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 1فیروزه اصغریدکتر 
در تحقق اهداف کشورها یکی از استراتژی های معمول  چکیده:

له مقا .تبادل دانشجو با کشورهای دیگر است بین المللی سازی آموزش عالی،

بال پژوهشی کیفی است که با رویکردی پدیدارشناسانه بدناز  بخشیحاضر 

ر د للیبه عنوان دانشجویان بین الم کشف تجربیات عمیق دانشجویان ایرانی

ز اهای کشور بلژیک انجام شده است. انتخاب مشارکت کنندگان دانشگاه

ها از طریق مصاحبه نیمه طریق نمونه گیری هدفمند و جمع آوری داده

ای کالیزی استفاده ها از روش هفت مرحلهساختاریافته و برای تحلیل داده

یت مز»شده است. یافته ها براساس تجربه زیسته دانشجویان نشان دهنده 

در دانشگاه مقصد شامل کیفیت یادگیری، کیفیت پژوهش، « تحصیل

ع بدلیل تنو« ارتباط بینافرهنگی افزایش» تسهیالت علمی در دسترس و

 «لیشغ افزایش شانس»و همچنین  دانشجویان بین المللی در دانشگاه مقصد

گاه نشدا ستمرممتاثر از اعتبار جهانی دانشگاه، ارتباطات بین المللی و ارتباط 

 ربا بخش صنعت و تاثیر غیر مستقیم قوانین مهاجرت است. از سوی دیگ

ان ، ناکافی بودن دانش زبانی دانشجویمانند هایی یافته ها حاوی چالش

ه کتفاوت نظام آموزشی مقصد و مبدا و همچنین تفاوت های فرهنگی است 

رچه اگوهش . نتایج پژاندبودهدانشجویان ایرانی در کشور مقصد با آن مواجه 

 تجارب افزایشمتاثر از پیامدهای حاصل از تجارب دانشجویان، شامل 

 ییناوات ارتقایآکادمیک، ارتقای توانش بین فرهنگی، افزایش شانس شغلی و 

نشان دهنده موفقیت نسبی اهداف برنامه تحرک بین المللی ، فردی

 نیازمندهای پیش روی دانشجویان، دانشجویان است اما در خصوص چالش

رد دا یالزاماتبه  ، خصوصا کشور مبدا و مقصدتوجه هر سه گروه از ذینفعان

 که مقاله در انتها به آنها اشاره داشته است.

عالی، بین المللی سازی آموزش عالی، تحرک بین آموزش: ات کلیدیکلم

 .المللی دانشجو، دانشجویان بین المللی، دانشجویان ایرانی

Dr. F. Asghari 
Abstract: International Student Mobility (ISM) is one 

of the common strategies of countries in order to 

achieve the goals of internationalization of higher 
education. This article is part of a qualitative research 

that has been done with a phenomenological approach 

to explore the deep experiences of Iranian students in 
universities of Belgium. The participants were chosen 

with a purposive sampling technique, Semi-structured 

interviews were used for data collection and the 
Colaizzi’s method was used to analyze the data. The 

findings based on students' lived experiences favors 

‘the advantages’ of studying at the Belgian 
universities, including the quality of teaching and 

learning, quality of research, university facilities, and 

improvement of "intercultural competence" due to the 
diversity of international students and "increased job 

chances" due to the universal reputation of Belgian 

universities, international connections with other 
universities and the industrial sections. On the other 

hand, the findings also contain students' challenges 

including language barriers due to insufficient 
language skills, academic problems because of 

differences in the educational system and socio- 

cultural adjustment as well as some unpleasant 

experiences such as discrimination and inequality. 

Research conclusion based on the students’ 

experiences including a growth in their academic 
experiences, intercultural competence, general and 

individual abilities prove the relative success of the 

International Student Mobility Program . However, 

this article proposes some solutions for 

improvements, based on the mentioned challenges by 

the Iranian students, which requires more attention by 

both the country of origin and destination.  
Keywords: higher education, internationalization of 

higher education, International Student Mobility, 
international students, Iranian students  
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 مقدمه
تعداد عالی  ا به بین المللی سازی آموزشهدر دهه های اخیر متاثر از اقبال دانشگاه

دانشجویان بین المللی در دانشگاه های دنیا رو به افزایش است. آمار دانشجویان خارجی در 
دانشگاه ها در دنیا نشان دهنده دو واقعیت غیرقابل انکار تمایل دولت ها به جذب دانشجوی بین 

مندی از مزایای اقتصادی، آکادمیک، سیاسی و فرهنگی آن و اقبال جوانان المللی به منظور بهره
های به تحصیل در دانشگاه های کشورهای خارجی به دالیلی مانند میل به تحصیل در دانشگاه

برتر جهان، کسب تجربه آکادمیک در کشورخارجی، افزایش تجارب فرهنگی، یادگیری زبان و 
استادان و  2( تحرک فیزیکی2017:180) 1عی جدیدی از زندگی است. از دیدگاه تایشلرتجربه نو

در گسترش بین المللی سازی آموزش  دانشجویان در بین کشورهای جهان یکی از دالیل اساسی
آکادمیک در قالب برنامه تحصیلی دانشجویان برای تحرک گردد. زمانی که عالی محسوب می

سین و ) «3تحرک دانشجویی»کشور دیگری صورت گیرد از اصطالح ادامه تحصیالت عالی در 
استفاده می شود. « 5جابجایی( بین المللی دانشجویانتحرک )»( و یااصطالح 4،2008:3اشر

است ویژگی اصلی این مفهوم، انتقال فرد به کشور دیگر به قصد و برای تحصیل 
تاکید کشورها بر بین المللی در  خود 2019( در گزارش 2019) 7ونسکوی .(6،2010ودفیلد)

سازی آموزش عالی به تالش دولت ها برای برقراری ارتباط با سایر کشورها از طریق تحرک 
تاکید می نماید. در حال حاضر کشور ایران در راستای تحقق اهداف بین المللی  8دانشجویی

 رانیااههای سازی همزمان اقدام به جذب دانشجویان بین المللی به منظور تحصیل دردانشگ
( و اعزام دانشجویان ایرانی به منظور تحصیل در دانشگاه های دیگر 9تحرک دانشجویی به داخل)

بورسیه، شرکت در برنامه های کوتاه مدت  ( به صورت آزاد و10جهان )تحرک دانشجویی به خارج
تبادل و استفاده از فرصت های مطالعاتی ششماهه و یکساله دوره دکتری در قالب برنامه های 

دانشجو و موافقتنامه های بین دانشگاهی بین المللی نموده است. مطالعه درباره هر دو گروه از 
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این دانشجویان  از این رو دارای اهمیت است که نتایج آنها به هم مرتبط و تاثیر گذار در 
 ریزی و اجراست. برنامه

ن المللی در سطح ( تعداد دانشجویان بی2021) 1براساس گزارش موسسه آمار یونسکو
هزار دانشجو و تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در  600میلیون و  5جهان بطور تقریبی 
. از این تعداد برخی در قالب دانشجویان 2دانشجو می باشد 376هزار و  56کشورهای خارجی 

حال تحصیل در خارج از ایران در « بین المللی»و برخی دیگر به عنوان دانشجویان  3«خارجی»
باشند. مطالعه درباره تجربیات دانشجویان ایرانی به عنوان دانشجویان بین المللی در دانشگاه می

بخشی از مطالعات حوزه بین المللی سازی آموزش عالی در قالب برنامه  های خارجی به عنوان
دو سویه محسوب می گردد.  ازین رو مطالعه درباره این تجربیات، به صورت  4تحرک دانشجویی

ضمن آنکه به تجارب کشور ایران به عنوان کشور مقصد دانشجویان بین المللی از کشورهای دیگر 
نماید، امکان آگاهی از نقاط ضعف، ایرادات و موارد نیازمند اصالح و همچنین میزان کمک می

ایران به »نسبی  تحقق برنامه)حین اجرا( را بر اساس تجارب زیسته دانشجویان ایرانی برای کشور 
سازد. کمااینکه واکاوی این تجربیات برای کشورهای درحال توسعه فراهم می« عنوان کشور مبدا

های خارجی ای مانند ایران به عنوان کشور فرستنده دانشجویان مستعد و برتر علمی به دانشگاه
برای تحصیالت تکمیلی، دارای اهمیت خاص است. وجه دیگر این مطالعه به مسئله درک 

انشجویان ایرانی از تجربه دانشجوی بین المللی بودن در یک کشور اروپایی تعلق دارد.  کنکاش د
درباره آنچه که از دیدگاه دانشجویان ایرانی مزیت تحصیل در کشور مقصد از منظر میزان تحقق 

و هایی که به دلیل ایجاد اختالل در فرایند تحصیل گردد و آگاهی از چالشاهداف آنان تلقی می
نماید، به این جنبه از مطالعه زندگی روزمره، به عنوان عامل بازدارنده و مانع سازگاری عمل می 

های اروپایی) در این مطالعه با تاکید بر کشور بلژیک( از تعلق دارد. عالوه بر آن آگاهی دانشگاه
بر دانشجویان  دانشجویان بین المللی خصوصا دانشجویان آسیایی) در این مطالعه با تاکید چالش

ایرانی( که دارای آمار قابل توجهی در دانشگاه های اروپایی هستند و عمال نقش تاثیر گذاری در 
شی خنمایند، بن المللی آنها ایفا میتحقق اهداف بین المللی سازی این کشورها و ارتقای رتبه بی

حاضر به تکمیل  دیگر از ضرورت مطالعه را به خود اختصاص داده است. نکته نهایی مطالعه
شکاف مطالعاتی درباره تجارب دانشجویان ایرانی به عنوان دانشجویان بین المللی تعلق دارد. 

های انجام شده درباره تجربیات انتظار می رود نتایج این مطالعه تکمیل کننده پژوهش
 ان باشد.های جهدانشجویان بین المللی درایران و دانشجویان بین المللی دیگر در سطح دانشگاه

                                                 
1 UIS )UNESCO Institute for Statistics( 

 ر نشده است.جدول تعداد دانشجویان ایرانی به تفکیک کشورهای محل تحصیل به دلیل محدودیت در صفحات مقاله ذک 2
3 foreign students  
4 International Student Mobility (ISM) 
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 مطالعه کیفی جاضر با رویکردی پدیدارشناسانه، بدنبال واکاوی چگونگی درک 
ه ر دانشگادنان دانشجویان ایرانی از تجربه تحصیل در دانشگاه های اروپا براساس تجربه زیسته آ

درک دانشجویان  چگونگیمل های اصلی پژوهش شاهای کشور بلژیک از طریق پاسخ به پرسش
 ها و چگونگی درک دانشجویان از چالشو منجر به فرصت در دانشگاه مقصد، از موقعیت های

 بوده است.  پیامدهای متاثر از این تجاربو  موانع موجود در دانشگاه مقصد

 مبانی نظری و پیشینه
لی زش عاهدف اصلی از تحرک بین المللی دانشجویان تحقق اهداف بین المللی سازی آمو

امل شانتقاالت دانشجویی به داخل یا خارج،  صلی در نقل وتوسط کشورهاست. سه ذینفع ا
 دانشجوی بین المللی، کشور پذیرنده و کشور فرستنده است.

 
 : سه ذینغع اصلی در برنامه تحرک بین المللی دانشجو1شکل 

د تحرک بین دانشجویان بین المللی به عنوان یکی از اضالع سه گانه ذینفعان در فراین
تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور دارای انگیزه های متفاوت  برای انیدانشجوالمللی 
( به موارد متنوعی مانند دالیل فردی، پرستیژ دانشگاه و 2017)  1یغفارنفری، عرب و  هستند.

کیفیت آموزش در دانشگاه مقصد، بورس دانشگاه، موقعیت شغلی و وضعیت کشور مبدا و مقصد 
به اهداف  (2010:386) 2نیاستاز ابعاد مختلف تاکید می نمایند. بوئر، کولستر و وسن 

به دانش و مهارت، دستیابی به توسعه فردی و رشد روانی و  یابیدست دانشجویان از یک سو شامل
از سوی دیگر به جایگاه شغلی باال، فرصت های شغلی، پرستیژ و درآمد آتی اشاره می نمایند. 

به کسب مدرک  لی( تما2007) 3شنصلی از تحصیل در خارج از کشور، از دیدگاه انگیزه ا
کسب و  یشغل ندهیآ دستیابی بهو  یبهبود مهارت زبان خارج تحصیلی از یک دانشگاه معتبر،

برخی از دالیل است.  یان بین المللی برای تحصیل در کشور مقصددانشجودرآمد از اهداف اصلی 
بهره مندی از شرایط  یل شخصی برای تحصیل در یک دانشگاه خارجی،عبارتند از عالقه و دال

بهتر آموزشی دانشگاه مقصد در مقایسه با دانشگاه کشور مبدا، دستیابی به آینده شغلی بهتر و 
های فرهنگی انگیزه افزایش اعتماد، بلوغ، مهارت زبانی و توانایی علمی و مواجهه با سایر محیط

                                                 
1 Nafari,Arab, Ghaffari 
2 Boer,Kolster & Vossenstyn 
3 Chen 
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( است. این دیدگاه بطور واضح در 2008، اشر به نقل از سین و  2،2004و کینگ 1،2005)مالشیوا
در انگیزه « 4کشش و رانش»( با عنوان عوامل 2002,82) 3سوتارمازارل و  مدل ارائه شده توسط

دانشجویان برای خروج از کشور قابل مشاهده است. براساس این مدل تاکید اصلی بر کشش 
انند هزینه زندگی کمتر، امنیت اقتصادی و سیاسی، قوانین، کشور مبدا براساس دالیل اقتصادی م

تبعیض کمتر و ... و از سوی دیگر رانش کشور مقصد براساس دالیل سیاسی، دالیل اقتصادی، 
مانند است. دالیل اصلی دانشجویان برای تحصیل در کشور مبدا همانگونه که در  بیکاری و ...

در کششی تحصیل در کشور مقصد و عوامل رانش  ابتدای این بخش ذکر شد، می تواند عوامل
( درباره عوامل 2010) 5کشور مبدا و منشا تصمیم دانشجو برای خروج از کشور باشد. لی و کیم

کشش کشور مقصد دالیلی مانند فضای آکادمیک، پرستیژ و تجارب زندگی تحصیلی و تجارب 
( فرصت کارکردن دانشجویان با 2016) 6اپلباوم. هان و داده اندزندگی را مورد تاکید قرار 

 در دانشگاه مقصد را یکی از دالیل کشش عنوان می نمایند.  استادان متخصص
کشورهای مبدا و مقصد نیز در راستای سیاست بین المللی سازی آموزش عالی، اهداف 

عزام دانشجو دنبال خاص خود را از طریق استراتژی های مختلف از جمله استراتژی جذب و ا
، 2002) 7( دالیل اصلی بین المللی سازی کشورها از دیدگاه دوویت33:1396) یاصغرنمایند. می

)رشد اقتصادی و رقابت، بازار کار، توسعه منابع انسانی،  یاقتصاد( را شامل اهداف 2010 ،2005
امنیت ملی،  )سیاست خارجی، یاسیس(، اهداف شدن اقتصاد و...های مالی، جهانیانگیزه
 کیآکادمی(، اهداف او منطقه یت ملیهای فنی، هویت ملی، صلح و درک متقابل، هوکمک

س و خدمات، کسب جایگاه و اعتبار، یدر پژوهش، تدر یفرهنگنیو ب یالمللنی)توسعه ابعاد ب
 المللی،های آکادمیک بیند، نهادسازی، توسعه و بهبود کیفیت و استانداریگسترش افق دانشگاه

هویت ملی، توسعه شهروندی، ایجاد تقویت ) یاجتماع -( و اهداف فرهنگیهای جهانیبهبود رتبه
رنگ و همچنین کم ،هافرهنگی در میان استادان و دانشجویان و در پژوهشدرک و توانش بین

 ( معرفی می نماید.المللیبودن در یک محیط بین بااستادان و دانشجویان بومی  کردن وجه
در فرایند برنامه تحرک بین المللی دانشجویی به عنوان عامل تاثیرگذار در آنچه که 

هایی است که به عنوان یک ابزار ها و فرصتنماید در وهله اول اول مزیتتحقق برنامه عمل می
شود و دوم میزان چالش ها و در جذب دانشجویان از سوی کشور پذیرنده ارائه می 8سیاستی

                                                 
1Malysheva  
2 King 
3 Mazarol and Soutar 
4 Pull and push factors 
5 Lee & Kim  
6 Han & Appelbaum 
7 De Wit 
8 policy instruments 
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با آن مواجه است. آنچه  کشور پذیرنده و هم متاثر از کشور فرستندهدر موانعی است که دانشجو 
در برنامه تحرک بین المللی دانشجویی از منظر دانشگاه مبدا و مقصد برای ماندگاری دانشجو تا 
زمان اتمام دوره دارای اهمیت است، کاهش مشکالت و افزایش میزان سازگاری دانشجویان بین 

ین برای کشور مقصد از این رو دارای اهمیت است، که در صورت عدم المللی است. آگاهی از ا
توجه ممکن است به عوامل رانش معکوس تبدیل شود و در نتیحه منجر به نیمه کاره رها کردن 
تحصیل توسط دانشجو و درنتیجه ناکامی و شکست برنامه در کشور مقصد شود. از سوی دیگر 

و نیز از منظر عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان و این تجربیات برای کشور فرستنده دانشج
به همین دلیل کشورهای مبدا و مقصد همواره به دنبال  شکست برنامه دارای اهمیت است.

تجربیات دانشجویان به منظور ارائه بهبود و اصالح برنامه های جذب و اعزام  آگاهی از جزییات
 هستند.دانشجویان در فرایند اجرای سیاست بین المللی سازی 

( در یک مطالعه پدیدارشناسانه به بررسی چالش 2018) 1نلساهفنرباب و خوش 
دانشجویان ایرانی در یکی از دانشگاه های امریکا در مرحله پذیرش پرداخته اند. تجارب 
دانشجویان ایرانی علیرغم شباهت در چالش هایی مانند زمانبر و هزینه بر بودن این مرحله، 

مسائل زمانبر بودن تهیه مدارک الزم مانند ریز نمرات، ، زایصدور و و زایومشکالت دربردارنده 
مشکل پرداخت هزینه ها از  مانند ترجمه مدارک، رشیمراحل پذ هزینه های مربوط به مالی،

بوده است. مراجعه به کشورهای  دانشگاه ها رشیپذو درخواست محدود مهلت طریق واسطه ها، 
نی و آلمان برای اخذ ویزا به دلیل نبود سفارت امریکا در ایران، عدم دیگر مانند دبی، ترکیه روما

اطالع دقیق از پرسش های مصاحبه کنندگان و تنوع مدارک مورد درخواستی که در برخی موارد 
متفاوت از فهرست اعالم شده است، از دیگر مشکالت دانشجویان ایرانی در مرحله پذیرش بوده 

مچنین به مشکالتی مانند تاخیر دانشگاههای دولتی در آزاد کردن است. نویسندگان این مقاله ه
مشکل سربازی پسران و چالش های متاثر از آن برای طوالنی شدن این  مدرک متقاضیان و

( در پاسخ به چرایی و چگونگی 2017)  یغفارفرایند اشاره کرده اند. نتایج مطالعه نفری، عرب و 
عوامل  نیمهمتران ایرانی به عنوان دانشجویان بین المللی، انتخاب دانشگاه مقصد توسط دانشجوی

عنوان  "مبداکشور وضعیت "و  "نهیمسائل هز"، "یلیکمک و بورس تحص"شامل  بیبه ترترا 
 یشغل وقعیتم"و  "در خارج از کشور لیارزش و اعتبار تحص"، "زبان"، گری. از طرف دنمودند

 2ینیحسنوری  .تاثیر گذار عنوان کردندمل عوا نیکمتربه عنوان  بیبه ترترا  ")کشور مبدا(
( به مطالعه تجربه دانشجویان ایرانی در مقطع دکتری در دانشگاه سوئد از منظر تفاوت 2014)

های فرهنگی براساس ارتباطات بین فرهنگی و نحوه سازگاری آکادمیک و اجتماعی آنان پرداخته 
به چالش زبان سوئدی به عنوان  درصد دانشجویان 47براساس یافته های کمی پژوهش  است.

                                                 
1 Hefner-Babb & Khoshlessan 
2 Nouri Hosseini 
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از دانشجویان نداشتن دانش  درصد 43یکی از موانع اصلی در پیشرفت تحصیلی اشاره کرده اند. 
های فرهنگی و اجتماعی و هنجارها را موثر در مشکالت در مدل تفاوت ارتباطی بین فرهنگی و
عدم اشتراک اطالعات اشاره درصد دانشجویان هم به موانعی مانند  10آکادمیک نام برده اند. 

کرده اند. علیرغم چالش های حاصل از وجود تفاوت های آموزشی ایران و سوئد، بیشتر 
درصد از دانشجویان، تحصیل دکتری در ایران  6دانشجویان ایرانی تحصیل دکتری در سوئد و 

ی با ترجیح می دهند. یافته های کیفی پژوهش حاکی از تفاوت دانشجویان در نحوه سازگار
چالش هایی است که در سوئد با آن مواجه هستند. دوری از خانواده، تنهایی و ایزوله بودن از 
مواردی است که منجر به استرس و بیماری ناشی از دلتنگی شده است. تفاوت در مدل های 
 ارتباطی اجتماعی، آشنا نبودن با فرهنگ رفتاری که منجر به سوء تعبیر دو طرف می شود، و

ان زیاد به درس و تحقیق و کارهای دانشگاهی منجر به کند بودن فرایند سازگاری صرف زم
چالش اساسی دانشجویان ایرانی را شوک  دانشجویان ایرانی عنوان شده است. نوری حسینی

بر جنبه های مختلف زندگی،  فرهنگی ناشی از ورود به کشوری کامال جدید عنوان می نماید که
 ( به2005) 1اسکاتمطالعه مهدیزاده و  ور سوئد تاثیر گذاشته است. تحصیل و کار آنها در کش

 افتهی. ، تعلق دارددر اسکاتلند یالملل نیب ایرانی به عنوان دانشجویان انیمشکالت دانشجو بررسی
اگرچه نشان دهنده تفاوت از یک دانشجو به دانشجوی است اما در عین حال حاکی  مطالعه یها

دانشجویان روانی بر میزان سازگاری  -و مشکالت فرهنگی و اجتماعی از تاثیر مشکالت تحصیلی
افزایش  گی های دانشجویان با کشور میزبان و میزان رضایت آنانژدارد. میزان مشابهت وی

را تسهیل می سازد، در حالیکه استرس اثر منفی بر سازگاری دارد. یافته ها همچنین سازگاری 
ستان یادگیری تحصیل در انگل -گاری با شیوه ها و روش های یاددهینشان دهنده مشکالت ساز

چالش زبان به عنوان یک چالش ارتباطی خود را نشان داده است.،  است که به مراتب بیشتر از
تغییر از نظام یادگیری تدریس وابسته به نظام مستقل انگیزه محور دلیل اصلی در چالش مذکور 

هزینه باالی زندگی  ند محدودیت های مالی، مشکالت اقتصادی وهایی ماناست. همچنین چالش
انتظارات  تیبر اهمدر یافته های پژوهش قابل مشاهده است. نویسندگان در نتیجه گیری نهایی 

در در حال توسعه  یاز کشورها دانشجویاندر مورد  ژهیبه و یفرهنگ نیب یاز سازگار دانشجویان
 نی، اگرید. از طرف دنکن یم دیتأک یسازگار افزایش رد نینقش د نیو همچن یغرب یکشورها

 یال موس ریزآنان را  یو سازگار یالملل نیب انیدر مورد دانشجو را یریمطالعه نقش فرهنگ پذ
( درباره عوامل موفقیت تحصیلی 1389) یالهنتایج مطالعه حقدوست، دهقانی و آیت  برد.

تسلط یه زبان انگلیسی و زبان کشور محل دانشجویان ایرانی بورسیه اعزام به خارج، شامل 
زمینه  تحصیل، عملکرد دانشجو در دانشگاه، تولیدات علمی افراد و مشوق های آموزشی،

 انگیزه ظرفیت یادگیری، فرد، سالمت و جسمانی خانوادگی، عوامل اقتصادی و اجتماعی، وضعیت

                                                 
1 Mehdizadeh & Scott 
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 بین ارتباط نین برقراریاسترس و همچ با آمدن کنار برای توانایی و مطالعه و آموزش برای

 موفقیت تحصیلی دانشجویان است. بر تأثیرگذار عوامل از اساتید راهنما و دانشجویان

های پاکستان (درباره  تجربیات دانشجویان ترک در دانشگاه2019) 1ارسان و خلیل
مهمترین چالش ها شامل دانشجویان را ضعف زبان انگلیسی، عدم ارتباط موثر در کالس درس، 

. براساس نتایج مطالعه عدم نداتظارات از استاد و تفاوت نظام آموزشی متفاوت عنوان کردهان
تمایل دانشجویان پاکستانی به ارتباط با آنان و بی توجهی به مشکالت آنها به عنوان دانشجویان 
بین المللی و احساس تبعیض و مسخره کردن نحوه تلفظ آنان آنها در کالس درس از موارد 

همکاران و  2خورد. ساباتایویندی است که در تجربیات دانشجویان ترک بچشم میناخوشا
به دالیل رضایت فارغ التحصیالن قزاق که در زمان مطالعه از دانشگاه های خارجی فارغ  (2018)

التحصیل شده اند، پرداخته اند. براساس نتیجه مطالعه دانشجویان قزاق بیشترین رضایت آنان را 
شامل امکانات کامپیوتر، امکانات کتابخانه،  شودهای روسیه و چین میل دانشگاهکه بیشتر شام

ارتباط درس های دانشگاهی با آینده شغلی، دسترسی به اطالعات، آموزش، حمایت دانشگاهی، 
، فعالیت های اجتماعی و میزان برنامه های بین 3ای، شناخت از یادگیری اولیهحمایت مشاوره

شده است. همچنین تاثیر رشته و واحدهای درسی با آینده شغلی و میزان المللی محوراعالم 
تحرک اجتماعی دارای بیشترین تاثیر در ایجاد رضایت از تحصیل خارج از کشور مبدا یعنی 
قزاقستان را دارا بوده است. رفتار ناعادالنه استادان، رفتار ناعادالنه کره ای ها با دانشجویان بین 

 کنند، می تحصیل کره در که چینی دانشجویان انگیزه درباره (2017) 4یلش المللی نتایج پژوه
همچنین هزینه  و زندگی کم های هزینه تحصیل، های فرصت مانند متعددی عوامل که داد نشان

 تحصیالت برای آنها مقصد انتخاب بر تأثیرگذاری در والدین حیاتی نقش و های پایین تحصیل
های ( به تجربیات دانشجویان عربستانی در دانشگاه2013) 5نیهه عالی تاثیر گذار است. مطالع

امریکایی تعلق دارد؛ مشکل زبان، عدم اعتماد به نفس، مشکل ارتباط در کالس، دلتنگی برای 
ی مستقل، مشکل آب و هوایی از مهم ترین زندگ ،و تعصب ینژادپرست هتجرب فرهنگ و اقوام،

( به 2011) 6پاسپورناند. مطالعه ی به آن اشاره داشته چالش هایی است که دانشجویان عربستان
پرداخته است. براساس در ژاپن  یلندیتا یالملل نیب انیدانشجو سازگاریمشکالت و  یبررس

دانشجویان تایلندی در طول مدت تحصیل با مشکالت مختلف علمی و  نتایج این مطالعه،
بیشترین چالش  یج این مطالعه،اجتماعی در ژاپن مواجه هستند. براساس نتا –فرهنگی 

                                                 
1 Ersan & Khalil 
2 Sabatayeva et al. 
3 Recognition of prior learning 
4 Lee 
5 Heyn 
6 Passaporn 
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دانشجوها به ناآشنایی با زبان ژاپنی، نااشنایی با شیوه های آموزش و یادگیری، ناکافی بودن 
دانش در زمینه تحصیلی، فاصله ارتباطی با اساتید و عدم حمایت کافی از طرف دانشگاه تعلق 

گی با تنوع نژادی و تاثیر تحصیل در محیط چند فرهنخود ( در مطالعه 2008) 1انیپنددارد. 
قومی را بر پیشرفت دانشجویان از خاور میانه مشغول به تحصیل در دانشگاه مالزی مورد مطالعه 
قرار داده است. براساس نتایج پژوهش حاضر دانشجویان خاور میانه یکی از بزرگترین چالش های 

نین شکل گیری خود را عدم شکل گیری شبکه دوستی و ارتباطی با دانشجویان ماالیی و همچ
عنوان کرده اند. محقق بر این باور  شبکه پشتیبان اجتماعی برای رصد رفع مشکالت دانشجویان

است که صرفا تعداد بیشتر دانشجویان بین المللی به تنهایی برای شکل گیری این شبکه کفایت 
 2ییچوعه نمی کند و الزمه برنامه ریزی دانشگاه برای شکل گیری چنین شبکه ای است. در مطال

عدم مهارت کافی  سیایی در دانشگاه های امریکا شاملآ( شش چالش اصلی دانشجویان 2006)
تطابق بین نیازهای فردی و برنامه درسی، عدم پشتیبانی  عدم زبان، دانش متفاوت فرهنگی،

 دانشگاه، انعطاف ناپذیری سازمانی و استرس عنوان شده است.

 روش پژوهش

 ستهیتجربه ز یبا هدف واکاوار شناسانه است که پژوهش حاضر پژوهشی پدید
 اساس. نمونه گیری برصورت گرفته است. کیدر کشور بلژ لیدرحال تحص یرانیا انیدانشجو

 :دانشجویان است و شامل دو دسته از نمونه گیری هدفمند انجام شده
 اند.ردهدانشجویانی که با ویزای تحصیلی در دانشگاه مقصد اقدام به تحصیل ک .1

ک یدانشجویانی که در مقطع تحصیالت تکمیلی در حال تحصیل بوده اند و لزوما  .2
 مقطع از تحصیل خود را در دانشگاه های ایران سپری کرده باشند.

مرد با فاصله سنی  6زن و  6) یرانیادانشجوی  12مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 
میلی و همچنین فرصت مطالعاتی دوره سال( مشغول به تحصیل در دوره تحصیالت تک 34-28

( و VUB) 3یب(، دانشگاه وی یو Gentگنت )دانشگاه دکتری در دانشگاه های بلژیک شامل 
ها از از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار اند. جمع آوری دادهبوده (ULB) 4یبدانشگاه یو ال 

پس از  .  محتوای هر مصاحبهدقیقه متغیر بوده است 45تا  30و مدت زمان هر مصاحبه از  یافته
اتمام، با دقت و ذکر جزییات پیاده سازی شدند. محقق بدنبال واقعیت های درک شده از تجارب 

 6)فینالیستون 5دانشجویان و تجربه مشترک متجلی در داده ها، از روش هفت مرحله ای کالیزی

                                                 
1 Pandian 
2 Choi 
3 Vrije Universiteit Brussel 
4 universite libre de Bruxellex 
5 Colaizzi’s seven-step method 
6 Finlayson 
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کامل متن استخراج شده به استفاده کرده است. این رو  ابتدا به مطالعه  (2019:379و همکاران،
در مرحله دوم و سوم به واکاوی عبارات و  ها پرداخته شد.منظور دستیابی به فهم کاملی از داده

اقدام و در مرحله چهارم، معانی  جمالت مرتبط به پدیده مورد مطالعه و استخراج معانی آنها
وین توصیفی کامل از یافته های مرتبط قرار داده شد. در مرحله پنجم به تدبدست آمده ذیل تم

های چهار مرحله قبل اقدام و در مرحله ششم براساس توصیف ارائه شده در مرحله قبل به 
شناسایی ساختار پدیده مورد مطالعه و ارائه تفسیر و تحلیل نهایی پرداخته شد. اعتبار یافته ها 

در پنج سال اخیر در در مرحله نهایی از طریق افراد خبره در حوزه مربوط که سایقه تحصیل 
 دانشگاه های اروپا را داشته اند، مورد بررسی قرار گرفته است.

 هایافته
 یرانیایافته های پژوهش در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش درباره تجربیات دانشجویان 

عیت های موق به عنوان دانشجویان بین المللی در کشور مقصد، به سه درباره درک دانشجویان از
ر کشور ان درصت برای دانشجویان ایرانی ، درک دانشجویان از موانع و چالش های آنمنجر به ف

 مقصد و پیامد تجارب دانشجویان تعلق دارد.

 درک دانشجویان از موقعیت های منجر به فرصت در دانشگاه مقصد
 ی منجرهادرک دانشجویان ایرانی از موقعیت در پاسخ به پرسش اول پژوهش،  حاصل از

ل د شامدر کشور محل تحصیل براساس اهداف و انگیزه اصلی از تحصیل در کشور مقصبه فرصت 
 های زیر است.تم

 های حاصل از موقعیت های منجر به فرصت در دانشگاه مقصد: تم1جدول شماره  

 موقعیت های منجر به فرصت در دانشگاه مقصد
صد

مق
ور 

ش
ر ک

 د
ل

صی
تح

ت 
زی

م
 

، وزآمدررسی ادان، به روز بودن استادان، منابع داعتبار بین المللی است کیفیت آموزش
، تعامل با استادان، کالس درس مشارکتی منابع درسی در دسترس،

 ترکیب تئوری و عملی درس، تنوع در نحوه ارزشیابی

 درن،مکیفیت منابع علمی و آزمایشی، تجهیزات آزمایشگاهی معتبر و  کیفیت پژوهش
ش، ین هزینه های جانبی پژوهتام دسترسی آسان و سریع به منابع،

ای زارهفرصت یادگیری با دستگاه های جدید، امکان آشنایی با نرم اف
 جدید

 
 فرهنگ دانشگاه

 

کارگروهی در کالس درس، کارگروهی در پژوهش، ارتباطات بین 
دانشکده ای در پژوهش، ارتباطات بین دانشگاهی در پژوهش، 

 نشگاه با صنعتارتباطات بین المللی دانشگاه، ارتباط دا
رعایت قوانین و مقررات دانشگاه، انضباط و جدیت آموزشی، نظم و 
جدیت پژوهشی، مقابله با تقلب سوءرفتار پژوهشی، رعایت 
استانداردهای آموزشی، رعایت استانداردهای پژوهشی، مقابله با تقلب 
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 موقعیت های منجر به فرصت در دانشگاه مقصد
آموزشی، مقابله با سوءرفتارهای پژوهشی، الزام به آداب و احترام 

 اهیدانشگ

تسهیالت عمومی 
 دانشگاه

شی، ورز کتابخانه)امکانات و ساعات کار(، امکانات رستوران، امکانات
 ریامکانات فرهنگی،  تخفیفات دانشجویی، تسهیالت رایگان گردشگ

تنوع دانشجویان 
 بین المللی

 اداتآشنایی با آداب و عادات فرهنگی متنوع، آشنایی با آداب و ع
 سبک یی با ادیان و مذاهب متنوع، اشنایی بااجتماعی متنوع، آشنا

 های جدید زندگی

 

ها که در جدول شماره یک ارائه شده است مزیت تحصیل از دیدگاه براساس یافته
و  شگاهدانشجویان شامل کیفیت آموزش، کیفیت پژوهش، فرهنگ دانشگاه، تسهیالت عمومی دان

 تنوع دانشجویان بین المللی قابل ارائه است.

: دانشجویان در اعتبار استادان آشکارا رضایت خود را از همکاری با آموزش کیفیت
کنند که در حوزه تحصیلی آنها از استادان سرآمد در کشورهای اروپایی و استادانی تعریف می

برخی جهانی هستند. دانشجویان اگرچه در البالی مصاحبه ها به این نکته اشاره می کنند که در 
تادان خوب کم نیست اما معروفیت استادان در سطح بین المللی به دلیل ایران هم تعداد اس

استاد های اینجا اکثرا استاد های شناخته  ارتقای کیفیت آموزش برای آنها دارای اهمیت است.
شده دنیا هستند مثال ممکن است در یک زمینه خاصی کار کرده اند و همه او را میشناسند بعد 

خیلی اپدیت میکنی چون با یک استادی در ارتباطی که کل دنیا او را  شما علمت را از این طریق
در دسترس و به روز بودن منابع » می شناسند و در ان زمینه خیلی خوب کار کرده است.

هایی است که براساس مقایسه دانشجویان با از تجربه« به روز بودن استادان»، عالوه بر «درسی
ه زیر دانشجو به صراحت به استادان دانشگاه مقصد در مقایسه گیرد. در گزارکشور مبدا شکل می

ها بروزتر هستند یعنی مثال اگر مبحث جدیدی  استاد با دانشگاههای ایران تاکید می نماید.
آیند و از مقاالت ژورنال جدیدی که در ان درس یا در ان فیلد در واقع هست آن مبحث ر ا می

ی اسالید هایشان نوت هایشان جزوه هایشان را که سر کنند یعنآیند ارائه میچاپ شده می
کنند ولی مثال شاید استاد هایی که در ایران هستند هنوز دارند کالس درس میدهند اپدیت می

تطبیق دروس عملی و ». دهندیک کتابی که سی سال پیش چاپ شده ان را درس می
ه های مهندسی و علوم پایه را از مواردی است که دانشجویان رشت« آزمایشگاهی با دروس نظری

کنند درس را به  سعی می اینجادر ارائه یک تجربه مثبت بشدت تحت تاثیر قرار داده است. 
. فرصت کافی هم برای انجام پروژه خواهند صورت تئوری اینجا ارائه ندهند یعنی ازشان پروژه می

ارتباط » لب را بهتر بفهمد.ها داریم. و این فرصت خوبی است که دانشجو با تمرین و مداومت مط
براساس برنامه زمانی اعالم شده ، نوبت دهی به دانشجویان و رعایت زمان تعیین « با استادان
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شده توسط استادان و دانشجویان از مورد توجه دانشجویان ایرانی در برقراری ارتباط موثر با 
انشجویان بین المللی در کشور بلژیک بسیار جدی است و د« ارزشیابی»استادان بوده است. 

خصوصا در مقطع کارشنانی معموال با شانس اندکی برای قبولی مواجه هستند. اگرچه نحوه 
ارشیابی در مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری متفاوت است اما چند نکته مورد توجه دانشجویان 

دم دریافت در صورت ع امکان شانس دوباره امتحانایرانی بوده است. اولین نکته اشاره آنها به 
و به قول دانشجویان  آشکار بودن نحوه ارزشیابینمره قبولی است. نکته بسیار مهم از دیدگاه آنها 

در بعضی از درس  ارزشیابی دوگانه شفاهی و کتبیسورپرایز نشدن در جلسه است. نکته بعدی به 
م چهارم الزام برد. تها تعلق دارد که امکان و شانس کسب نمره واقعی براساس دانش را باالمی

در دوره های دکتری است که  ارائه گزارش های هفتگی، ماهانه و گزارش ساالنهدانشجویان به 
موجب جدیت دانشجویان در تمرکز بر انجام پژوهش، استمرار در انجام پژوهش و بهره مندی از 

 توصیه های استادان در هر مرحله از پژوهش می شود.
براساس تجربه خود در « کیفیت پژوهش»: دانشجویان در تم کیفیت پژوهش

 منابع ، زینههدانشگاههای ایران و داشتن مشکل در تهیه مواد آزمایشگاهی معتیر، نحوه تهیه و 
رایند یل ففرسوده بودن تجهیزات آزمایشگاه و عدم بهره مندی از کمک کارشناسان در جهت تسه

شاره احصیل در دانشگاه مقصد به عنوان مزیت ت« امکانات و تسهیالت پژوهشی»آزمایش به 
 اپی و یانابع چمبه منابع اصلی موردنیاز در پژوهش اعم از « دسترسی سریع و رایگان»داشته اند. 

جویی، دانش ، ، بهره مندی از تسهیالت رایگان«تجهیزات مدرن آزمایشگاهی»مواد آزمایشگاهی، 
ها، گاهادگیری کار با دستامکان فرصت ی»و فراهم کردن « تامین هزینه های جانبی پژوهش»

هش ر پژوتوسط دانشگاه از تم های پراستناد د« های جدید مرتبط با رشتهافزارها و روشنرم
 حاضر بوده است. 

در فرایند انجام فعالیت پژوهشی « کارگروهی»: جدیت و توجه به فرهنگ دانشگاه
گرفته است. آنها به گستره  توسط دانشجویان ایرانی به عنوان یک تجربه موفق مورد استناد قرار

این همکاری شامل استادان و دانشجویان دوره دکتری و پست داک از طریق برگزاری جلسات 
مستمر ماهانه )یا در هر زمان که نیاز شود( اشاره می نمایند که به مشکالت روشی دانشجویان، 

هشی و ... اختصاص دارد. پیشنهادات علمی برای بهبود یک مقاله علمی و یا بحث درباره نتایج پژو
دانشجویان تلویحا کارگروهی را عالوه بر پیشرفت تحصیلی در ایجاد صمیمیت میان استادان و 

و مشارکت دانشجویان « کارگروهی در کالس درس»دانشجویان موثر تلقی می نمایند. توجه به 
رو این دو تم ذیل تم  در انجام تکالیف درسی نیز از موارد پراستناد دانشجویان بوده است. از این

ارتباطات درون و برون »در کشور مقصد ذکر شده است. « فرهنگ دانشگاه» اصلی مزیت 
از موارد قابل توجه در مناسبات دانشگاهی که هم در آموزش و بیشتر در پژوهش « دانشگاهی

از  «ارتباطات بین دانشگاهی» و همچنین « ارتباطات بین دانشکده ای»خود را نشان می دهد. 
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تم های مورد توجه دانشجویان ایرانی در فرایند پژوهش بوده است. این فرصتی که از دیدگاه 
دانشجویان در مقایسه با دانشگاه های ایران توجه دانشجویان ایرانی را جلب کرده است. 
امکاناتشان هم اگر مثال دانشگاه امکانات خاصی نداشته باشد بخاطر اینکه لینک هستند با 

تواند به دانشگاه دیگر برود و کارش را انجام بدهد و بیاید اگر های دیگر دانشجو می دانشگاه
 .دستگاه خاصی نباشد اگر بتوانند دستگاه را اجاره میکنند یک چنین چیزهایی هم هست

محل تحصیل یکی از فرصت های تجربه شده توسط دانشجویان « ارتباطات بین المللی دانشگاه»
یدگاه آنها نه تنها به کیفیت یادگیری آنها بلکه به اعتبار پژوهش  و خصوصا ایرانی است که از د

پذیرش مقاالت حاصل از پژوهش آنها به منظور ارائه در کنفرانس های بین المللی  و همچنین 
یکی دیگر از موارد پراستنادی است » ارتباط دانشگاه با صنعت»افزاید. چاپ در مجالت علمی می 

ارتباط با  دانشگاه بهترین گزینهان علوم پایه و مهندسی ارائه شده است. که توسط دانشجوی
شان از  صنعت است اینها مستقیما با پرژوه ها و صنعت در ارتباط هستند یعنی کار پژوهشی

 .طریق کاری هست که با پروژه صنعتی و یا شرکتی کانکت شده است
های دانشگاه مقصد خود بخش که بازتاب آن در تمام« فرهنگ دانشگاه»بخش دیگری از 

رهای استاندا رعایت» ، «رعایت قوانین و مقررات دانشگاه» را آشکار کرده است، به اختصار به 
دیت انضباط و ج»، «انضباط و جدیت آموزشی»،  «رعایت استاندارهای پژوهشی»، «آموزشی
ت ام به رعایالز» و « مقابله با سوءرفتارهای پژوهشی»و « مقابله با تقلب آموزشی» ، «پژوهشی

ختصاص ا...  مانند احترام به زمان، اطالع در صورت کنسل کردن زمان راندوو و« آداب آکادمیک
اس  یمیل وااگر با شما جلسه داشته باشند به هر دلیل مریضی حتی کنسلش کنند ده تا دارد.  

کنید به ت نا رعایام اس معذرت میخواهم و ببخشید که مثال این اتفاق افتاد و در صورتیکه شم
 ا در عینده امتجربه دیگر که اگرچه برای دانشجوی ایرانی ناخوشایند بو شدت ناراحت می شوند. 

بهت  استاد قشنگ برگشت به من گفت چهحال، در این تم مصداق مناسبی برای ارائه است. 
ت دیریمبربخورد چه برنخورد یک دانشجوی خوب اولین چیزی که بلد است مدیریت زمان است، 
مثال  کر واسترس است، برنامه ریزی، حجم کاری متناسب با زمان است داشتن قدرت تحلیل و تف

دم تسلط به زبان انگلیسی است و قدرت سرچ و اینجور چیز ها در این چندتایی که شمر
برای  این ودانشگاهی که شما از ان امدید یک دهم یک ساینتیست را به ما تحویل نداده است! 

 سنگین تمام شد. من خیلی
تسهیالت عمومی »: تم بعدی در مزیت دانشگاه مقصد به به تسهیالت عمومی دانشگاه

تعلق دارد. تسهیالت عمومی که تسهیالت معمول و روتینی در تمامی دانشگاه هاست، « دانشگاه
در صرفا از این نظر مورد توجه دانشجویان ایرانی قرار گرفته است که از آن به عنوان یک مزیت 

از منظر قابل دسترس بودن منابع « امکانات کتابخانه»مقایسه با دانشگاه های ایران یاد می کنند. 
مورد نیاز دانشجویان و ساعت کار کتابخانه و اختصاص اتاق هایی برای کار پژوهشی گروهی، 
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های  از نظر امکان استفاده از سالن«امکانات ورزشی » از نظر تنوع غذایی،« امکانات رستوران»
مانند گردش های علمی « امکان شرکت در برنامه های فرهنگی» ورزشی و زمین بازی رایگان و 

در « تخفیفات دانشجویی»یک روزه، بازدید از کتابخانه های معروف و موزه ها، و همچنین برخی 
برای استفاده دانشجویان از اماکن و موسسات « تسهیالت رایگان گردشگری»سطح شهر و  

 از موارد قابل توجه در تجربیات دانشجویان بوده است.فرهنگی 

یان انشجو: یکی از ویژگی های دانشگاه مقصد از دیدگاه دتنوع دانشجویان بین المللی
رهنگی فآداب و عادات »است. مواجه شدن با « تنوع دانشجویان از کشورهای مختلف»ایرانی 
حال  ر عینرای دانشجویان شود، اما داگرچه در مواردی ممکن است منجر به مشکالتی ب« متنوع

د نمایمی باز به تعبیر یکی از دانشجویان چشمان آنها را به دنیایی جدید از فرهنگ های مختلف
ا در هن تفاوتز ایکه تاکنون با آن مواجه نبوده اند. دانشجویان در مصاحبه ها به تجربیات جالی ا

تاریخ  نر وهیی، سنت ها و همچنین ادبیات و ابعاد مختلف شامل تفاوت های رفتاری، عادات غذا
 ر استنادپم های تو متفاوت از « آشنایی با آداب و عادات اجتماعی متنوع»آنها اشاره می نمایند. 

 وا ادیان ایی بآشن»در داده پژوهش بوده است که مورد توجه دانشجویان ایرانی قرار گرفته است. 
 برخوردار ها از استناد کمتری در میان داده هایافته اگرچه در مقایسه با دیگر« مذاهب متفاوت

 . یکی ازاست بوده است، اما به عنوان یکی از تجربه های مثبت در میان دانشجویان حائز اهمیت
جالب و  سیاردانشجویان ایرانی آشنایی با برخی از ادیان خصوصا از کشورهایی مانند هند را ب

ه بیان اوت اما قابل درک عنوان می نماید. دانشجومناسک و آداب دینی شان را بسیار متف
ان، ر ایربه عنوان یک فرصت اشاره دارند که برخالف کشو« آشنایی با سبک جدیدی از زندگی»

ر به خورد. یک دانشجوی دختبسیاری از دغدغه های معمول ایرانی ها در آن به چشم نمی
اصال  ماید.نیک تجربه مثبت اشاره می سادگی دانشجویان بلژیکی و ساده زیستی آنها به عنوان 

 شدن براشون لباس شیک پوشیدن و مویایل گرون قیمت دست گرفتن و ماشین مدل باال سوار
 کنند.مهم نیست. با یه دست لباس ساده با اتوبوس و دوچرخه رفت و امد می

 در کشور مقصد شهای منجر به چالدرک دانشجویان از مولفه
ن ژوهش درباره چگونگی درک دانشجویان ایرانی به عنوادر پاسخ به پرسش دوم پ

 .های زیر شکل گرفته انددانشجویان بین المللی از موانع و مشکالت در کشور مقصد، تم
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 های دانشجویان در کشور مقصدهای حاصل از چالش: تم2جدول 

 مولفه های منجر به چالش دانشجویان در دانشگاه مقصد
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 -تفاوت نظام آموزشی مبدا و مقصد، تفاوت شیوه های یاددهی چالش آکادمیک
یادگیری، عدم تطابق رشته با دانش قبلی دانشجو، تفاوت در 

ین ی بانتظارات از دانشجو، ضعف دانشجویان ایرانی در تولیدات علم
 المللی عدم اعتبار دهی به مقاالت فارسی، غرور و تعصب علمی

 استادان مقصد

 وها و سوءتعبیرها، تبعیض تفاوت فرهنگی مبدا و مقصد، سوءتفاهم چالش فرهنگی
 نابرابری، رفتار نژاد پرستانه، حاکمیت کلیشه ها

های فرهنگی، افزایش افزایش چالش های تحصیلی، افزایش چالش چالش زبانی
 های اداری، اختالل در برقراری ارتباطات روزمرهچالش

کراسی مطلق، طوالنی بودن فرایندها، سختگیر رودگی و بوپیچی چالش اداری
 بودن افراطی، عدم تطابق انتظارات قبلی دانشجو با واقعیت

ت در ودیهزینه باالی زندگی، ارزش پولی نابرابر، قوانین تحریم، محد چالش مالی
 تبادل آسان پول ایران

 ایزوله بودن، دوری از خانواده چالش های عام

کل شعدم حمایت استادان ایرانی، عدم حمایت ایرانیان مقیم، عدم  اصهای خچالش
 از گیری کلونی ایرانیان، عدم بهره مندی از دفاتر حمایت کننده

 دانشجویان ایرانی

 

، ها در جدول شماره دو شامل موانع آکادمیکچالش دانشجویان ایرانی براساس یافته
 لش های مالی ارائه شده است. موانع فرهنگی، موانع زبانی، چالش اداری، چا

دانشجویان ایرانی با درجات متفاوت از میزان « چالش آکادمیک»: در چالش آکادمیک

یادگیری به  -تفاوت شیوه های یاددهی»   ،«تفاوت نظام اموزشی»چالش با مشکالتی متاثر از 
ز دانشجویان ایم. برخی ابین المللی مواجه بوده های معمول در میان دانشجویانعنوان چالش

ایرانی خودشان این مشکل را ناشی از عادت به شنیدن از استاد و حفظ کردن کتاب و جزوه های 
مشخص برای امتحان در مقایسه با سیستم آموزشی که نقش استاد در کالس درس به عنوان 

اند. این چالش تسهیلگر و انجام امور کالسی و پژوهشی به صورت گروهی است، عنوان کرده
عدم تناسب »اره دانشجویان اسیایی دارای مصداق بیشتری است. برخی دیگر از دانشجویان به درب

از مواردی بوده که « تفاوت در انتظارات از دانشجو»اند. اشاره کرده« رشته با دانش قبلی
دانشجویان ایرانی را دچار نگرانی و اضطراب کرده است. مشارکت کنندگان که خود را 

تبه های برتر در دانشگاههای ایران تلقی می نمایند زمانی که با ایرادات استادان دانشجویانی با ر
این جا برای اینکه تو را به عنوان یک آکادمیسین حساب مواجه می شوند، دچار شوک می شوند. 
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کنند، فاکتورهای زیادی دارند. به مجموعه ای از  توانایی های علمی و غیر علمی مثل توانایی کار 
و ... با هم  گاه، رعایت زمان انجام پژوهش، نحوه نگارش علمی، توانایی پرزنت کار علمیبا دست

یکی از مشکالت « بین المللی ضعف دانشجویان ایرانی در تولیدات علمی» اهمیت می دهند.
دانشگاهی دانشجویان عدم رعایت استناندارهایی است که از نظر دانشگاه مقصد جهانی و قابل 

یکی از چالش دانشجویان «: عدم اعتباردهی به مقاالت فارسی»م دانشجویان است. انتظار از تما
در نگارش مقاالت و ارائه های پژوهشی به دلیل محدودیت در استفاده از منایع فارسی است. 

 اوال مقاله ایرانی سایت کنید در پیپرتان متوجه میشوند شما با یک فضای ایرانی در تماس هستید
دوم اینکه شک و شبهه  و دیگر نمی توانند آن را بفهمند و چون فارسی زبان است فایده ای ندارد

توانند  را در ان رعایت کرده اید چون انها نمی اخالق پژوهشای ایجاد میشود که شما چقدر 
سوال می  زیر بر کلیت کار شما بعد و اصال با سافت ور های دنیا هم نمیشود چک کرد چک کنند

عدم » گیرد.مشکل متاثر از عدم اشنایی استادان با زبان فارسی نشات می . در واقع اینرود
از چالش دانشجویانی ایرانی که برای فرصت مطالعات دوره دکتری در « حمایت استادان ایرانی

حال پژوهش هستند، شامل عدم پاسخگویی به پرسش های علمی دانشجویان، مکاتبه با استاد 
زا برای دانشجویان ایرانی ذکر شده است. بل انتظار، از موارد تنشهای قابلژیکی و دیگر همکاری

کشور مقصد تعلق دارد.: علیرغم « اعتماد و تعصب علمی استادان»چالش بعدی دانشجویان به 
باور دانشجویان به سواد و تخصص استادان، آنچه که موجب رنجش آنها می شود احساس غرور 

دانشجویان کشورهای غیر اروپایی و امریکایی است. این استادان در مقابل دانشجویان، خصوص 
چالش در رشته های علوم پایه و آزمایشگاهی این چالش به شکل پررنگ تری خود را نشان می 

استاد همان چیز را که خودش می گوید قبول دارد. فقط همان راه حل را می شناسد. اگر دهد. 
در ال خوششان نمی آید. خیلی مغرور هستند. هم تو بخواهی بر راه حل خودن پافشاری کنی اص

ها را زیر سوال می حالیکه در مواردی دانشجویان ایرانی با اعتماد به نفس برخی از این ویژگی
  برند.

 های عام دانشجویان بین المللی ویکی از چالش« چالش فرهنگی»: چالش فرهنگی
از کشورهای اروپایی و آمریکایی  تفاوت فرهنگی دانشجویان آسیایی در مقایسه با دانشجویان

همواره یکی از چالش های مورد مطالعه محققان بوده است. دو تجربه از دانشجویان آشکارا این 
چیز هایی که دوست نداشتیم یکی اینکه مثال همینکه سرد هستند و تفاوت را نشان می دهد. 

بوجود می آید اینجا بوجود ای که در ایرانی ها سریع اینها خیلی ان حس صمیمیت و دوستانه
خب من این . یکی دیگر از دانشجویان به گونه ای دیگر به این چالش اشاره می نماید. نمی آید

فرهنگ را نمیشناسم ببخشید مثال در سالن بلند دماغش را با سروصدا پاک میکند خب از نظر 
 رهنگی استمن خب من خودم چندشم می اید خب برای انها خب مثال یک خورده تفاوت ف

دانشجویان این تفاوت های فرهنگی را درک می کنند و برای سازگاری با آنها از راه های مختلفی 
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استفاده می کنند. اگرچه در مواردی به دالیل مختلف از جمله تفاوت فرهنگ و زبان به 
ن های ناشی از آن هم اشاره می کنند. اما آنچه که بیشترین میزا« سوءتعبیرها و سوءتفاهم»

تعلق « تبعیض و نابرابری»نارضایتی دانشجویان ایرانی را به خود اختصاص داشته به احساس 
داشته که از دیدگاه آنان مقابله با آن از توان دانشجویان خارج است. برخی از دانشجویان ایرانی 

 نند و، عدالت را رعایت نمی ک«در مقایسه با دانشجویان بلژیکی»بر این باور هستند که استادان 
نیز از « در مقایسه با دیگر دانشجویان بین المللی»این احساس حتی  .تبعیض قائل می شوند

دیدگاه برخی از دانشجویان ایرانی دارای مصداق است. برخی دیگر از دانشجویان به عدم تمایل 
 دانشجویان خارجی اعم از بلژیکی ها و دانشجویان برخی دیگر از کشورها به ایجاد ارتباط با

دانشجویان ایرانی دارند. این احساس موجب ناراحتی خصوصا در دانشجویانی است که مدت زمان 
با درجات « بروز رفتار نژاد پرستانه»فرصت های مطالعاتی( در کشور مقصد بسر می برند. ) یاندک

رانی متفاوت از نژادپرستی و استفاده از تعابیر متفاوت برای طرح آن نسبتا در میان دانشجویان ای
مصداق داشته است. یکی از دانشجویان صراحتا به عدم تمایل استادان به مطرح شدن دانشجویان 
آسیایی در کالس درس از طریق توجه بیشتر به دانشجویان بلژیکی اشاره می کند. یک دانشجوی 

ورس در پذیرش دانشجو و دادن بدیگر تلقی خود از رفتار نژادپرستانه را اینگونه توضیح می دهد: 
بنظرم نژادپرستانه رفتار می کنند. مثال در یک دپارتمانی از بیست نفر نوزده نفرشان اروپایی 

 .دهد نژاد پرست هستند و این خیلی برای من تجربه خیلی بدی استهستند واقعا نشان می
بی اعتمادی علمی به آسیایی ها و افریقایی ها یکی از موارد استرس زا در دانشجویان 

خود را نشان داده است. کلیشه « هاحاکمیت کلیشه» ست که در مطالعه حاضر با تم ایرانی ا
هایی که مورد توجه دانشجویان ایرانی در کشور اروپایی مانند بلژیک بوده است، دیدگاه های 
نادرستی است است که از افراد کشورهای دیگر در ذهنشان وجود دارد و در رفتار آنان قابل 

زند یک پله با  حس میکنم مثال استاد ها حرفی که مثال یک ادم شرقی میمن » مشاهده است.
یعنی اگر ما دوتا پروژه ببریم یکسان باشد کاری  بگوید.کنند تا اینکه یک اروپایی  شک نگاه می

«. که من میبرم را استاد یکم با شک و اینها بررسی میکند ولی اگر یک اروپایی برد کمتر هست
ان ایرانی منصفانه وجود مشکل را ناشی تجربه های پیشین استادان عنوان در عین حال دانشجوی

؛ مثال به دانشجویی که مثال استاد میبیند را در هم اعتماد از دست میره موقعییه »می نمایند: 
پی اچ دی مثال اگر ایرانیه که مثال ازش راضی باشد خوب کار کرده باشد بک گراند خوبی داشته 

بلی خوب کار نکرده ق د ولی اگر ایرانینسبت به شما دارگراند مثبت را هم باشد خب همان بک 
به مشکل خورده باشد ممکن است همان ذهنیت منفی را داشته باشد حاال به  باشد با استاد

این چالش ها که عمال به اختالل در تعامل  «. شخصیت دانشجوی قبلی هم بستگی دارد
یان و همچنین استادان منجر می شود، از دیدگاه خود دانشجویان ایرانی با دیگر دانشجو

آنها دانشجویان ایرانی را نمی شناسند. دانشجویان، متاثر از اطالعات اندک انها درباره ایران است. 



یاصغر روزهیدکتر ف  

 1400، پاییز و زمستان 24، شماره 12دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      382

 

 

ما را از برخی از کشورها تفکیک نمی کنند. برخی از آنها هم براساس اخبار سیاسی درباره ایران 
 روی ما قضاوت می کنند.

انشگاه دانشجویان مشارکت کننده در پژوهش اعم از دانشجویانی که دردزبانی: چالش 
ر ل زبان دمشک به زبان فرانسه و یا انگلیسی تحصیل می نمایند دارای تجربیات مشترکی در تاثیر

ست و ده اشموقعیت های مختلف هستند. در این مقاله صرفا به چالش های درون دانشگاه اشاره 
« لیتحصی افزایش چالش های» ر از زبان در زندگی روزمره پرهیز شده است.از چالش های متاث

 های بروز چالش خصوصا چالش زبان در فعالیت های کالسی یکی از تاثیرات اولیه زبان در
وصا لی خصبه عنوان یک معضل اص چالش زبان در ارائه تکالیف درسی و ارزشیابیتحصیلی است. 

لی به وند. ای برتری علمی نسبت به دیگر دانشجویان داشته ادر دانشجویانی بوده است که ادع
ائه ل اردلیل ضعف زبان قادر به ارائه تکلیف درسی بی عیب از نظر زبانی نبوده اند. مشک

ان ز زبامتاثر  یها در امتحانات از دیگر چالش ها دیدگاههای علمی و نگارش پاسخ به پرسش
از  چالش ها ر ازعامل با استادان و دانشجویان یکی دیگارائه شده است. چالش متاثر از زبان در ت

مور انجام اچالش زبان در »کشور مقصد از موارد پراستناد در تجربیات دانشجویان بوده است. 
ه ارکنان ببا ک برخی از دانشجویان بروز این مشکل را در انجام امور آموزشی در مواجهه «آموزشی

یک به بلژ صا دانشجویانی که در کشوری مانند فرانسه وصورت پررنگ تری مطرح کرده اند. خصو
ه ان فرانسا زبزبان انگلیسی تحصیل و یا دوره فرصت خود را می گذرانند، به دلیل عدم آشنایی ب

رد موا و تعداد محدود کارمندان مسلط به زبان انگلیسی با مشکل مواجه هستند. عالوه بر
لیل دبه « های فرهنگیافزایش چالش»انی منجر به تحصیلی و اداری، ناتوانی در مهارت های زب

. ل استمتاثر از عدم درک نادرست از مفهوم زبانی طرف مقاب« ایجاد اختالل و سوءتفاهم»
 یشتربدانشجویان حتی در اصالح سوء تفاهم پیش آمده نیز دچار مشکل مضاعف برای توضیح 

م تسلط نی و عدز پیامدهای اصلی ناتواا« اختالل در برقراری ارتباطات روزمره» ایجادمی شوند. 
 به زبان محاوره ای محسوب می شود. 

از دیدگاه دانشجویان که بخشی از آن به ناتوانی زبانی « چالش اداری» چالش اداری:
طوالنی »، «پیچیدگی و حاکمیت بوروکراسی مطلق»دانشجویان در برقراری ارتباط است شامل 

از دیدگاه دانشجویان ایرانی است. این موارد خصوصا  «راطیسختگیر بودن اف»و « بودن فرایندها
برای دانشجویان ایرانی در بدو ورود به کشوری مانند بلژیک که دانشجویان دارای حساب بانکی، 
کارت بانکی و دسته چک نیستند، و در سفارش و خرید کاال و اجاره کردن خانه دچار مشکل 

ه قابل توجه در این تجربیات غیر قابل انتظار بودن هستند، بیشتر خود را نشان می دهد. نکت
رسد در مواردی عدم تطابق برخی از چالش ها توسط دانشجویان ایرانی بوده است. بنظر می

انتظارات افراطی از امکانات در یک کشور و تطبیق آن با واقعیت بر میزان و قدرت مشکل اضافه 
روتین و راحت تر انجام می شود. خصوصا امور کردم اینجا همه چیز خیلی تصور مینماید. می
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. مواجه اداری. اما اینجا هم مشکالت خودش را دارد. خیلی از کارها هنوز از طریق پست است
شدن دانشجویان با مشکالت اداری در بلژیک ، بدلیل تصور بسیار غیر واقع بینانه از روتین بودن 

است. این چالش با نتایج مطالعه ونگ، لین و  امور در اروپا با شدت بیشتری خود را نشان داده
( درباره تجربه دانشجویان بین المللی در کشور بلژیک درباره سرگردانی 2018,753) 1هانس

میان دفاتر مختلف برای انجام امور اداری، با صرف زمان زیاد و بدون دریافت پاسخ روشن، 
 مطابقت دارد.

دوری از »، «ییچالش تنها» ایرانی به  دانشجویان« های عام چالش» های عام:چالش
و  ل کشور مبداپو« ارزش پولی نابرابر»، «هزینه باالی زندگی» بدلیل « چالش مالی»و «خانواده 
ک مبلغ محدود کم»و همچنین « محدودیت در تبادل آسان پول»، «قوانین تحریم»مقصد، 

لی ت مااست که با مشکال دانشجویان استفاده کننده از فرصت مطالعاتی دوره دکتری« هزینه
ای صا بردر بلژیک و ارزش پولی متفاوت خصو بیشتری مواجه هستند. هزینه های باالی زندگی

 کنند از مواردی است که بر چالش مالی آنها می افزاید.دانشجویانی که کار نمی
که به  دانشجویان« چالش های خاص یا همان چالش های پنهان»: های خاصچالش
قیم میان ر البالی تجربیات دانشجویان آشکار شده است، شامل عدم حمایت ایرانصورت سایه د

از  مندی از دفاتر حمایت کنندهکشور مقصد )به دالیل مختلف سیاسی( از یک سو  عدم بهره
با  ایسهدانشجویان بین المللی ایرانی ) توسط کشور مبدا( از جمله مواردی است که در مق

نه بودن شتواپدیگر کشورهای آسیایی مانند چینی ها، به احساس بدون  دانشجویان بین المللی از
شوند، می یدانشجویان ایرانی، خصوصا در مواردی که با مشکالت متعدد در کشور مقصد مواجه م

ه تاریخ و بنسبت « سواد اندک فرهنگی» و « عدم دانش کافی نسبت به فرهنگ دیگران» افزاید. 
فاهم و های فرهنگی در دو موقعیت ایجاد سوءتوده است که در چالشهایی بفرهنگ ایران، از تم

ه دلیل بانی کلیشه ها به دلیل عدم دانش الزم از فرهنگ مقابل و در موقعیت معرفی فرهنگ ایر
 انشجویاندقابل ممن تازه وقتی اینجا در سواد اندک درباره فرهنگ ایران خود را نشان داده است. 

ر هم دیگ رفم فهمیدم که چقدر کم کشور خودم را می شناسم. دوستاناز کشورهای دیگر قرار گ
نصفه و  ن راهمین احساس را دارند. ما چند تا شعر از حافظ و سعدی حفظ نیستیم. تاریخ خودما
خوبی رب بعنیمه می دانیم. حتی من بعضی از خواننده های حال حاضر ایران را که دانشجویان 

 می شناختند نمی شناختم.

 مد تجارب دانشجویان در کشور مقصدپیا
اند به دلیل تالش هایی که در کشور مقصد با آن مواجه بودهدانشجویان علیرغم  چالش

ر اند که بطوهای مختلف برای سازگاری با موانع به پیامدهایی اشاره داشتهبرای استفاده از راه
  مستقیم بر ارتقای توانایی عمومی آنها تاثیر داشته است.

                                                 
1 Wang, Leen & Hannes 
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 : پیامد تجارب دانشجویان ایرانی3ل شماره جدو

 پیامد تجارب دانشجویان ایرانی در  کشور مقصد
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ه جدیت در تولیدات علمی، افزایش مسئولیت پذیری علمی، توج توانایی آکادمیک
 اردهای علمیتر به رعایت استاندعمیق

 تقای درک بین فرهنگی، اصالح کلیشه ها ،گشودگی ذهنی، ار توانایی فرهنگی
 تقویت هویت ملی، تقویت هویت فرهنگی 

 کسب همزمان دانش و تجربه تخصصی و حرفه ای، یادگیری راه توانایی شغلی
زار با های ارتباط با بخش صنعت، آشنایی نحوه ارائه توانایی به

 کار
 تجربه سبک جدیدیاستقالل فردی، عدم وابستگی به دیگران،  توانایی فردی

 از زندگی 

 

در  همانگونه که در جدول شماره  مشاهده می شود پیامد تجارب زندگی دانشجویان
فزایش ند اکشور مقصد در  تم هایی مانند افزایش توانایی آکادمیک با تاکید بر مواردی مان

« یت ملییت هوتقو»مسئولیت پذیری علمی، افزایش توانایی فرهنگی و زبانی، و در مواردی مانند 
واره که هم به عنوان دو پیامد حاصل از ارتباطات بین المللی« تقویت هویت فرهنگ ایرانی»و 

بیات تجر وجه منفی آن در مورد نتایج حاصل از مهاجرت ایرانیان مورد توجه قرار گرفته در
تجربه  ردی،دانشجویان به روشنی خود را آشکارکرده است. کسب تجارب شغلی، افزایش توانایی ف

ی با وپایسبک جدیدی از زندگی با تاکید بر ساده زیستی براساس تجربه زندگی دانشجویان ار
انسپورت ز ترتاکید در استفاده از نوع لباس، وسایل زندگی، مدل موبایل و لپ تاپ، استفاده ا

جربه تهای یامدپدر  عمومی، عدم وابستگی به خانواده در انجام امور و ... از دیگر موارد قابل توجه
 دانشجویان بوده است.

 بحث
پژوهش کیفی حاضر با استفاده از رویکردی پدیدارشناسانه به واکاوی تجربیات 
دانشجویان ایرانی به عنوان دانشجویان بین المللی در دانشگاههای کشور بلژیک پرداخته است. 

زای تحصیلی و نکته قابل توچه در پژوهش حاضر این است که مشارکت کنندگان افرادی با وی
عمدتا از دانشجویان دانشگاه های نسبتا معتبر و طراز اول کشور بودند که که با نگاهی واقع 

اند. آنها زمانی که به ها ارائه کردهبینانه، تجارب مثبت و منفی خود را بدون سوگیری در مصاحبه
طرح می کنند، از مقایسه نظام دانشگاهی کشور مقصد با تاکید بر استادان تجربیات خود را م

، استفاده می نمایند. این «استادهای اینجا بروزتر از استادان ایران هستند»گزاره هایی مانند 
صفر و یک و کشور مقصد را کامال سفید  بدین معناست که آنها فرصت ها و مشکالت پیش رو را

در مقایسه با  آنها صرفا مزیت دانشگاه مقصد را در مقابل سیاهی کشور مبدا تلقی نمی کنند.
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انتظارات و اهداف خود از یک سو و مقایسه با دانشگاه مبدا از سوی دیگر براساس فضای مطلوب 
ها را براساس میزان به عنوان عامل کشش و چالش« آینده شغلی»و « زندگی»، «تحصیل»برای 

 نمایند.تاثیر در تحقق این اهداف براساس عامل رانش درک می
ت تحصیلی در سه سطح کیفیت آموزش، کیفیت پژوهش، درک دانشجویان از فرص

تسهیالت علمی در دسترس و رایگان، فرصت فرهنگی شامل امکان ارتباطات بین فرهنگی متاثر 
فرصت شغلی بدلیل امکان ارتباط با بازار کار متاثر از ازتباط  های مختلف واز ارتباط با فرهنگ

عت بدلیل اعتبار جهانی دانشگاه، ارتباطات بین المللی بین المللی دانشگاه و ارتباط دانشگاه با صن
ارتباط با بازار کار و تاثیر غیر مستقیم  امکان دانشگاه و ارتباط مستمر دانشگاه با بخش صنعت،

(، سابلینا، 2018یافته ها با نتایج مطالعات ساباتایو و همکاران) قوانین مهاجرت کشور مقصد است.
(، 2010(، لی و کیم)2010(، بوئر و همکاران)2016ن و اپلباوم)(، ها2018) 1سونگ و پچورینا

( درباره دیدگاه دانشجویان درباره 2002( و مازارل و سوتار)2007( و شن)2008سین و اشر)
تحصیل در شرایط بهتر آموزشی، کارکردن با استادان متخصص، بهره مندی از امکانات 

یابی به دانش و مهارت، بهبود مهارت زبان دانشگاهی، کسب مدرک از یک دانشگاه معتبر، دست
 کشور مقصد و برخورداری از فرصت های شغلی مناسب مطابقت دارد. 

متاثر از ناکافی ) یزبانهای اصلی شامل چالش یافته ها همچنین نشان دهنده چالش
 بودن دانش زبانی در برقراری ارتباطات اکادمیک و اجتماعی(، چالش آکادمیک )متاثر از تفاوت

نظام آموزشی، تعامل با استادان و دانشجویان و فرهنگ دانشگاهی( و چالش فرهنگی )شامل 
چالش های متاثر از تفاوت فرهنگی، قدرت کلیشه ها و وجود تبعیض و نابرابری و رفتارهای نژاد 

(، ارسان و 2020)2است که با نتایج مطالعات وایدیاسی و هرمایانتی و ارمیاتی (پرستانه
(، هوتا و تینگ 2014(، نوری حسینی)2017(، لی )2018(، ساباتایو و همکاران)2019خلیل)

( و 2005(، مهدیزاده و اسکات)2010) 4(، لی2011(، پاسپورن)2013(، هین )2013)3تومی
( درباره تجربیات دانشجویان ایرانی و دیگر دانشجویان بین المللی در 1389حقدوست و همکاران)

های ارتباطی، آشنا های آموزشی، تفاوت در مدلر مبنی بر تفاوتدانشگاه های خارج از کشو
نبودن با فرهنگ رفتاری کشور مقصد، زبان کشور مقصد و مشکالت مالی دانشجویان همخوانی 

های آکادمیک اگر چه در مواردی غیر قابل اجتناب ، اما دارد.  نتایچ پژوهش حاضر درباره چالش
شی از طریق برنامه ریزی به منظور بین المللی سازی برنامه در مواردی مانند تفاوت های آموز

های ایران از ( ، تبعیت دانشگاه1391درسی در آموزش عالی ایران ) فتحی واجارگاه و همکاران،
استانداردهای علمی جهانی در آموزش و پژوهش، گسترش ارتباطات و همکاری های بین المللی، 

                                                 
1 Sablina, Soong & Pechurina 
2 Widiasih, Hermayanti & Ermiati 
3 Hotta & Ting-Toomey 
4 Lee 
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قابله با تقلب و سوءرفتارهای پژوهشی، براساس نتایج ارتقای فرهنگ دانشگاهی و جدیت در م
مطالعات شده توسط محققان ایرانی برای ارتقای کیفیت دانشگاه ایرانی و عقب نماندن از 
استاندارهای جهانی از مواردی بوده که پیشتر نیز در مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. درباره 

براساس نتایج پژوهش حاضر، عدم تجربه ارتباطات بین های فرهنگی دانشجویان ایرانی نیز چالش
المللی پیشین و همچنین تمرین و ممارست در تجارب بین فرهنگی از دالیل اصلی بروز مشکل 
بوده است. برخی از دانشجویان ایرانی بر این باور هستند که تاکنون در محیطی تا این حد متنوع 

اند. از این رو ناخواسته با موانعی مواجه شده اند که از نظر فرهنگی، دینی و قومی قرار نداشته 
سازگاری با آنها در مدت زمان اندک برای برخی از آنها مهیا نبوده است. چالشی که در مطالعه 

( نیز با ذکر کمبود دانش و تجربه اندک ارتباطات بین المللی دانشجویان 2014) ینیحسنوری 
ت که با وجود دانشجویان بین المللی در دانشگاه های ایرانی قابل مشاهده است. این در حالیس

ایران،به عنوان وجهی دیگر از برنامه تحرک بین المللی دانشجویان، کشور ایران نتوانسته از آن به 
عنوان یک فرصت دو سویه در ارتقای ادغام اجتماعی، ارتباطات بین المللی و افزایش تعامالت 

المللی  بین حضور دانشجویان اده نماید. انتظارات معمول ازبین فرهنگی دانشجویان ایرانی استف
 المللی بین آگاهی ایجاد محیطی بین المللی در دانشگاه است که منجر به افزایش در کشورها

های ایران همانگونه که در مقاله (. دانشگاه2014شود )اگرون پوالک و هادسون، بومی دانشجویان
( درباره آموزش بین فرهنگی در دانشگاه بومی براساس 1397خورسندی طاسکوه و فیروزجاییان)

رویکرد بین المللی سازی در خانه مورد تاکید قرار گرفته است، می بایست از مزیت حضور 
دانشجویان بین المللی در ایران در جهت افزیش تجارب بین المللی دانشجویان ایرانی استفاده 

ر افزایش توانایی بین فرهنگی دانشجویان ایرانی به نمایند. زیرا این تجارب بطور غیر مستقیم ب
های فرهنگی در کشور مقصد تاثیر خواهد داشت. این همان نکته ای است منظور کاهش چالش

که در ابتدای مقاله در ارتباط دو سویه برنامه تحرک بین المللی دانشجو) به داخل و خارج( مورد 
 تاکید قرار گرفته است.

، پدیده دیگری که به صورت پررنگ در میان تم های مورد اشاره خود عالوه بر موارد فوق
را نشان داده است به چالش احساس تبعیض دانشجویان ایرانی در کشور مقصد تعلق دارد که می 

توسط  زبانیترک کشور م و تواند به عنوان یک اهرم فشار منجر به نیمه کاره رها کردن تحصیل
چالشی که از یک سو به عنوان عامل تهدید کننده تحقق   .(1،1320دانشجو شود)آلبرتس و هازن

 در کشور مقصد قابل توجه است. 2« فشار معکوس»اهداف کشور مبدا و از سویی به عنوان عامل 
این تم براساس یافته ها به احساس بی عدالتی و تبعیض و نابرابری دانشجویان ایرانی در دانشگاه 

-المللی از جمله دانشجویان ایرانی اگرچه ممکن است چالش مقصد تعلق دارد. دانشجویان بین

                                                 
1 Alberts & Hazen 
2 Reverse push-pull factors 
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و زبانی را با استفاده از شیوه ها و اقدامات متفاوت با آگاهی و درک از پیامدهای  های تحصیلی
های فرهنگی بدلیل عدم دهند، اما درخصوص چالشکاهش  ارتقای تحصیلی و توانایی زبانی

سازگاری و دوطرفه بودن تعامل، با مشکالت بیشتری مواجه های متنوع برای امکان استفاده از راه
های فرهنگی را از طریق آگاهی بیشتر از فرهنگ مقابل، کنند چالشهستند. آنها اگرچه تالش می

-شناساندن فرهنگ خود به آنان و در مواردی صبر و مدارا و تالش برای سازگاری بیشتر، کاهش 

ه برتری جویانه کشورهای قدرتمندتر در مقابل کشورهای دهند، اما در تغییر کلیشه ها، دیدگا
تر، رفتار تبعیض آمیز نهادینه شده و در مواردی مواجهه با رفتار نژاد پرستانه موفقیت ضعیف

هایی مانند رفتار ناعادالنه استادان و دانشجویان در کشور مقصد، چندانی نداشته اند. رفع چالش
اجتماعی که بطور مشخص در مطالعات ارسان و  –گی نژاد پرستی و تعصب و مشکالت فرهن

( درباره احساس تبعیض دانشجویان ترک در دانشگاه های پاکستان، مطالعه شفک 2019خلیل)
( درباره احساس نابرابری دانشجویان سوری در ترکیه، پژوهش کوردیرو آلمو 2021آوازگولو)

کره جنوبی، مطالعه المللی در ( در باره احساس تبعیض دانشجویان بین2017)
(درباره احساس تبعیض دانشجویان بین المللی در ترکیه و مطالعه  یمنی و 2017صنوبر)

( درباره احساس تبعیض دانشجویان بین المللی در ایران مطابقت دارد، نیازمند 1394تیموری)
ن توجه بیشتر کشور مقصد به عنوان عوامل رانشی از یک سو و مخدوش نمودن اهداف اصلی بی

 المللی سازی از سوی دیگر است.
از سوی دیگر آنچه که به تجربیات دانشجویان شامل درک دانشجویان از مزیت ها و موانع 
جان می بخشد، تالش برای رفع چالش ها از طریق توانایی های شخصی و استفاده حداکثری از 

ده توسط فرصت های موجود در کشور مقصد به منظور دستیابی و تحقق اهداف تعریف ش
دانشجویان است. بروز موفقیت تحصیلی و افزایش توانش آکادمیک، افزایش توانش فرهنگی و 
زبانی عالوه بر دو پیامد غیر مستقیم افزایش شانس شغلی و افزایش توانایی های فردی و 
فرهنگی همگی حاصل و پیامد هر دو جنبه از تجربه های مثبت و منفی دانشجویان بوده است 

ارتقای »و در عین حال «  افزایش مهارت زبانی»بالی داده ها خود را آشکار ساخته است. که از ال
دانشجویان از ملیت ها و فرهنگهای  تعامل با در مواجهه و« درک بین فرهنگی دانشجویان

ها از مواردی نسبت به برخی از اقوام و ملیت« اصالح کلیشه های ذهنی»مختلف و همچنین 
تقویت »ویان تجربه شده و با اهداف بین المللی سازی هماهنگ است. است که توسط دانشج

به عنوان دو پیامد حاصل از ارتباطات بین المللی « تقویت هویت فرهنگ ایرانی»و « هویت ملی
تقویت  ( است که صراحتا به,2002De Wit) دوویتتقویت کننده دیدگاه صاحب نظرانی مانند 

که بخشی از تحصیل خود را در  تاکید می نماید شجویانیدانملی در  فرهنگی و هایوابستگی
زیرا دانشجویان زمانی که برای تحصیل به کشوری دیگر مهاجرت  اند.خارج از کشور خود گذرانده

مقصد و یا دیگر کشورها مواجه می شوند بدنبال تحکیم  زمانی که با افرادی از کشور می نمایند،
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ق ارائه تصویری مثبت و قدرتمند در مقایسه با دیگر هویت ملی و هویت فرهنگی خود از طری
سنتی، اماکن تاریخی و مذهبی و  کشورها با تکیه بر تاریخ و ادب و هنر کشور، آداب و آیین های

این اتفاقی است که در تجربه دانشجویان ایرانی  فرهنگی و همچنین افتخارات ملی خود هستند.
 قابل مشاهده است. 

و زندگی آکادمیک یکی دیگر از پیامدهایی  های عینی دنیای علم مواجه شدن با واقعیت
کنند، اما در نهایت است که علیرغم اینکه برخی دانشجویان با عنوان سخت گیری از آن یاد می

، «جدیت در تولیدات علمی»های عینی به دانشجویان بوده است. انتقال دهنده برخی از واقعیت
افزایش »و « صداقت در گفتار و نوشتار علمی»، «قی پژوهشرعایت استاندارهای علمی و اخال»

های جدید متاثر از ابعاد مختلف از این تجارب بوده است.  ایجاد توانایی« مسئولیت پذیری علمی
از نوع جدید زندگی شامل احساس استقالل بیشتر و عدم وابستگی به دیگران و همچنین آشنایی 

ویان دیگر در کشور مقصد که در البالی تجربیات با سبک جدیدی از زندگی ساده دانشج
دانشجویان در قالب افزایش توانش فردی دانشجویان خود را نشان داده، پیامد غیر مستقیم 

بوئر و  تجربیاتی بوده است که دانشجویان در انتقال آکادمیک با آن مواجه بوده اند.

( این پیامدها را مورد تاکید 6200) 1همکاران( و براخت و 2010(، لی و کیک)2010همکاران)
در کشور در طول مدت اقامت بین المللی  جویاندانش ،همکاراندیدگاه براخت و  ازاند. قرار داده

 اینرم  یبه عنوان مهارت ها زین ییها بلکه مهارت مقصد نه تنها از نظر تحصیلی رشد می نمایند
تحمل و ، زهی، انگ2تولید، نوآوری ،یری، انعطاف پذی، سازگاریفرهنگ نیب یمانند آگاه یدیکل

 کسب می نمایند. ی رامیکار ت ییحل مسئله و تواناتوانایی ،3ستقامتا

 نتیجه گیری
نتایج پژوهش متاثر از موقعیت ها و فرصت هایی که دانشجویان در کشور مقصد با آن 

و یا آن را با شیوه  سازد تا با آن سازگار شوندمواجه می شوند و چالش هایی که آنها را مجبور می
های متفاوت رفع نمایند، دارای پیامدهایی است که برخی با اهداف و انگیزه دانشجویان و از 
سوی دیگر با اهداف حاصل از اجرای برنامه تحرک بین المللی دانشجویان شامل ارتقای 

هنگ و ارتباطات اجتماعی، تقویت فر آکادمیک، ارتقای توانش بین فرهنگی، افزایش توانایی
و همچنین ارتقای توانایی فردی مطابقت دارد. در یک  یشغلهویت ملی، ارتقای موقعیت 

جمعبندی کلی، نتایج پژوهش حاضر با تاکید بر پیامدهای حاصل از تجارب دانشجویان ایرانی 
است اما آنچه نوید « برنامه تحرک بین المللی دانشجو»اگرچه نشان دهنده موفقیت نسبی تحقق 

آید، موفقیت تحصیلی ق کامل اهداف برنامه در کشورهایی مانند ایران بشمار میبخش تحق

                                                 
1 Bracht et al. 
2 productivity 
3 endurance 
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تحقق اهداف بین المللی در سطح فردی، نهادی و ملی  دانشجویان و البته پیامدهای حاصل از
است که با برگشت دانشجویان به کشور تکمیل و محقق خواهد شد. از این رو تالش در جهت 

تقویت پیامدهای حاصل از تجربیات بین المللی برای دانشجویان ایرانی ها و کاهش موانع و چالش
در کشور مقصد از یک سو و فراهم کردن مقدمات الزم برای استفاده از پتانسیل تجارب ایرانیان 
پس از برگشت به کشور در جهت تقویت، توسعه و بهبود کیفیت و استاندارهای آکادمیک بین 

  ضروری به نظر می رسد.مللی و بین فرهنگی در کشور از سوی دیگر المللی و ارتقای درک بین ال

 پیشنهادات
ان انشجویسه ذینفع اصلی در برنامه تحرک بین المللی دبه اختصار پیشنهادات زیر به 

 گردد:ارائه می

دانشجویان از طریق تالش جدی کشور ایران « های فرهنگیچالش»کاهش  کشور مبدا:
ین بلی و ایرانی، افزایش تجربه ارتباطات بین الملبرای افزایش آگاهی فرهنگی دانشجویان 

ی، ین المللان بفرهنگی آنان از طریق تعامل با دانشجویان بین المللی درایران ، دعوت از استاد
رکت الی از شیت ماستفاده از استادان ایرانی خارج از کشور به عنوان استاد راهنما و مشاور، حما

یران از ادر «  کیفیت تحصیل» ای بین المللی و ...، افزایش دانشجویان و استادان در کنفرانس ه
افزایش  ،طریق تالش برای ارتقای کیفیت دانشگاه ایرانی، افزایش تسهیالت علمی و پژوهشی 

ای صوصا براز طریق فراهم کردن شانس کاری خ« امنیت شغلی» ارتباطات بین المللی و ارتقای 
 دانشجویان مستعد و توانمند.

ه های مقصد در توجه بیشتر استادان و دانشجویان بومی بتالش دانشگاه د:کشور مقص
از  چالش های تحصیلی و فرهنگی دانشجویان آسیایی، توجه به تمایزات فرهنگی و پرهیز

 ویان.انشجرفتارهای منجر به ایجاد احساس تبعیض و شائبه رفتارهای نژادپرستانه در میان د

هنگی برای افزایش آگاهی از شرایط تحصیلی و فر تالش دانشجویان ایرانی دانشجو:
فع ر رلتس به منظونش زبانی براساس نمرات تافل و آیکشور مقصد، عدم اعتماد کاذب به دا

دبیات ار و چالش زبانی و افزایش شناخت از فرهنگ دیگر کشورها درکنار آگاهی از فرهنگ و هن
 ایران و ارتقای سواد فرهنگی.
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