهای
اروپایی و امریکا) دغدغه خود مبنی بر میزان اعتبار مدرک دانشگاههای ایران برای کسب موقعیت شغلی
مناسب را در مصاحبهها عنوان کردهاند .دو مقوله رتبه بینالمللی دانشگاه و میزان ارتباطات بینالمللی
دانشگاه ذیل این مقوله قابل تعریف هستند.
 .3موقعیت شغلی در کشور مقصد .نکته قابل توجه در دیدگاههای دانشجویان بینالمللی ،تمایل برخی از آنها
به پیدا کردن شغل در ایران و زندگی دائمی در ایران است .این چالش در سطحی باالتر از دانشگاه و متأثر
از قوانین اقامت در ایران است .این دانشجویان ،عدم اقبال کشور ایران به اجازه کار و اقامت در ایران را
ناامیدکننده عنوان مینمایند.

بحث
پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالشهای دانشجویان بینالمللی در دانشگاههای ایران به منظور ایجاد آگاهی از
وضعیت برنامه تحرک دانشجویان بینالمللی دردانشگاههای ایران انجام شده است .براساس یافتهها چالش دانشجویان
آن ارائه شده است .در این بخش چالشهای اصلی دانشجویان مورد بحث و نتیجهگیری قرار میگیرد.
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براساس یافتهها در سطح چالشهای پیش از ورود دانشجویان با چالشهایی مواجه هستند که برخی بهدلیل
عدم آگاهی متقاضیان از روندهای اداری برای پذیرش و همچنین اطالع از شرایط و موقعیت کشور و دانشگاه
محل تحصیل همگانی و برخی دیگر متأثر از اطالعات ناقص در سایت دانشگاههای ایران ،طوالنی بودن فرایند
صدور گذرنامه در موارد خاص و عدم تکمیل مستندات الزم توسط دانشجو ایجاد میشود .برخی از این موانع
با نتایج مطالعات سلطانی و همکاران ( )1399و فضلییزد و همکاران ( )1398مطابقت دارد.
در سطح چالشهای حین تحصیل ،دانشجویان دو دسته از «چالشهای آکادمیک» مواجه هستند .برخی از
چالشهای آکادمیک مانند کیفیت کالس درس ،کیفیت امکانات و تسهیالت علمی ،روزآمد بودن منابع و میزان
ارتباطات بینالمللی دانشگاه آیینه همان مشکالتی است که در حال حاضر دانشجویان ایرانی در سطح ملی نیز با آن
مواجه و مدیران دانشگاهی بخوبی به آن واقف هستند .دسته دوم این چالشها متأثر از تفاوت در نظام آموزشی،
شیوههای متفاوت یاددهی -یادگیری ،نحوه مشارکت دانشجویان در کالس درس ،تفاوت در چگونگی و نحوه
ارزشیابی ،و موارد مشابه دیگر مانند تفاوت در فرهنگ دانشگاه مبدأ و مقصد است ،این موارد اشاره به چالشهایی
2

دارد که دانشجویان در کشورهای دیگر نیز با آن مواجه هستند .سابلینا 1و همکاران ( ،)2018والیما و وایمر

( )2014و موخجی )2014( 3به چالشهای متنوع دانشجویان بینالمللی درباره فرهنگ آکادمیک وشیوهها
رویکردهای آموزشی ،4نحوه یاددهی و یادگیری و نحوه ارزشیابی دانشگاه مقصد اشاره مینمایند که بهدلیل عدم
آشنایی دانشجویان با آن ،منجر به بروز مشکالتی میشود .مطالعه فضلی یزد و همکاران ( )1398و سلطانی و
همکاران ( )1399نیز به برخی از این چالشها اشاره داشته است .دانشجویان اگرچه از راههای متنوعی برای
سازگاری با این چالشها استفاده مینمایند ،اما آگاهی مدیران دانشگاهی از این چالشها میتواند در کاهش ،تعدیل
و یا ایجاد تغییراتی مؤثر کمک نماید .چالش بعدی دانشجویان به چالش فرهنگی تعلق دارد که نسبت ًا جهانی است
و متأثر از ورود دانشجویان به کشور مقصد و مواجه شدن با فضای جدید فرهنگی ایجاد میشود .این چالش نه به
معنای فرهنگ درست یا غلط ،بلکه به معنای تفاوت دو فرهنگ است که انتظار میرود توسط هر دو گروه از
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دانشجویان درک و برای زندگی در کنار هم تعدیل شود .فنگ )1991( 1بهخوبی بر این نکته اشاره کرده است که
هر فرهنگی ارزشهای خودش را دارد و هیچ فرهنگی بر دیگری برتری ندارد .هر ملتی ویژگیهای خاص خودش
را دارد که ابتدا باید توسط هر دو گروه از دانشجویان شناخته و سپس درک شود .در غیر این صورت همانگونه که
در یافتههای پژوهش حاضردر چالش تعامل و ارتباط دانشجویان بینالمللی با استادان ،دانشجویان و کارکنان ایرانی
مشاهده شده است ،به صورت پررنگتری در قالب احساس تبعیض و نابرابری خود را نشان میدهد .نتیجه این
بخش از پژوهش ،در مطالعات محققان ایرانی مانند یمنیدوزی و تیموری ( )1394درباره احساس تبعیض
دانشجویان بینالمللی در ایران و هم در مطالعات دیگر کشورها مانند مطالعات شفک آوازگولو ( )2021درباره
احساس دانشجویان ناخوشایند نابرابری دانشجویان مهاجر سوری در ترکیه ،مطالعه ارسان و خلیل ( )2019درباره
احساس تبعیض دانشجویان ترک در پاکستان ،مطالعه صنوبر ( )2017درباره احساس تبعیض دانشجویان بینالمللی
در ترکیه و شفک پژوهش آلمو و کوردیر ( )2017درباره احساس تبعیض دانشجویان بینالمللی در کره جنوبی ،و
هوتا و تینگ تومی )2013( 2در احساس تبعیض دانشجویان بینالمللی در کانادا به دلیل عدم تمایل دانشجویان
کانادایی به مشارکت با آنان در کارهای کالسی و مطالعه همخوانی و مطابقت دارد .تجربیات ناخوشایند دانشجویان
در این تم اگرچه ممکن است دارای عمومیت در میان تعداد زیادی از دانشجویان بینالمللی در ایران نباشد ،اما
حتی درباره اقلیتهای کوچکی از دانشجویان ،بهدلیل تبعات حاصل از آن دارای اهمیت و نیازمند توجه بیشتر
است .چالش فرهنگی دانشجویان ،برخالف دیگر چالشهای مورد اشاره در مقاله ،دارای اثرات عمیقتر ،زمان
سازگاری با آن طوالنیتر و پیامدهای آن بر روح و روان دانشجویان بسیار وسیعتر است .به همین دلیل عدم توجه
به آن عالوه بر انزوای دانشجویان بینالمللی در کشور مقصد ،منجر به ایجاد اختالل در فرایند زندگی تحصیلی،
زندگی دانشگاهی و زندگی روزمره آنان میگردد .این چالش همانگونه که در موارد مشابه نیز دیده میشود بهویژه
درباره دانشجویان خاص براساس وضعیت و موقعیت کشورهای مبدأ و مقصد نسبت به هم تحقق مییابد .این تم
درباره کشوری مانند ایران که بیشترین آمار دانشجویان بینالمللی ازکشورهای افغانستان ،عراق ،سوریه و لبنان
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حساسیت و اهمیت بیشتری برخورداراست .چالش بعدی به مهارت زبانی کشور مقصد یعنی زبان فارسی تعلق
دارد .برخی از دانشجویان در هر سه سطح یادگیری در کالس درس ،برقراری ارتباط با استادان و دانشجویان،
برقراری ارتباط با کارکنان برای انجام امور اداری و همچنین انجام دادن کارهای روزمره در بیرون از دانشگاه و
همچنین سپری کردن دوره بحرانی شوک فرهنگی با مشکل زبان مواجه هستند .آنها اگرچه بهطور معمول قبل یا
همزمان با ورود به ایران یادگیری زبان فارسی را آغاز میکنند .با این وجود و علیرغم گذراندن دورههای زبان
فارسی و کسب مدرک سامفا ،اما همچنان ناتوانی در مهارتهای چهارگانه زبان فارسی آنها را با شوک زبانی
مواجه میسازد .چالش زبانی بهطور مستقیم منجر به بروز مشکالتی مضاعف در سازگاری دانشجویان با
چالشهای تحصیلی ،چالشهای فرهنگی و تعامالت اجتماعی میگردد .این تجربیات با مطالعات مونتس،)2015( 1
بردت و کراسمن)2012( 2و پاسپورن ،)2011( 3وو و هاموند ،)2011( 4هن ( ،)2013مار )2005( 5مبنی بر چالش
ناآشنایی با زبان و مشکل ارتباط در دانشگاه و همچنین مطالعات آکانوا ،)2015( 6که چالش مهارت زبان را مستقیم ًا
بر موفقیت تحصیلی و سازگاری فرهنگی-اجتماعی مؤثر میداند و همچنین با نتایج مطالعات پروین و همکاران
( ،)1400عزتی ( ،)1399سلطانی و همکاران ( )1399و احمدی و همکاران ( )1394مبنی بر چالش ارتباط
اجتماعی و احساس غربت دانشجویان در ایران ،شفیعزاده ( )1392مبنی بر عدم تعامل و همدلی میان دانشجویان
میزبان و مهمان ،و تأکید ذاکر صالحی و صالحی ( )1391و ذاکر صالحی ( )1395مبنی بر ضرورت تالش برای
سازگاری دانشجویان با فرهنگهای متنوع مطابقت دارد .بخشی از چالشهای اداری دانشجویان نیز ،صرف نظر از
عدم آمادگی کارکنان بخش اداری در ارائه سرویس به دانشجویان به دالیل متعددی از جمله عدم بهرهمندی از
آموزشهای الزم و عدم آگاهی از مزایای برنامههای بینالمللی ،متأثر از دالیل فرهنگی است .این چالش در
مطالعات فضلی یزد ( )1398و سلطانی و همکاران ( )1399ذیل مقوله کمتجربگی دانشگاه ذکر شده است.
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چالش نسبتاً شایع دیگر در میان دانشجویان بینالمللی به «چالش مالی» تعلق دارد .مشکالت اقتصادی
دانشجویان در پرداخت هزینه تحصیل و هزینه زندگی آشکارا زندگی تحصیلی و زندگی روزمره آنان را تحت
تأثیر قرار میدهد و در مواردی منجر به مشکالت روحی و اضطراب آنان میشود .این چالشی است که با نتایج
مطالعات محققانی مانند لیو 1و همکاران ( ،)2018جیانی ،)2017( 2هیلدن )2011( 3و اونز و لومز )2010( 4و
یمنی و همکاران ( )1394و پورآتشی و زمانی ( )1400در قالب چالشهای اقتصادی مطابقت دارد« .چالش
شغل» از یک سو به منظور کاهش مشکالت مالی دانشجویان در حین تحصیل و از سوی دیگر به عنوان دغدغه
اصلی در تم «امنیت شغلی» در دوره پس از تحصیل به منظور دسترسی به شغل مطلوب و تحقق زندگی مطلوب
در تجربیات دانشجویان بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است .این دغدغه بهطور مستقیم اهداف اصلی
دانشجویان از تحصیل در کشور مقصد را به چالش میکشد.

نتیجهگیری
در نتیجهگیری مقاله حاضر ،براساس آنچه در ابتدای مقاله براساس اهداف اصلی دانشجویان از تحصیل در
کشور مقصد ،اهداف کشور مقصد از تحقق برنامه تحرک بینالمللی دانشجویان و همچنین اهداف کلی
بینالمللیسازی ذکر شد ،باید بر این نکته تأکید نماییم که تحقق این اهداف و همچنین سازگاری به منظور رفع
این چالشها درهم تنیده و مرتبط هستند ،بطور نمونه اهداف آکادمیک کشور ایران در بینالمللیسازی آموزش
عالی صرفاً در صورتی تحقق خواهد یافت که استراتژی جذب دانشجوی بینالمللی به ارتقای کیفیت و گسترش
ارتباطات بینالمللی دانشگاههای ایران ،ایجاد شبکه و حلقههای علمی بینالمللی ،نوآوری در برنامه تحصیلی و
آموزشی و ایجاد یک دیدگاه بینالمللی در محیط آموزشی و همچنین جذب نخبگان از دیگر کشورها منجر
شود .اهداف فرهنگی آن نیز به تحقق ارتقای توانش بین فرهنگی دانشجویان و سازگاری با فرهنگهای متنوع،
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افزایش آگاهی بینالمللی دانشجویان بومی ،سازگاری ،انعطافپذیری ،تحمل دیگری و توانایی کار تیمی منجر
شود .این توجه براساس یافتههای پژوهش حاضر ،خصوصاً درباره «چالشهای فرهنگی» دانشجویان بینالمللی
در ایران که برخی از آنها از دالیل اصلیتری مانند مانند کلیشههای ذهنی ،بدبینیهای ناشی از ناآگاهی و عدم
ممارست و تمرین در مواجهه با فرهنگ «دیگری» نشئت گرفته ،برنامهریزی جامع و جدیترتوسط برنامهریزان
آموزش عالی و مدیران دانشگاهی در جهت افزایش همزمان توانش بین فرهنگی هر دو گروه از دانشجویان
بینالمللی و دانشجویان ایرانی را میطلبد .در خصوص تجربیات تحصیلی دانشجویان نیز علیرغم همه مزایا و
برتریهای بالقوه دانشگاههای ایران در مقایسه با دانشگاههای کشور مبدأ ،همچنان ارتقای کیفیت علمی دانشگاه،
بهبود و افزایش تسهیالت علمی ،گسترش ارتباطات بینالمللی ،بهبود زیرساختها و گسترش رشتههای
دانشگاهی پرتقاضا ،به منظور تحقق دوگانه ارتقای علمی دانشگاه ایرانی و جذب بیشتر دانشجویان بینالمللی با
تقویت دو انگیزه اصلی تحصیل و بهرهمندی از آینده شغلی دانشجویان بهطور همزمان نویدبخش تحقق اهداف
آکادمیک کشور ایران در برنامه تحرک بینالمللی دانشجویان محسوب میگردد .همانگونه که تحقق رویکرد
«جذب دانشجویان نخبه و مستعد» در سیاست بینالمللیسازی ایران از طریق «تبدیل دانشجویان بینالمللی به
مهاجران متخصص» در پاسخ به چالشهای شغلی دانشجویان میتواند به ابزار مؤثری برای موفقیت بیشتر برنامه
تبدیل شود .در نهایت انتظار میرود ،استراتژیهای جدید در کنار اقدامات ابتکاری و نوآورانه براساس نتایج
مطالعات تجربیات دانشجویان بینالمللی آغازگر فصل جدیدی در تبادالت دانشگاهی از طریق اجرای مؤثر
برنامه تحرک آکادمیک در ایران به منظور تحقق هدف غایی ارتقا و بهبود دانشگاه ایرانی و کشور ایران باشد.
پیشنهادات1

سازگاری با چالشهای ارائه شده در مقاله حاضرعالوه بر تالش فردی دانشجویان ،نیازمند هماهنگی و اقدام در
سطوح مختلف سیاستگذاران ،برنامهریزان و مجریان از جمله دانشگاهها است .وو ،گارزا و گوزمن ( )2015بر

 .1پیشنهادات نویسنده در گزارش اصلی بسیار مفصل و در مقاله حاضر به دلیل محدودیت بسیار اندک ارائه شده است.
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این باورهستند که عالوه بر تالش دانشجویان در غلبه بر چالشها ،استادان و کارکنان نیز باید با درک
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چالشهای تحصیلی دانشجویان در ارائه خدمات و منابع و خصوصاً از نظر اجتماعی و فرهنگی از دانشجویان
 این پیشنهادات صرفنظر از پیشنهادات ارائه شده از ابعاد مختلف در مطالعات انجام.بینالمللی حمایت نمایند
. به اختصار شامل موارد زیر است،شده توسط محققان ایرانی
 کمک به ارتقای مهارت زبان فارسی و کمک، کمک به کاهش چالش تحصیلی، افزایش سازگاری فرهنگی.1
 از طریق استفاده از «دانشجویان کمکگر» ایرانی در قالب کار،به کاهش چالش اداری دانشجویان بینالمللی
.دانشجویی
 افزایش فعالیتهای مشارکتی دانشجویان بینالمللی با دانشجویان ایرانی در کالس درس از طریق همکاری.2
.استادان دانشگاه
 به منظور ایجاد امکان ارتباط بیشتر، افزایش برنامههای فرهنگی در قالب سفرهای تفریحی مشترک.3
.دانشجویان بینالمللی و دانشجویان ایرانی
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