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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،131-151 ،)3(11 ،پیاپی  ،33پاییز1311
موالیی ،حمیده ( .)7931عوامل مؤثر بر انطباق بینفرهنگیی دانشیوویا خیاجیی دج اییرا مطالعی میوجد دانشیوویا
خاجیی دانشگاه تهرا  .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.797-753 ،)9(77 ،
شاپا8004-7481 :

 نویسندگا  /دسترسی ب متن کامل مقال براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

عوامل مؤثر بر انطباق بینفرهنگی دانشجویان خارجی در ایران؛
مطالعه موردی دانشجویان خارجی دانشگاه تهران
حمیده موالیی

1

دریافت 7930/70/70 :پذیرش7930/70/71 :

چکیده

امروزه بینالمللیشد دانشگاهها و یذب هرچ بیشیتر دانشیوویا خیاجیی ،بی یزیی از مه تیرین
دغدغ ها و سیاستها وزاجت علوم ،تحقیقات و فناوج تبدیل شده است .مقال حاضیر دج پیی برجسیی
مه ترین عوامل مؤثر بر انطباق فرهنگییایتماعی دانشوویا بینالمللی دج ایرا است .مطالعی میوجد
این پژوهش ،دانشوویا بینالمللیی دانشیگاه تهیرا هسیتند .دادههیا پیژوهش بیا اسیت اده از جو
پیمایش و از طریق پرسشنام آنالین و همچنین ،ب شیوه حضوج دج بین دانشوویا خاجیی سیاکن
کو دانشگاه تهرا یمعآوج شده است .جو ه جفتی تعیداد  848پرسیشنام توزیی وتحلیل شیده
اسییت .نتییایو پییژوهش نشییا داد کی مییزا انطبییاق دانشییوویا  ،بییا عییواملی ماننیید داشییتن همیراه
(ب عنوا مثال ،همسر و فرزند) دج طول تحصیل ،مدت اقامت دج ایرا  ،پذیرفت شد از سیو افیراد دج
محیط دانشگاهی و دج ایتماع ،انتخاب آگاهان و با انگیزۀ ایرا و همچنین ،جضایت کلی از زندگی دج
ایرا  ،ب طوج مثبت و معناداج مرتبط است .قابلذکر است ک مییزا انطبیاق ،بیا نیوع آشینایی پیشیین
دانشوویا خاجی ی با ایرا  ،جابطۀ معناداج نداشت .همچنین ،نتیایو نشیا داد کی دجحالیکی بیین
ویژگیها یمعیتشناسیا مانند سین و ینسییت و مییزا انطبیاق بینفرهنگیی ،جابطی معنیاداج
مشاهده نشد ،دانشوویا مقاطع باالتر و همچنین دانشوویانی ک کشیوج محیل تولید آ هیا نزدیزیی
فرهنگی بیشتر با ایرا داشت ،میزا بیشتر از انطباق بینفرهنگی جا گزاج کردند.
کلیدواژهها :انطباق بینفرهنگی ،شوک فرهنگی ،حساسیت بینفرهنگی ،دانشوویا بینالمللی ،ایرا

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

این پژوهش با حمایت مالی پژوهشزده مطالعات فرهنگی و ایتماعی وزاجت علوم ،تحقیقات و فناوج انوام شده است.
 .1استادیاج علوم اجتباطات دج ینوبشرق آسیا ،دانشزده مطالعات یها  ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  ،ایرا (نویسنده مسئول).



مقدمه

امروزه بینالمللیشد دانشگاهها و یذب هرچ بیشتر دانشوویا خاجیی ب یزیی از مه تیرین
دغدغیی ها و سیاسییتها وزاجت علییوم ،تحقیقییات ،و فنییاوج تبییدیل شییده اسییت ،زیییرا
بینالمللیشد دانشگاه ،از ینب ها بسیاج سودمند است .مه ترین فاییده بینالمللیشید و
یذب دانشوویا خاجیی ،کسب دجآمید بیرا دانشیگاه اسیت .همچنیین ،تعیداد دانشیوویا
خاجیی ،ب این سبب ک ب عنوا یزی از شاخصها بینالمللیشد دانشگاه ب شیماج میآیید،
داجا اهمیت است .عالوهبر مواجد یادشده ،ینبۀ مه دیگر ،افزایش اجتباطات بینفرهنگی اسیت
ک ب گون ا بالقوه میتواند منور ب اجتقیا دییدگاه مثبیت دانشیوویا خیاجیی ییی کی بی نوعی
نمایندگا فرهنگی کشوج مهما هستند یی نسبت ب ایرا شیود بنیابراین ،بحیی بینالمللیشید
ب طوج عام و یذب دانشوویا خاجیی ب طوج خاص ،ب یزی از اولویتها مه دانشیگاهها
برتر کشوج تبدیل شده است .یزیی از عوامیل مهی و میؤثر دج ییذب و نگهیداج دانشیوویا
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خاجیی ،کاهش دوجه شوک فرهنگی و ایتماعی آنا ب سبب وجود ب ایرا ب طوج عام و دج انطباق
با سیست آموزشی کشوج ،ب طوج خاص است .دجاینجاسیتا شیناخت توربی ها مثبیت و من یی
فرهنگی و ایتماعی این دانشوویا از اهمیت ویژها برخوجداج است .شیناخت ایین توربی ها،
نخستین و دجعینحال ،اساسیترین گام دج جاستا تدوین برنام و سیاسیتگذاج ها کیال دج
حوزه آموز عالی ب منظوج یذب موفق دانشوویا خاجیی است.
ً
معموال دانشوویا بینالمللی ک دجحال گذجاند فرایند سازگاج بیا سیسیت ها یدیید
آموزشی هستند ،با دست ا از چالشهیا جوبی جو میشیوند .ایین فراینید کی بی عنوا «شیوک

آ کادمیک» مطرح شده است (سیاویک )8004 ،1دجواقیع ،عبیاجت اسیت از تیال ابتیدایی
دانشوویا برا سازگاج با محیطی ک ب طوج عمده با محیط علمی یپژوهشی و توربی ها
تحصیلی پیشین آ ها ت اوت داجد .مقال حاضر دج پی برجسی مه ترین عوامل مؤثر بر انطبیاق
فرهنگییایتماعی دانشوویا بینالمللی دج ایرا اسست.
برایناساس ،پژوهش حاضر دج پی پاسخ ب پرسشها زیر است:
 )7مه ترین عوامل تأثیرگذاج بر انطباق فرهنگییایتماعی دانشوویا بینالمللیی مشیلول
ب تحصیل دج ایرا کدامند؟

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 )8آیییا جابطییۀ معنییاداج میییا ویژگیهییا یمعیتییی دانشییوویا بینالمللییی و انطبییاق
فرهنگییایتماعی آ ها ویود داجد؟
 )9آیییا جابط ی معنییاداج بییین مییدت اقامییت دانشییوویا بینالمللییی دج ای یرا و انطبییاق
فرهنگییایتماعی آ ها ویود داجد؟
 )8آیا جابط معناداج میا نوع آشنایی پیشین دانشیوویا بینالمللیی بیا اییرا و انطبیاق
فرهنگییایتماعی آ ها ویود داجد؟
این مقال شامل پنو بخش است .ابتدا ادبیات نظر و م اهی مه پیژوهش توضیید داده
میشوند .سپس ،ب پیشین پژوهش و مه ترین کاجها انوامشده دج این حوزه اشاجه میشیود.
پس از آ  ،جو انوام پژوهش توضید داده میشود .دج مرحلی بعید بی مه تیرین یافتی ها
پژوهش اشاجه میشود و دج پایا  ،نتیو گیر تحقیق اجائ میشود.
 .1چارچوب نظری

دج این قسمت ،ادبیات نظر  ،شامل تعریف م اهی اصلی پژوهش ازیملی  ،فرهن پیذیر ،
شوک فرهنگی ،و تطابق فرهنگییایتماعی توضید داده میشود.
 .1-1فرهنگپذیری

فرهن پذیر  ،عباجت است از فرایند سازگاج شد با یک فرهنی یدیید کی شیامل تلیییرات
جفتاج  ،فرهنگی ،و جوانی میشود .این تلییرات ،دج نتیوۀ اجتباط میا دو یا چند گروه فرهنگی
و افراد عضو این گروهها ات اق میافتد (بر  .)834 ،8005 ،2فرهن پذیر  ،فراینید اسیت

ک طی آ  ،برخیی از ینبی ها عناصیر فرهنگیی میزبیا یو نی همی آ ها ی کسیب میشیود
(گادیزانست .)814 ،7938 ،دج فرایند فرهن پذیر  ،عناصر یدیید فرهنگیی ب سیادگی بی

عناصر پیشین افزوده نمیشوند ،بلز یادگیر یدید با فرهن زدایی 3برخی از عناصر قیدیمی
همراه است (گادیزانست.)847 ،7938 ،
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بینفرهنگی ...
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جاهبردهیییا فرهن پیییذیر  4عباجتنییید از :ادغیییام  ،همانندسیییاز  ،یداسیییاز  ،و
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ً
حاشی ا ساز ( 4محمود .)8078 ،5منظیوج از ادغیام ،غالبیا مشیاجکت ایتمیاعی دج یامعیۀ
میزبا است .دج این حالت ،بیگانگا تریید میدهند ک دج کناج تعامیل بیا یامعیۀ میزبیا ،
هویت قومی خود جا ح ظ کنند .م هوم همانندساز ب پذیر عناصر فرهن یرییا اصیلی
یامعۀ میزبا توسط فرد اشاجه داجد .همانندساز  ،زمانی جخ میدهد ک فرد ب ح یظ هوییت
فرهنگی خود ،تمایلی نداجد و هویت فرهنگی یامعۀ غالیب جا میپیذیرد .یداسیاز  ،زمیانی
ات اق میافتد ک فرد بیگان دج فرهن کشوج میزبا  ،دخالت و مشاجکت نمیکنید و دجعیو ،
بر ح ظ میراث فرهنگی خود تمرکز داجد .حاشی ا ساز نیز حالتی است ک فرد ب نگهیداج
میراث فرهنگی خود عالقۀ اندکی داجد و هویت فرهنگی غالب جا میپذیرد (محمود.)8078 ،
پذیر فرهن یدید با چالشهایی همراه است ک تنشهیایی جا دج پیی داجد .بی تینش و

اضطراب مرتبط با چالشها پیذیر فرهنی یدیید ،تینش فرهن پیذیر  6گ تی میشیود

(پییویرازلی ،کییاوانوی ،بیزییر ،و التیمیمییی .)8008 ،7همچنییین ،شییوک فرهنگییی ،یزییی از
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چالشهایی است ک دانشوویا بینالمللی دج ابتدا جاه با آ جوب جو هستند.
 .1-2شوک فرهنگی

8

توربۀ فرهن پذیر و فرهن زدایی ،اضیطراب گریزناپیذیر جا بیا خیود بی همراه داجد کی از
مقاومت دج برابر تلییر نشئت میگیرد ،زیرا فرد ،ه زما با تمایل ب ح ظ عادتها قیدیمی،
دج کناج تماییل بی تلیییر جفتیاج بی منظوج همیاهنگی بیا محییط یدیید ،جوبی جو خواهید بیود
(گادیزانست .)849 ،7938 ،پژوهشگرا  ،اضطراب و تشویشی ک فرد هنگام جوب جوشد با
ب
محیط فرهنگی دیگر تورب میکند جا «شیوک فرهنگیی» نامیدهانید (ابیر  .)7380 ،9ایین
مسئل ب طوج خاص زمانی ات اق میافتد ک افراد ب طوج کامل دجو ییک فرهنی یدیید قیراج
میگیرند ک این موجد ،برا دانشوویا بینالمللی بسیاج زیاد ات اق میافتد .تورب هایی جا کی

.

فرد دج یک فرهن یدید ب دست میآوجد ،ممزن است سیبب ایویاد شیوک فرهنگیی دج فیرد
شود .ب طوج خالص  ،تعریف شوک فرهنگی عباجت است از :تنش و تعاجضی ک برا افیراد دج
زما جویاجویی با فرهن ها مت اوت ات یاق میافتید (ویینزلمن .)7338 ،1شیوک فرهنگیی
اغلب باعی ایواد حس پریشانی و اضطراب دج افراد میشود .دجواقع ،ایین افیراد ،دجمعیر
ب
تلییرات قوانین فرهنگی و ایتماعی قراج گرفت اند (ابر .)7380 ،
شوک فرهنگی تا اندازۀ زیاد تحت تأثیر احساس محرومییت و طردشیدگی توسیط اتبیاع
ب
کشوج میزبا و احسیاس ضیعف دج برابیر فرهنی میزبیا اسیت (ابیر  )7380 ،و دجواقیع،
واکنشی عاط ی است ،هنگامیک فرد قیادج بی پیشبینیی جفتیاج اتبیاع کشیوج میزبیا نیسیت
(گادیزانست .)958 ،7938 ،وینزلمن ( ،)7338شوک فرهنگی جا ب عنوا بخشی طبیعیی از
قراج گرفتن دج یک محیط فرهنگی مت اوت دجنظر گرفت است و ادعا میکند ک افراد بایید ابتیدا
قراج گرفتن خود دج یک موقعیت شوک فرهنگی جا تشخیص دهند ،آ گاه ب تصمی گیر دج این
موجد بپردازند .او مراحل (فازها ) شوک فرهنگی جا ب این صوجت تعریف میکنید )7 :مرحلیۀ
ماه عسل یا گردشگر

 )8مرحلۀ بحرا شوک فرهنگی  )9مرحلۀ سازگاج  2و تلییر مسیر و

بازیابی تدجیوی  )8تطابق 3و فرهن پذیر (وینزلمن .)7338 ،برا جوب جو شد با شیوک
ً
فرهنگی ،تطبیق با فرهن محلی ،دج کناج فه و ساز با مقتضیات محیط (و ن لزوما تشاب و
همانندساز ) ،امر مه و اساسی است .دج کناج آنچ گ ت شد ،برخیی بیر ایین نظرنید کی
ً
شوک فرهنگی لزوما من ی نیست و جویاجویی با شوک فرهنگی ،جشید فیرد جا بی همراه خواهید

داشت (دیوید.)7317 ،4

 .1-3تطابق فرهنگیـاجتماعی

5

تطابق ،فرایند دجازمدت ،پویا و تعاملیا است ک میا فرد و محیط اطرای او ات اق میافتد و

دج جاستا دستیابی ب نقطۀ مطلوب بین ایندو تعریف میشود (اندجسو  .)7338 ،6سازگاج ،
فراینید تلییییر دج طییول زمییا اسییت و دج دجو افیراد جخ میدهیید کی پییس از پایییا فراینیید
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ایتماعی شد اولی دج یک فرهن  ،واجد یک اجتباط دائمی ،بلندمدت ،و مسیتقی بیا فرهنی
یدید و ناشناس شدهاند (گادیزانست .)988 ،7938 ،اصطالح سازگاج بینفرهنگی ب معنا
فرایند است ک افراد براسیاس آ هنگیام نقیل مزیا بی ییک محییط ایتمیاعیییفرهنگی ناآشینا
ً
میکوشییند یییک جابطی نسییبتا ثابییت دوسییوی و کییاجکرد جا بییا محیییط ایوییاد و ح ییظ کننیید
(گادیزانست.)814 ،7938 ،
منظوج از تطابق فرهنگییایتماعی ،قابلیت دجک و فراگیر فرهن و اکتساب مهاجتهیا

ایتماعی ،1شامل اجتباطات میا فرد و میا گروهی اسیت (واجد و کنید  .)7333 ،2تطیابق
فرهنگییایتماعی ،برمبنا قابلیتها جفتاج  3تعریف میشود و ب طوج عمده از مؤل ها

زیربنایی ا مانند یادگیر فرهن  4و اکتساب مهاجتها ایتماعی ،اثیر می پیذیرد (واجد و

کند .)7333 ،
سازگاج بینفرهنگی زمانی جخ میدهد ک فرد ،مهاجتها اجتباطی فرهن میزبا و جشد
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اجتباط با شهروندا میزبا جا کسب میکند و با این محیط دج تعامل باشد بنابراین ،ایین نیوع
سازگاج از طریق فرایندها اجتباطی جو میدهد و اجتباط ،ابزاج ضروج ا است کی بیدو

آ سازگاج امزا پذیر نیست .برهمیناساس ،دج شرایط محدودیت کامیل 5از سیو محییط
میزبا  ،امزا وقوع سازگاج ویود نداجد (گادیزانست 815 ،7938 ،و .)818

مطالعات پیشین (علو و منصوج 8077 ،6مصط ی ،جحما  ،و ام .د  .یونس)8070 ،7

همگی بدو اختالی نشا دادهاند کی چهیاج قلمیرو مشیزالت تطیابق 8فرهنگیی دج فراینید
فرهن پذیر دانشوویا و دانشآموزا خاجیی ،قابلشناسایی هستند:
 .7محیطی :مانند سازگاج با غذاها محلی آ منطق  ،محیط زندگی ،و حملونقل
 .8فرهنگییایتماعی :مانند جوابط بین افراد ،تعامل میا گروهی ،و اجتباط ایتماعی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .9آ کادمیک (دانشگاهی و آموزشگاهی) :مانند عدم تسلط کامل ب زبا انگلیسی ،ت اوت
دج نظامها اجزشیابی علمی ،و مشزالت ناشی از عدم اجسال ب موقع تزالیف
 .8جوانشناختی :مانند توربۀ تنش و اضطراب ،دلتنگیی ،تنهیایی ،و عیدم احسیاس عیزت
ن س کافی ،و بروز مشزالت هویتی.
عالوهبر عوامل یادشده ک با تطابق فرهنگییایتماعی دانشوویا خاجیی مرتبط هسیتند،
الزم است پیشین پژوهش دج ایین زمینی برجسیی شیود تیا عیواملی کی ب صیوجت توربیی دج
مطالعات پیشین سنویده شدهاند ،مشخص شوند.
 .2پیشینه تحقیق

موضوع تطابق و سازگاج بینفرهنگی ،از سال  7390ب طوج گسترده دج کشیوج آمریزیا تحلییل و
برجسی شده است ،زیرا این کشوج همواجه با وجود گسترده مهایرا جوب جو بوده است (اسپایسیر،1

 .)7384دج سالها اخیر ،پژوهشگرا سایر کشوجها نیز ب این موضوع توی داشت اند و تیاکنو
از ینب ها مختل ی برجسی ،اندازهگیر  ،و ت سیر شیده اسیت .پژوهشهیا پیشیین بیشیتر بیر
شناسایی عوامل مؤثر بر تطابق فرهنگییایتماعی تمرکز یافت اند .هرچند همچنا توافق دقیقی بر
ً
سر این موضوع ک دقیقا چ مؤل هایی بر سازگاج فرهنگی فرد تأثیرگذاج هستند ،وییود نیداجد.
بییاویوداین ،پژوهشهییا انوامشییده ،برخییی از مؤل ی ها کلییید مییؤثر بییر می یزا تطییابق
فرهنگییایتماعی جا شناسایی کردهاند و بسیاج از این مؤل ی ها دج پژوهشهیا بعید  ،تأییید
شییدهاند .پژوهشهییا پیشییین ،براسییاس شناسییایی عوامییل و مؤل ی ها تأثیرگییذاج بییر تطییابق
فرهنگییایتماعی ،دج  8گروه دست بند شدهاند ک دج ادام ب آ ها اشاجه کردهای .
 .2-1جنسیت

نتایو پژوهشها پیشین ،بیانگر این است ک زنا بیش از مردا  ،دج تطابق فرهنگییایتماعی
خود با دشواج جوب جو میشوند ب عنوا نمون  ،براساس نتیایو ییک مطالعیۀ کی یی دج مییا

دانشوویا بینالمللی دانشگاه اوجگا غربی ،2مردا دج مقایس با زنا  ،هنگیام جوییاجویی بیا
فرهن یدید ،اعتمادب ن س بیشتر داشت و آسا تر خود جا با شرایط یدیید تطبییق میدهنید
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(ویلسو  .)8077 ،1نتایو پژوهشی دج موجد دانشوویا بینالمللی دج یزیی از دانشیگاه هیا
آمریزا نیز نشا داده است ک زنا  ،نسبت ب میردا  ،مشیزالت بیشیتر جا دج فراینید تطیابق
فرهنگییایتماعی تورب میکنند و مردا دج این زمینی  ،بیا انعطیای بیشیتر جفتیاج میکننید

(یین ون  .)8004 ،2پژوهش پدجسن )8070( 3نیز بیانگر این است ک ویود یک سیست

حمایتی و پشتیبانی از دانشوویا بینالمللی ،دج فرهن پذیر بهتیر ،بی ویژه بیرا زنیا کی
ً
معموال با مشزالت بیشتر دج این زمین جوب جو میشوند ،مؤثر است.

 .2-2سن

نتایو برجسی پژوهشهیا پیشیین ،بییانگر ایین اسیت کی دانشیوویا سینین بیاالتر ،بییش از
دانشوویا ک سنوسال ،با دشواج دج تطابق فرهنگییایتماعی جوب جو هستند ب عنوا نمونی ،
مطالع دج موجد تعداد از دانشوویا کشوج ترکی ک دج ایاالت متحده تحصیل میکردند ،نشا
داده است ک جابطۀ معناداج بین سن افراد با مشزالتی ک دج زما سازگاج فرهنگیی بیا محییط
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خود پیدا میکنند ،ویود داجد .ب اینترتیب ک دانشوویانی ک سن باالتر داشیت اند ،نسیبت بی
دانشوویا ک سنوسال ،با مشزالت بیشتر جوب جو بودهاند .دج این مطالع اشیاجه شیده اسیت
ک ممزن است دلیل بیشتر بود مشزالت این دانشوویا  ،استقراج اجز ها ،عادتها ،و عالیق
آ ها باشد و تلییر داد این مؤل ها ،فرایند سخت و زمیا بر خواهید بیود (ویلسیو .)8077 ،

نتایو پژوهش سئو و کوجو لونگبر  )8005( 4این نتیو جا تأیید میکند.

ویلسو ( ،)8077با اشاجه ب مشزالت بیشیتر دانشیوویا مسین نسیبت بی دانشیوویا
ک سنوسال دج تطابق ایتماعییفرهنگی ،بر این نظر است ک این امر میتواند ناشی از پدیدۀ
ساعتها ایتماعی 5باشد .فرهن ها گوناگو  ،ساعتها ایتماعی مت یاوتی داجنید کی

نشا میدهند هر موضوعی دج چ زما خاصی باید پیگیر و ایرا شود و چ زمانی ات اقیات
مه و سرنوشتساز دج زندگی افراد ات اق بی تید جخیدادهایی همچیو فاج التحصییلی از
دانشگاه ،اشتلال ،ازدواج کرد  ،و بچ داج شد  ،از این قبیل هسیتند .ایین امیر موییب بیروز
ت اوتها فرهنگی میشود.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .2-3هویت و شخصیت

برجسی پژوهشها انوامشده نشا میدهد کی ویژگیهیا شخصییتی و هوییت دانشیوویا
بینالمللی ،یزی دیگر از مؤل ها تأثیرگذاج بر تطیابق فرهنگی یایتماعی آنیا اسیت .افیزایش
میزا هدایت هویت فرهنگی و ح ظ هویت شخصی دج تعامل با اتباع میزبا  ،کاهش اضطراب،
افزایش اعتمادب ن س دج تعامل ،و پیشبینی جفتاج اتباع کشوج میزبا جا ب همراه داجد (گادیزانست،
 .)987-988 ،7938یزی دیگر از ویژگیها شخصیتی مؤثر بر تطابق فرهنگییایتماعی افراد،
ب
نحوه واکنش آ ها دج برابر افراد ناشناس و غریب است .نتیایو تحقییق کی و بیل )7341( 1نشیا
میدهد ک همدلی فرد با اتباع میزبا و دجک عواطف آ ها ،مویب کاهش اضیطراب میشیود و
ب
فرایند تطابق جا تسهیل میکنید (کی و بیل .)7341 ،پژوهشهیا دیگیر ،بیر تیأثیر مهاجتهیا
ایتماعی بر توانایی دج انطباق فرهنگییایتماعی تأکید کردهاند .توانایی فرد دج انطباق جفتاج خیود
با اتباع میزبا  ،نیازمند تسلط بر مهاجتها ایتماعی است .کسیب ایین مهاجتهیا دج برطیری
کرد تقاضاها ایتماعی برا تعامل با اتباع میزبا و انطبیاق مییا فرهنگی ،نقیش مثبتیی ای یا

میکند (واجد و سیرل 7337 ،2واجد و کند .)7333 ،
 .2-4نحوه ارتباط با اتباع میزبان

یزی دیگر از مؤل ها تأثیرگذاج بر تطابق فرهنگیییایتماعی ،نحیوه اجتبیاط بیا اتبیاع کشیوج
میزبا است ک دج پژوهشها پیشین ب آ توی شده است .افزایش کمیت و کی یت اجتباط با
اتباع کشوج میزبا  ،داشتن اجتباط مطلوب و افزایش صیمیمیت و وابسیتگی متقابیل بیا آ هیا،

تطابق فرهنگییایتماعی جا تسهیل میکند (هامر ،وایزمن ،جاسموسین ،و بروسیز .)7334 ،3
پژوهشها بسیاج دیگر نیز از این یافتی پشیتیبانی میکننید بی عنوا نمونی  ،واجد و کنید
( )7339نشا دادهاند ک افزایش دجیافت حمایت ایتماعی از سو اتبیاع میزبیا دج انطبیاق
فرهنگییایتماعی افراد نقش مثبتی داجد .وییود اجتبیاط مییا دانشیوویا بینالملیی و افیراد
یامع میزبا  ،مویب کاهش فشاجها و مشزالت ناشی از فراینید تطبییق فرهنگییییایتماعی

آ ها میشود (جایاپاکسا و داندس.)8008 ،4
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مطالعۀ دیگر دج موجد دانشوویا و دانشآموختگا بینالمللی نشا میدهد ک افیزایش
اجتباط و هم زر میا دانشوویا بینالمللی و دانشوویا آمریزایی (کشوج میزبیا ) سیبب
شده است ک فرایند تطابق فرهنگییایتماعی با سهولت بیشتر ات اق بی تد .دج ایین پیژوهش
پیشنهاد شده است ک برا حیل ایین مشیزل ،از سیسیت همییاج 1اسیت اده شیود (زیمیرمن،2

 .)7335نتایو پژوهش دیگر نیز نشا داده است ک با افزایش اجتباط میا دانشوویا و مردم
بومی منطق و کشوج میزبا  ،فرایند تطبیق و سازگاج  ،شیتاب بیشیتر خواهید گرفیت (واجد،

اوکوجا ،کند  ،و کوییما .)7334 ،3احترام و اخالقمیداج دج نحیوۀ اجتبیاط بیا اتبیاع کشیوج
میزبا نیز ازیمل مؤل ها تأثیرگذاج است ک پژوهشها انوامشده ،شناسایی کردهانید.
افزایش احترام و اخالقمداج دج موجد اتباع میزبا و توانایی بیشتر دج ح ظ شأ خود و اتبیاع
میزبا  ،سبب کاهش اضطراب شده و نقش مثبتی دج انطباق میا فرهنگی ای ا میکند ،زیرا فرد
ب صوجت ناخودآگاه فر
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میکند ک دجصوجت جعایت وقاج و احترام ،اتباع میزبا نییز بی و

احترام میگذاجند (گادیزانست.)947-949 ،7938 ،
 .2-5کمک و همراهی دوستان

داشتن یک دوست و همراه دج طول مدت اقامیت ،یزیی دیگیر از مؤل ی ها میؤثر بیر تطیابق
فرهنگییایتماعی است ک دج پژوهشها انوامشده ب آ اشاجه شده است ب عنوا نمونی ،
مطالع دج موجد دانشوویا بینالمللی دج کشوج نیوزیلند نشا میدهد ک داشتن دجک بهتیر و
آگاهی کامل از فرهن کشوج میزبا  ،مویب میشود ک مشزالت و پیامدها ناشی از فرایند
تطابق فرهنگی با کشوج میزبا کمتر شود .دوستا محلیی و آشینایا دانشیووها میتواننید دج
افییزایش شییناخت از فرهنیی کشییوج میزبییا مییؤثر باشییند و فراینیید سییازگاج و تطییابق
فرهنگییایتماعی جا تسهیل کنند (واجد و سیرل .)7337 ،همچنین ،براساس نتایو یک مطالعۀ
طولی چهاجسال دج موجد دانشوویا بینالمللی ،دانشوویانی ک از کمک یک مربی و همیراه
است اده کرده بودند ،نسبت ب دانشیوویانی کی از ایین موضیوع بیبهیره بودنید ،دسیتاوجدها و

موفقیتها علمی بیشتر ب دست آوجدهاند (وستوود و باجکر .)7330 ،4نتیایو ییک مطالعیۀ
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دیگر ،بیانگر این است ک دانشوویانی ک دج کشوج دیگر تحصیل میکننید و از کمکهیا
یک دوست و همراه بهره میبرند ،نسبت ب کسانیک از این کمکها بهره نمیبرند ،ن ع و بهیره
بیشتر کسب خواهند کرد (پدجسن.)8070 ،
 .2-6ویژگیهای فرهنگ میزبان

ویژگیها فرهن میزبا  ،یزی دیگر از عوامل تأثیرگذاج بر تطابق فرهنگییایتماعی اسیت کی دج
پژوهشها پیشین شناسایی شده است ب عنوا نمون  ،برخی پژوهشها نشیا دادهانید کی جفتیاج
تبعیضآمیز اتباع میزبا  ،انطباق فرهنگییایتماعی افراد بیگانی جا بیا دشیواج جوبی جو میکنید .دج
مقابل ،حضوج دج یوامع کثرتگرا و افزایش گرایشها کثرتگرایان دج میا اتباع میزبیا  ،کیاهش
اضطراب افراد بیگان و تسهیل تطابق فرهنگییایتماعی جا دج پی داجد (بر  .)7315 ،نتایو پژوهش
دیگر نشا داده اسیت کی افیزایش فرهنی یمیعگرایی دج اتبیاع میزبیا  ،بیا تسیهیل دج انطبیاق

فرهنگییایتماعی افراد بیگان همراه است (تریاندیس ،بونتمپو ،ویالجییل ،آساعی و لوکا.)7344 ،1

یمعبند پژوهشها انوامشده دجباجۀ عوامیل تأثیرگیذاج بیر تطیابق فرهنگی یایتماعی
نشا میدهد ک مرد بود  ،یوا بود  ،عیزت ن یس بیشیتر ،داشیتن مهاجتهیا ایتمیاعی،
همییدلی بییا اتبییاع میزبییا  ،افیزایش اجتبییاط بییا اتبییاع میزبییا  ،و برقیراج اجتبییاط صییمیمان و
اخالقمداجان با آ ها ،دانش بیشتر دج موجد اتباع میزبا  ،داشتن اهدای مشترک با اتباع میزبا
و همزاج با آ ها ،برخوجداج از همراهی یک دوست یا مربی ،و ویود جوحیۀ کثرتگرایان و
یمعگرا دج میا اتباع میزبا  ،فرایند تطابق فرهنگییایتماعی جا تسهیل میکند.
 .3روش پژوهش

هما گون ک گ ت شد ،هدی این پژوهش ،تبیین برخی از مه ترین عوامل تأثیرگذاج بر انطباق
فرهنگییایتماعی دانشوویا خاجیی دج ایرا است .ب این منظوج ،پژوهش حاضر با است اده
ّ
کمی و ب صوجت پیمایش انوام شده است.
از جو
 .3-1تهیه پرسشنامه

پرسشنامۀ این مقال براساس م اهی نظر و دج چهاج قسمت طراحی شده است ک هریک از
آ ها ب ترتیب بیا میشود .پرسشنام ب گون ا طراحی شده است ک ابعیاد مختلیف توربی

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

فصلنامه علمیـپژوهشی

707
عوامل مؤثر بر انطباق
بینفرهنگی ...

ایتماعییفرهنگی دانشوویا خاجیی و همچنین ،عوامل مؤثر بر انطباق آ ها با یامعۀ اییرا
و محیط دانشگاهی جا برجسی کند.
دج بخش نخست پرسشنام  ،ویژگیهیا یمعیتشیناختی افیراد ،شیامل سین ،یینس،
وضعیت تأهل ،مقطع تحصیلی ،جشت تحصیلی ،دانشزده محل تحصیل ،کشوج محل تولد ،و
وضعیت اقتصاد برجسی شدهاند.
دج بخش دوم پرسشنام  ،برخی از عوامل میؤثر بیر انطبیاق بینفرهنگیی ،ازیملی میدت
اقامت دج یامعۀ میزبا  ،آشنایی قبلی با یامع میزبا  ،و داشتن همراه دج طول مدت تحصیل،
موجد سؤال قراج گرفتند.
قسمت سوم پرسشنام  ،سنوۀ تطابق فرهنگییایتماعی است .نسخ اصلی این سینو کی
ب منظوج اندازهگیر مییزا تطیابق فرهنگی یایتماعی دانشیوویا بینالمللیی بی کاج مییجود جا
ویلسو  )8079( 1دج  87عنوا  ،طراحی کرده است .با توی ب برخی از ویژگیهیا فرهنگیی و
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ایتماعی یامعۀ ایرا  78 ،عنوا ب این سنو اضاف کردهای  .حاصیل نهیایی کیاج ،ییک سینو
95گوی ا بود ک دج  8بخش شامل )7 :عوامل فرهنگییایتماعی و تعامل میؤثر بیا محییط )8
تورب ها دانشگاهی  )9شرایط محیطیی و  )8عوامیل فیرد  ،اجائی شید .دج ایین قسیمت از
دانشوویا خواست شد ک تطابق کنونی خود با شرایط فرهنگییایتماعی یامع ایرا جا براساس
مواجد ذکرشده ذیل دج مقیاس پنوگزین ا لیزرت ،از خیلی زیاد تا خیلی ک گزاج کنند.
دج بخش چهاجم از دانشوویا خواست شد ک میزا موافقت خود جا با گوی ها مرتبط بیا
تورب فرهنگییایتماعی آنا دج ایرا براساس طیف پنوگزین ا لیزرت ،از خیلی موافیق تیا
خیلی مخالف ،بیا کنند .گوی ها دج قالب یدول شماجه ( )3توضید داده شدهاند.
 .3-2انجام پیشآزمون و بررسی پایایی پرسشنامۀ طراحیشده

با توی ب اینز یامعۀ آماج موجدنظر ،دانشوویا بینالمللی دانشگاه تهرا بودهاند ،ب منظوج
سنوش پایایی گوی ها پرسشنام  ،ابتدا پیشآزمو دج میا دانشوویا بینالمللیی یزیی از

دانشزدهها دانشگاه تهرا  2ک تعداد دانشوویا بینالمللیی قابیلتویهی داجد ،انویام شید.
ب اینترتیب ک لینک پرسشنام آنالین برا تمام دانشوویا بینالمللی این دانشزده فرستاده
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .2دانشزده مطالعات یها

شد .دجنهایت دج این مرحل تعداد  74ن ر ب پرسشنام پاسیخ دادنید .دادههیا ب دسیتآمده
واجد نرمافزاج اسپیاساس شدند .دج این پژوهش برا سنوش پایایی ،از جو آل ا کرونباخ
اسییت اده شیید .آل ییا کرونبییاخ بیی دسییتآمده از اییین دادههییا ،مییرتبط بییا سیینو تطییابق
فرهنگییایتماعی ،برابر با  0/35بود ک برا ویود پایایی ،جق باالیی است.
 .3-3محاسبه حجم نمونه

برا محاسب حو نمونۀ آماج مطلوب ،از فرمول کوکرا ک از نظیر ببیی ( ،)7930یزیی از
مشهوجترین فرمولها حو نمون است ،است اده شد .برایناساس ،عیدد ب دسیتآمده بیرا
ً
حو نمونۀ این مطالع  ،تقریبا معادل  844است .همچنین ،دج یدول موجگا  ،عدد مطلیوب
برا یامع آماج با تعداد  7700ن ر یک تعداد دانشوویا بینالمللی دانشگاه تهرا هستندیی
معادل  845است.
 .3-4جمعآوری دادهها

دادهها پژوهش بی دو شیزل پرسیشنامۀ آنالیین و همچنیین ،ب صیوجت حضیوج دج بیین
دانشوویا بینالمللی دانشگاه تهرا یمعآوج شدند .دج میوجد نخسیت ،یعنیی پرسیشنام
آنالین ،لینک پرسشنام از طری واحید بینالملیل دانشیگاه بیرا بییش از  7700دانشیوو
خاجیی از طریق پست الزترونیک فرستاده شد .پرسیشنام بی دو زبیا فاجسیی و انگلیسیی
دجاختیاج دانشوویا قراج گرفت تا براساس میزا تسلطشا ب هرییک از زبا هیا بی آ پاسیخ
دهند .همچنین ،ب دلیل نرخ پایین پاسخها دج دو ه تی نخسیت گیردآوج دادههیا ،بخشیی از
دادهها ب صوجت حضوج و با حضوج دج میا دانشوو یا بینالمللی ساکن دج کو دانشیگاه
تهرا ک مایل ب همزاج دج این پژوهش بودند ،یمعآوج شد .دجنهایت ،تیا تیاجیخ یمعی
 85اس ند  14 ،7938پرسشنام ب صیوجت حضیوج و  878پرسیشنام ب صیوجت آنالیین
یمعآوج شدند .جو ه جفت  830پرسشنام یمعآوج شد ک پیس از حیذی پاسیخها
نامعتبر ک شامل  8موجد میشدند 848 ،پرسشنام  ،توزی وتحلیل شدند.
 .4یافتههای پژوهش

یافت ها پژوهش ب س بخش کلی تقسی میشوند .دج ابتدا ب معرفی نمون ها آماج میوجد
مطالع میپردازی  .سپس ،جابطۀ بین عوامل مؤثر بر انطباق بینفرهنگی ازیمل «مدت اقامت
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دانشوویا دج ایرا »« ،داشتن همراه حین تحصیل دج ایرا »« ،آشنایی قبلی با یامع ایرا » و
«ابعاد مختلف تورب بینفرهنگی و زندگی دج ایرا » جا برجسی خواهی کرد .دج قسیمت سیوم
نیز جابط تطابق بینفرهنگی دانشوویا خاجیی با ویژگیها یمعیتشیناختی آنیا توضیید
داده میشود.
 .4-1معرفی نمونه آماری موردمطالعه

دج این بخش ،براساس پرسشها مطرحشیده دج قسیمت نخسیت پرسیشنام  ،ویژگیهیا
یمعیتی نمون موجدمطالع توضید داده میشوند .یدول شماجه ( )7توزیع فراوانی پاسخگویا
جا ب ت زیک سن نشا میدهد.
جدول شماره ( .)1توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن
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سن

فراوانی

دجصد فراوانی

دجصد معتبر

زیر  80سال

9

7/7

7/7

 87-85سال

59

74/1

74/3

 88-90سال

703

94/8

94/4

 97-95سال

11

81/7

81/8

 98-80سال

81

3/5

3/8

 87-85سال

8

7/8

7/8

 88-50سال

4

8/4

8/4

باال  50سال

0

0

0

یمع

847

34/3

700

بدو پاسخ

9

7/7

یمع کل

848

700

هما گون ک دادهها یدول شماجه ( )7نشا میدهد ،بیشترین میزا فراوانیی پاسیخگویا ،
مربوط ب گروه سنی  88تا  90سال است .پس از آ  ،بیشترین فراوانی مربوط ب گروههیا سینی
 97تا  95سال و  87تا  85سال است بنابراین ،ب طوجکلی بخش عمده پاسخگویا  ،یعنی بیش از
 49دجصد آ ها بین  87تا  95سال ،سن داجند .کمترین میزا فراوانی نیز مربوط ب گروهها سنی
زیر  80سال و  87تا  85سال است .همچنین ،دج جده سینی بیاال  50سیال ،هییپ پاسیخگویی
ویود نداجد .یدول شماجه ( )8توزیع فراوانی پاسخگویا جا ب ت زیک ینسیت نشا میدهد.

جدول شماره ( .)2توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت
ینس

فراوانی

دجصد فراوانی

دجصد معتبر

ز

38

99/7

88/9

مرد

745

85/7

99/1

یمع

813

34/8

700

بدو پاسخ

5

7/4

یمع کل

848

700

دادهها یدول شماجه ( )8نشا میدهد ک  99دجصد پاسخگویا  ،یعنی حدود یکسیوم
آ ها ،ز و  85دجصد ،یعنی حدود دوسوم آ ها ،مرد بودهاند .یدول شماجه ( )9توزیع فراوانی
پاسخگویا جا ب ت زیک وضعیت تأهل نشا میدهد.
جدول شماره ( .)3توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تأهل
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فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

مورد

758

58/8

55
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ازدواج کردهام و همسر و فرزندان دج ایرا هستند.

18

88/7

88/8

یداشده/طالقگرفت

70

3/4

3/3

سایر مواجد

5

7/4

7/4

یمع

840

34/8

700

بدو پاسخ

8

7/8

یمع کل

848

700

دادهها یدول شماجه ( )9نشا میدهد کی بییش از نیمیی از پاسیخگویا  ،یعنیی 58/8
دجصد ،مورد هستند .همچنین ،حدود  80دجصد دانشوویا  ،متأهل هستند ک یکسوم آ ها
بدو خانوادۀ خود دج ایرا زندگی میکنند و دوسوم آ ها ،یعنی  88دجصید کیل کیاجبرا  ،بیا
همسر /فرزندا خود دج ایرا زندگی میکنند .یدول شماجه ( )8توزیع فراوانی پاسیخگویا جا
ب ت زیک مدجک تحصیلی نشا میدهد.

براساس دادهها یدول شماجه ( )8بیش از نیمی از پاسخگویا  ،یعنی  58دجصد آ ها ،دج
مقطیع فوقلیسییانس مشییلول بی تحصیییل هسیتند .پیس از آ  ،بیشییترین فراوانییی مربییوط بی
پاسخگویا دوجه دکترا است .این دانشوویا  ،90/8 ،یعنی حدود یکسوم کیل پاسیخگویا جا
تشزیل میدهند .برایناساس ،بیش از  40دجصد پاسخگویا  ،دج مقاطع تحصیالت تزمیلیی
تحصیل میکنند .کمترین فراوانی ،مربوط ب دانشوویا دوجه لیسانس با  78/1دجصد است.
جدول شماره ( .)3توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
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فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

لیسانس

98

78/1

78/3

فوقلیسانس

759

59/3

58/4

دکترا

41

90/8

97/8

سایر مواجد

9

7/7

7/7

یمع

813

34/8

700

بدو پاسخ

5

7/4

یمع کل

848

700

یدول شماجه ( )5توزیع فراوانی پاسخگویا جا ب ت زییک کشیوج محیل تولید نشیا میدهید.
براساس دادهها این یدول ،بیشترین دانشوویا خاجیی مشلول ب تحصیل دج دانشگاه تهیرا  ،از
کشوجها خاوجمیان ازیمل سوجی و عراق ،و پس از آ  ،از کشیوج افلانسیتا هسیتند .پیس از آ ،
بیشترین فراوانی مربوط ب کشوجها شرق و ینوب شرق آسیا و کمترین میزا فراوانیی ،مربیوط بی
کشوجها آمریزا شمالی و کانادا ،آمریزا التین ،استرالیا ،و نیوزیلند است .قابیلذکر اسیت کی
تعداد قابلتویهی از پاسخگویا  ،یعنی  71دجصد آ ها ،اتباع خاجیی متولد ایرا هستند.
جدول شماره ( .)5توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک کشور محل تولد
کشور محل تولد

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

آمریزا شمالی و کانادا

7

8

0/8

اجوپا غربی

79

8/8

5/7

اجوپا شرقی

5

7/4

7/3

آفریقا

8

0/1

0/4

کشور محل تولد

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

استرالیا و نیوزیلند

7

0/8

0/8

شرق و ینوبشرق آسیا

80

1

1/4

آمریزا التین

7

0/8

0/8

پاکستا  ،هند ،بنگالد

3

9/8

9/5

افلانستا

19

85/1

84/8

خاوجمیان

45

83/3

99/7

خاجیی متولد ایرا

88

75/5

71/7

آسیا میان

9

7/7

7/8

یمع

851

30

700

بدو پاسخ

81

3/5

یمع کل

848

700

 .4-2رابطه تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی با عوامل مرتبط

دج این بخش ،جابط بین عوامل مؤثر بر انطباق بینفرهنگی ،ازیمل «مدت اقامت دانشوویا
دج ایرا »« ،داشتن همراه حین تحصیل دج ایرا »« ،آشنایی قبلیی بیا یامعیۀ اییرا » و «ابعیاد
مختلف تورب بینفرهنگی و زندگی دج ایرا » ک مصادیق آ ب ت زیک دج یدول شیماجه ()3
توضید داده میشود ،برجسی شدهاند.
 .4-2-1بررسی رابطۀ تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی با متغیر مدت اقامت در ایران

مدت اقامت دج این پژوهش ب این صوجت کدگذاج شد =0 :زیر یک سال=7 ،یک سیال =8 ،دو
سال =9 ،س سال =8 ،چهاج سال و  =5بیش از چهاج سال .برا پژوهشگر این پرسش مطرح بود
ک آیا مدت اقامت دج ایرا میتواند با میزا تطابق بینفرهنگی اجتباط داشت باشد یا خیر .ییدول
شماجه ( )8میانگین تطابق جا برپای مدت اقامت و ضریب همبستگی ب دستآمده نشا میدهد.
جدول شماره ( .)6میانگین نمرههای تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی به تفکیک مدت اقامت و نتایج آزمون همبستگی
مدت اقامت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

کمتر از یک سال

93

789/75

87/84

15

758

یک سال

73

777/88

87/43

17

755

دو سال

93

773/98

88/58

11

718

س سال

98

787/87

73/57

48
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مدت اقامت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

چهاج سال

89

778/83

88/88

81

751

بیش از  8سال

788

781/78

87/09

94

788

ضریب همبستگی پیرسو

تعداد

معنی داج

0/784

840

0/05

نتایو تحلیل همبستگی نشا داد ک بین مدت اقامت دج ایرا و میزا تطابق بینفرهنگیی،
جابط مثبتی ویود داجد ( .) 0/784 ، 0/05این ضریب همبستگی مثبت نشا میدهد ک
با افزایش مدت اقامت ،سطد تطابق بینفرهنگی باال میجود.
 .4-2-2بررسی رابطۀ تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی با زندگی کردن با همراه

دانشوویا شرکتکننده دج این پژوهش دج یزی از دست ها زیر قراج میگیرند:
ی تنها زندگی میکن
فصلنامه علمیـپژوهشی
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ی با یک یا چند دانشوو زندگی میکن
ی با همسر یا فرزند زندگی میکن
ی با اقوام زندگی میکن
ی با والدین زندگی میکن
ی با دوستانی ک دج دانشگاه تهرا تحصیل نمیکنند ،زندگی میکن .
برا برجسی جابطۀ همراه زندگی با میزا تطابق بینفرهنگی ،از ضیریب همبسیتگی کرامیر
است اده کردهای  .یدول شماجه ( )1نتایو تحلیل همبستگی و توزیع فراوانی تقیاطعی جا نشیا
میدهد.
براساس دادهها یدول شماجه ( ،)1بین همراه زنیدگی و تطیابق بینفرهنگیی دانشیوویا
خاجیی ،جابطی معنیاداج وییود داجد (0/884 ، 0/07

) .بیا دجنظیر گیرفتن

توزیع تقاطعی ،مشخص میشود ک تنها  78ن ر از دانشوویا  ،تطابق پایین و  5ن یر ،تطیابق
باالیی داشت اند .دجحالیک  ،زندگی با والدین با میزا باالتر تطیابق بینفرهنگیی همیراه اسیت
( 79موجد تطابق پایین ،و  97موجد تطابق باال) .ب طوجکلی ،الگو نشا میدهید کی زنیدگی بیا
اعضا خانواده (همسر ،فرزند ،یا والدین) دج مقایس با حالتها دیگر ،بیا تطیابق بیشیتر
همراه است.

جدول شماره ( .)1توزیع تقاطعی همراه زندگی*تطابق بینفرهنگی و نتایج آزمون همبستگی
همراه زندگی

پایین

باال

کل

تنها زندگی میکن .

78

5

87

با یک یا چند دانشوو زندگی میکن .

81

53

788

با همسر یا فرزند زندگی میکن .

98

94

18

با والدین زندگی میکن .

79

97

88

با اقوام زندگی میکن .

5

7

8

با دوستانی ک دج دانشگاه تهرا نیستند ،زندگی میکن .

8

9

3

ضریب و کرامر

تعداد

معنی داج

0/884

840

0/07

 .4-2-3بررسی رابطـۀ تطـابق بین فرهنگـی دانشـجویان خـارجی بـا نـوع آشـنایی قب ـی آنهـا بـا
کشور ایران

نوع آشنایی با ایرا ب عنوا یزی از متلیرها مه  ،موجد توی پژوهشگر بود .شزل آشنایی دج
دست ها پنوگانۀ عدم آشنایی ،س رها پیشین ب ایرا  ،آشنایی از طریق دوسیتا و آشینایا ،
داشتن دوجهها تحصیلی قبلی دج ایرا  ،و آشنایی از طریق اینترنت بود .دانشوو دج این پرسش
باید تعیین میکرد ک هریک از این شیوهها دجباجه او صادق است یا خیر .دج کدگذاج تصنعی
برا صدق هر حالت ،کد « »7و برا عدم صدق آ  ،کد « »0دجنظر گرفت شد .یدول شماجه
( )4نتایو تحلیل همبستگی پیرسو جا نشا میدهد.
جدول شماره ( .)8نتایج آزمون همبستگی شیوه آشنایی و میزان تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی
متغیرها

1

2

3

3

5

 .7تطابق بینفرهنگی
 .8عدم آشنایی

0/007

 .9س رها قبلی ب ایرا

0/098

-0/043

 .8آشنایی از طریق دوستا و آشنایا

-0/778

-0/098

0/009

 .5داشتن دوجهها تحصیلی قبلی دج ایرا

0/081

-0/708

-0/041

-0/707

 .8آشنایی از طریق اینترنت

*-0/793

**-0/745

-0/030

-0/014

**-0/877
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براساس نتایو ب دستآمده از آزمو پیرسو  ،آشینایی از طرییق اینترنیت بیا مییزا تطیابق
بینفرهنگییی دانشییوویا خییاجیی ،جابطی من ییی داجد ( .) 0/793 ، 0/05عییدم آشیینایی
( ،) 0/007 ، 0/05س رها قبلی بی اییرا ( ،) 0/098 ، 0/05آشینایی از طرییق
دوسییتا و آشیینایا ( ) -0/778 ، 0/05و داشییتن دوجههییا تحصیییلی قبلییی دج ایییرا
( ) 0/081 ، 0/05با میزا تطابق بینفرهنگی ،جابط معناداج نداشت.
 .4-2-4بررسی رابطۀ تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی با ابعـاد مخت ـر ریـایت از تجربـه
بینفرهنگی و زندگی در ایران

دج این پژوهش ،ابتدا برخی از مؤل ها مرتبط با تورب بینفرهنگی و زندگی دج ایرا ازیمل
«پذیر دج محیط دانشگاهی»« ،پذیر دج محیط ایتماعی»« ،احسیاس تحمییل عقایید و
اجز ها فرهن میزبا »« ،انتخاب آگاهانۀ ایرا برا تحصیل»« ،انگیزه باال برا انتخیاب
ایرا »« ،تال برا افزایش آگاهی دج موجد یامع ایرا » و همچنین« ،جضایت کلی از زندگی
فصلنامه علمیـپژوهشی
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دج یامعییۀ ایییرا » ،برجسییی شییدهاند .سییپس ،بیی برجسییی جابطیی اییین ابعییاد بییا انطبییاق
فرهنگییایتماعی دانشوویا خاجیی دانشگاه تهرا پرداختی ای  .نتیایو تحلییل همبسیتگی
ابعاد توربی بینفرهنگیی و تطیابق بینفرهنگیی دانشیوویا خیاجیی دج ییدول شیماجه ()3
قابلمشاهده است.
جدول شماره ( .)3نتایج آزمون همبستگی ابعاد رضایت و میزان تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی
متغیرها

1

2

3

3

5

6

1

8

3

 .7تطابق بینفرهنگی
 .8محیط دانشگاهی

**0/854

 .9محیط ایتماعی

**0/188** 0/907
0/049

*0/799

 .8تحمیل اجز ها

0/083

 .5شناخت و آگاهی

**0/794* 0/918** 0/954** 0/839

 .8انگیزه

**0/135** 0/718** 0/804** 0/805** 0/815
**0/158** 0/108

 .1اولویت

**0/045 0/911** 0/987** 0/973

 .4آگاهی از ویژگیها

**0/835** 0/588** 0/850** 0/058** 0/943** 0/981** 0/814

 .3جضایت از ایرا

**0/583** 0/534** 0/898** 0/593** 0/713** 0/849** 0/850** 0/908

 .70نمره کل

**0/133** 0/849** 0/133** 0/458** 0/137** 0/983** 0/845** 0/881** 0/981

نتایو تحلیل همبستگی ب شیوه پیرسو نشا داد ک تطابق بینفرهنگی با پذیر دج محیط
دانشییگاهی ( ،) 0/854 ، 0/07پییذیر دج محیییط ایتمییاعی (،) 0/907 ، 0/07
انتخاب آگاهان ( ،) 0/839 ، 0/07انتخیاب بیاانگیزه ( ،) 0/815 ، 0/07اولوییت
داد ب ی ای یرا ( ،) 0/973 ، 0/07اف یزایش آگییاهی دج مییوجد فرهن ی ای یرا (، 0/07
 ،) 0/814و جضییایت کلییی از زنییدگی دج ایییرا ( ) 0/908 ، 0/07جابطییۀ مثبییت و
معناداج داشت .همچنین ،همبستگی تطابق بینفرهنگی دانشوویا خاجیی با نمره کل ایین
مقیاس ( ) 0/981 ، 0/07مثبت و معناداج بود .آزاد (عدم تحمیل) اجز ها و اعتقادات
با میزا تطابق بینفرهنگی ،اجتباط معناداج نداشت (.) 0/083 ، 0/05
 .4-3رابطۀ تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی با ویژگیهای جمعیتشناختی آنان

دج گام بعد  ،جابطۀ بین متلیرها یمعیتشناختی و تطابق بینفرهنگی دانشوویا خیاجیی
مدنظر پژوهش بود .دج این قسمت ب طوج خاص ب برجسی اجتباط سی متلییر سین ،یینس ،و
مقطع تحصیلی (ب دلیل اهمیت آ ها) پیرداختی  .پییش از ایین دج پیشیینۀ پیژوهش دج میوجد
اهمیت این متلیرها دج اجتباط با تطابق بینفرهنگی توضید داده شد.
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 .4-3-1بررسی رابطه تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی با متغیر سن

یدول شماجه ( )70میانگین نمرهها تطیابق بینفرهنگیی جا بی ت زییک سین و نتیایو آزمیو
همبستگی نشا میدهد .دست بند سن دج این پژوهش ب صوجت زیر بود :زیر  80سیال80 ،
تا  88 ،85تا  97 ،90تا  98 ،95تا  87 ،80تا  88 ،85تا  50و باالتر از .50
جدول شماره ( .)11میانگین نمرههای تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی به تفکیک سن و نتایج آزمون همبستگی
سن

تعداد

زیر  80سال

9

705/89

 80تا 85

59

780/48

 88تا 90

703

788/39

87/44

 97تا 95

11

780/84

80/31

 98تا 80

81

780/55

88/87

 87تا 85

8

781/89

87/18

میانگین

انحراف استاندارد
78/77

37

88/78

17
81
94
15

754

703

751

43

793

 88تا 50

4

778/43

73/30

ضریب همبستگی پیرسو

تعداد

معنی داج

-0/088

847

0/05

فصلنامه علمیـپژوهشی
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بیشترین مقدار
788
717
718
780
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نتایو تحلیل همبسیتگی نشیا میدهید کی بیین سین و تطیابق بینفرهنگیی دانشیوویا
خاجیی ،جابط معناداج ویود نداجد (-0/088 ، 0/05

) .با نگاه ب الگو میانگینهیا

دج سنین مختلف معلوم میشود ک دج دست ها مختلف سنی ،میزا تطابق ،جوند افزایشی ییا
کاهشی چشمگیر جا نشا نمیدهد .دست سنی زیر  80سال ،میانگین پایینتر جا دج تطیابق
بینفرهنگی گزاج کردهاند ،بااینحال ،تعداد افراد دج این دست  ،تنها س ن ر است و نمیتواند
دج نتیوۀ همبستگی ،اثر زیاد داشت باشد.
 .4-3-2بررسی رابطۀ تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی با متغیر جنسیت

ینسیت دج این پژوهش با کدها  7برا مردا و  8برا زنا مشخص شد .با تلییر این کدها
ب « »7برا میردا و « »0بیرا زنیا  ،بی منظوج ایویاد شیرایط کدگیذاج تصینعی ،تحلییل
همبستگی انوام شد .دج یدول شماجه ( )77میتوا نتایو تحلیل همبستگی ینسیت و تطابق
بینفرهنگی دانشوویا خاجیی جا ب همراه شاخصها توصی ی مشاهده کرد.
فصلنامه علمیـپژوهشی
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جدول شماره ( .)11میانگین نمرههای تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی به تفکیک جنسیت و نتایج آزمون همبستگی
تعداد
جنسیت
745
مردا
38
زنا
ضریب همبستگی پیرسو
-0/014

میانگین
787/99
788/37
تعداد
813

انحراف استاندارد
88/98
73/33
معنی داج

کمترین مقدار
94
48

بیشترین مقدار
718
717

0/05

هما گون ی ک ی دادههییا یییدول شییماجه ( )77نشییا میدهیید ،بییین ینسیییت و تطییابق
بینفرهنگییی ،جابطیی معنییاداج مشییاهده نشیید (-0/014 ، 0/05

) .میییانگین تطییابق

بینفرهنگی دج زنا  ،اندکی باالتر است ،اما این میزا نمیتواند ب لحاظ آماج قابلتوی باشد
و ب همین دلیل ،دج تحلیل همبستگی ،نبود جابط مشاهده شد.
 .4-3-3بررسی رابطه تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی با متغیر مقطع تحصی ی

دانشوویا شرکتکننده دج این پژوهش دج س مقطع کاجشناسی ،کاجشناسی اجشد و دکترا
مشییلول تحصیییل بودهانیید .دج یییدول شییماجه ( )78میتییوا میییانگین تطییابق بینفرهنگییی
دانشوویا خاجیی جا ب ت زیک مقطع مشاهده کرد .همچنین ،دج این یدول ،نتیایو تحلییل
همبستگی قابلمشاهده است.

جدول شماره ( .)12میانگین نمرههای تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی به تفکیک مقطع و نتایج آزمون همبستگی
مقطع

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

کاجشناسی

98

778/51

89/31

17

717

کاجشناسی اجشد

759

785/87

87/10

94

785

دکترا

30

787/48

80/98

15

787

ضریب همبستگی اسپیرمن

تعداد

معناداج

0/783

813

0/05

دج نخستین تحلیل ،کدها « »7برا کاجشناسی »8« ،برا اجشد و « »9برا دکترا دجنظر
گرفت شد .ضریب همبستگی بین مقطع و تطابق بینفرهنگی ،معناداج نبود (0/058 ، 0/05
) .با مشاهده میانگین نمره تطیابق بینفرهنگیی ،معلیوم میشیود کی دج دوجا تحصییالت
تزمیلی (کاجشناسی اجشد و دکترا) دجمومیوع نسیبت بی دوجه کاجشناسیی ،مییزا بیشیتر از
سازگاج مشادهده میشود .ب همین دلیل ،دج کدگذاج دوباجه ،دانشوویا کاجشناسی اجشد
و دکترا ،یک کد دجیافت کردند .ضریب همبستگی ب دستآمده نشا میدهید کی دج مقیاطع
باالتر ،میزا تطابق بینفرهنگی بیشتر مشاهده میشود ( .) 0/783 ، 0/05اگرچ میزا
این همبستگی ک بوده و تنها دج سطد خطا کمتر از پنوصدم معناداج است.
 .4-3-4بررسی رابطۀ تطابق بینفرهنگی دانشجویان خارجی با متغیر کشور محل تولد

دانشوویا شرکتکننده دج این پژوهش از مناطق یلرافیایی مختل ی از یها  ،مهایرت کرده
بودند (برا مثال ،امریزا شمالی ،اقیانوسی  ،افریقا ،و .)...برا پژوهشگر این پرسش مطرح
بود ک آیا منطق زندگی و تولد میتواند با میزا تطابق بینفرهنگی جابط داشت باشید ییا خییر.
یدول شماجه ( )79توزیع تقاطعی منطق محل تولد و میزا تطابق جا نشا میدهد.
جدول شماره ( .)13توزیع تقاطعی منطقه جغرافیایی محل تولد*تطابق بینفرهنگی و نتایج آزمون همبستگی
منطقه

پایین

باال

کل

آمریزا شمالی و کانادا

7

0

7

اجوپا غربی

1

8

79

اجوپا شرقی

8

7

5

آفریقا

7

7

8
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منطقه

پایین

باال

کل

اقیانوسی

7

0

7

شرق و ینوب شرقی آسیا

75

5

80

آمریزا التین

7

0

7

هند ،بنگالد  ،پاکستا

4

7

3

افلانستا

97

88

19

خاوجمیان

80

85

45

خاجیی متولد ایرا

73

84

81

ضریب و کرامر

تعداد

معنی داج

0/818

851

0/05

نتایو ب دستآمده نشا میدهد ک بین منطق تولد و میزا تطابق بینفرهنگی ،جابط ویود
داجد (0/818 ، 0/05

) ،هرچند ایین جابطی تنهیا دج سیطد خطیا کمتیر از

پنوصدم معناداج است .با نگاهی ب یدول تقاطعی معلوم میشیود کی دج بیین افیراد کی از
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اجوپا شرقی و غربی ،امریزا شیمالی ،آسییا شیرقی ،و ینیوب شیرق ،اقیانوسیی  ،هنید،
بنگالد  ،و پاکستا مهایرت کردهاند ،گرایش ب سو تطابق ،کمتر بیوده اسیت .دجحالیکی
مهایرا از افلانستا  ،خاوجمیان  ،و متولدین ایرا  ،میزا تطابق باالیی داشت اند.
بحث و نتیجهگیری

دانشوویا بین المللی دج دوجه تحصیل خیود دج کشیوج میزبیا بیا شیرایط یدیید جوبی جو
میشوند ک منور ب ایواد شوک فرهنگی دج آ ها میشود .دج محیط دانشگاهی ،از این شوک
فرهنگی با عنوا شوک آ کادمیک یاد میشود .با توی ب اهمیت یذب دانشوویا خاجیی ک
یزی از عوامل اجتقا جتب بینالمللی دانشگاه است ،الزم است کی عوامیل میؤثر بیر انطبیاق
بینفرهنگی آ ها ک دوجه شوک فرهنگی و آ کادمیک جا کاهش میدهد ،شناسایی شوند .مقالی
حاضر ب برجسی برخی از عوامل مؤثر بر انطباق بینفرهنگی دانشوویا خیاجیی مشیلول بی
تحصیل دج دانشگاه تهرا پرداخت است.
یزی از عوامل مؤثر بر افزایش انطباق بینفرهنگی ،داشتن همراه دج طیول میدت تحصییل
است .نتایو یدول شماجه ( )1نشا میدهد ک دانشوویانی ک ب همراه همسیر ،فرزنیدا  ،ییا
والدین خود زندگی میکنند ،میزا تطیابق فرهنگی یایتماعی بیاالتر داجنید .ایین مسیئل دج

ادب یات پژوهش نیز مطرح شده است .یزی از دالیل اساسی آ  ،این است ک داشتن یک همراه
تا اندازۀ زیاد می تواند اضطراب ناشی از شوک فرهنگی جا کاهش دهد و ب فرد دج انطبیاق بیا
محیط یاج جساند.
مدت اقامت دج یک یامع ب دالیل مختلف میتواند دج میزا انطباق تیأثیر بگیذاجد .هرچی
طول مدت اقامت افراد افزایش یابد ،فرصت بیشتر برا شناخت فرهن و یامع میزبیا پییدا
میکنند .این مؤل ب طوج خاص ،ه دج م هوم شوک فرهنگیی و هی دج نظرییۀ حساسییتها
بینفرهنگی بنت مطرح شده است .براساس نظریۀ بنت ،افزایش اجتباطیات بیا یامعی میزبیا دج
کاهش حساسیتها بینفرهنگی و افزایش انطباق افراد با آ یامع مؤثر است (بنت.)7348 ،1
البت گاهی ممزن است دجعمل ،افزایش اجتباطات و تعامل بیشتر با محیط ،سبب آشنایی بیشتر با
ینب ها من ی یامعۀ میزبا و دجنتیو افزایش حساسیتها بینفرهنگی شود .بیرا سینوش
این مسئل  ،میزا تطابق دانشوویا و مدت اقامت آ ها دج ایرا جا برجسی کردی  .نتیایو ییدول
شماجه ( )5نشا میدهد ک با افزایش مدت اقامت دج اییرا  ،مییزا انطبیاق فرهنگی یایتماعی
دانشوویا نیز باال میجود هما گون ک دج یدول یادشده قابلمشاهده اسیت ،بیشیترین مییزا
انطباق دج گروهی از دانشیوویا مشیاهده میشیود کی چهیاج سیال ییا بیشیتر دج اییرا اقامیت
داشت اند بنابراین ،فرضی پژوهش براساس نظری حساسیتها بینفرهنگی کی معتقید بی بیاال
جفتن انطباق بر اثر افزایش اجتباطات دج یک دوه زمانی خاص است ،تأیید میشود.
دج برجسی ادبیات پژوهش مربوط بی تطیابق فرهنگی یایتماعی برخیی از عوامیل بی طوج
یداگان تأثیر مثبتی بر انطباق دانشیوویا داشیتند کی پذیرفتی شید دج محییط ایتمیاعی و
همچنین دج محیط دانشگاه ،انتخاب آگاهانۀ ایرا ب عنوا کشیوج محیل تحصییل ،و افیزایش
آگاهی دج موجد فرهن ایرا  ،ازیمل این عوامل هستند .دادههیا ییدول شیماجه ( )3نشیا
میدهد ک میا همۀ این عوامل و تطابق ایتماعییفرهنگی آنیا جابطی وییود داجد .بیتردیید
پذیرفت شد دج محیط ایتماعی بی طوج عیام و پذیرفتی شید دج محییط دانشیگاهی بی طوج
خاص ،از عواملی هستند ک میتوانند ب گونی ا بیالقوه اضیطراب دانشیوویا بینالمللیی جا
کاهش و جوند تطابق آ ها جا افزایش دهند .انتخاب آگاهانۀ ایرا ب این سبب اهمیت داجد کی
فرد از پیش از وجود ،اطالعاتی جا دج موجد یامع کسب کرده است و با دجی کمتر از شیوک
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فرهنگی جوب جو میشود بنابراین ،میزا انطباق ب گون ا قابلتوی افزایش مییابید .از یملی
عوامل مؤثر بر انطباق بینفرهنگی دانشوویا بینالمللی ،نزدیزی فرهنگی کشوج محیل تولید
آ ها با کشوج میزبا است .نتایو پیژوهش براسیاس ییدول شیماجه ( )79نشیا میدهید کی
دانشوویانی ک از کشوجها افلانستا و خاوجمیان آمده بودند ،نسیبت بی دانشیوو یا سیایر
کشوجها ،میزا انطباق بیشتر داشت اند.
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