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 به شاغل خارجی دکتری دانشجویان تجارب عالی؛ آموزش شدن المللی بین در بینافرهنگی تبادالت (.8931) زهرا ،امنکنی
  .819-851 (،9)81 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه .ایران در تحصیل

1001-8181شاپا:   

  آزاد است. نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

؛ تجارب عالی آموزش شدن المللی بینتبادالت بینافرهنگی در 
 *دکتری خارجی شاغل به تحصیل در ایران دانشجویان

 
 1نام زهرا نیک

 71/30/7001پذیرش: ؛     30/30/7001دریافت: 
 

 چکیده
خاارجی شااغل باه تحصایل در ایاران از هدف این مقاله توصیف و تفسیر تجارب زیسته دانشجویان دکتری 

شاوند،  هایی که دانشجویان دکتاری خاارجی باا آن مواجاه مای و دشواریها  زندگی و تحصیل است. چالش
هویت دانشگاهی و احساس تعلق آنان به اجتماع علمی و معرفتی و نیاز فرهنگای کاه  گیری شکلتواند در   می

مباادالت »گاه نظری پشتیبان این موضوع در مباحث مرتبط با آورد. خاست وجود بهکند مانع   در آن تحصیل می
اسات.  عالی آموزششدن  یالملل بینمرتبط با  مباحث مهم و عنوان به، «مطالعات دوره دکتری»و « دانشگاهی

پژوهش یازده دانشاجوی دکتاری از کشاورهای  های این رسان  و اطالعی است نگار شیؤه مردم بهروش تحقیق 
صاورت گلولاه برفای انتخااب شادند.  ی مختلف بودند که باهها دانشگاهها و   ان و هند در رشتهافغانستان، لبن

کار گرفته شد. تجاارب  ه( برای فهم کلیت تجارب دانشجویان ب1081طرحواره مفهومی مک آلپاین و نورتن )
 (و ج ؛نهااادی (ب ؛ای/گااروه آموزشاای  رشااته (دانشااجویان بااا مااد نظاار داشااتن سااه بافاات الااف زیسااتهٔ 

هاای زنادگی و   هاا و پیییادگی  ی تو در تو امکان شناخت الیهها بافتاجتماعی/فرااجتماعی، تفسیر شد. این 
ا  را فراهم آورد. یافته تحصیل دانشجویان خارجی در ایران ه مقولاه توصایف و تفسایر شاد. های پژوهش ذیل ن 

ز تحصیل در کشاورمان در کال منفای این دانشجویان ا رغم آنکه تجارب زیستۀ بهنتایج حاکی از آن است که 
فرهنگی و تلفیق فرهنگ کشور میزباان  ای نبوده است که توانایی گفتگوی بین  گونه اما در مجموع به ،نبوده است

کادمیاک در کلیت تجارب آنان را فراهم آورد یا آنان را در مسیری کم شاان  تنش و مالیم برای تکاوین هویات آ
 هدایت کرده باشد.

در  عاالی آموزش، دانشگاه، مطالعات دوره دکتری، دانشجویان خارجی در ایران ،شدن المللی  بین ها: کلیدواژه
 در ایران از تحصیلایران، تجارب دانشجویان 
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 مقدمه. 1

، «مباادالت دانشاگاهی»، عاالی آموزش شادن المللی بینخصاو  از جمله مباحاث مهام در
ملاه مبادلاه و اعازام دانشاجو، سافرهای از ج عاالی آموزشآمد محققان حوزه  و مشتمل بر رفت

اماری معرفتای  ی مطالعااتی و پژوهشای اسات. مباادالت دانشاگاهی صارفا  ها فرصتعلمی، 
. برخی نویساندگان بارای تبیاین اهمیات استفرهنگی و اجتماعی ای  مقوله عمدتا  نیست، بلکه 

قادرت نظاامی و رقیب و جایگزینی برای  عنوان به« دیپلماسی فرهنگی»این موضوع از اصطالح 
اطالعااتی و  اند  که پس از دهه هشتاد میالدی و ظهور جامعاهٔ   دیپلماسی اقتصادی استفاده کرده

مباادالت دانشاگاهی  ،معناا ایان (. به8911گسترش صنعت فرهنگ مطرح شده است )فاضلی،
در عالوه بر ابعاد علمی و آموزشی، وجوه و ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بارزی 

ای اسات کاه در   و نهادهاا دارد. مباادالت دانشاگاهی مقولاههاا  ارتباطات میان کشورها، دولت
و دانشگاه مورد توجه و برسی قرار گرفته است. عالی آموزش شدن المللی بینمباحث 
 ها دانشاگاهو  عاالی آموزش شادن المللی بینمباحث نظری مرتبط با  ،اخیری ها سالدر 

؛ فتحی واجارگاه 8911ان داخلی )فاضلی،نظر صاحبمختلف از سوی  با ادبیاتکّرات و  به
( مطارح و در 8931؛ اصغری، 8931، 8935؛ خورسندی، 8939، 8930فر،  و خشنودی

ی نیز شاهد توجه گذار سیاستو مجالت مختلف به چاپ رسیده است. در سطح  ها کتاب
هاای چهاارم، پانجم و ششام   در کشورمان هستیم. برنامه عالی سازی آموزش یالملل بینبه 

ایاران  و ساند سااله  بیستانداز  ی کلی علم و فنااوری، ساند چشامها سیاستتوسعه و نیز 
خصاو  تصاریح متعاددی درعلمی کشور از جمله این اسناد باالدستی هستند که  جامعهٔ 

(. 8931توان یافت )اصغری،  در آنها می عالی سازی آموزش یالملل بین
 عاالی آموزشاز ساایر مقااطع بسیار بیشاتر دکتری را  دورهٔ  ،داماتو اقها  بحث گونه این

از  عمادتا  شده معطوف به این دوره در کشاورمان،  های تجربی انجام  کند. پژوهش  می متأثر
های دانشگاهی بوده اسات.   ی و راهبردهای معطوف به گسترش و بسط رشتهسنج علممنظر 

زیساته  هاایی کاه تجرباهٔ   اسات کاه پاژوهشحااکی از آن مقالاه نویسنده این های  بررسی
یکی از مهمترین کنشگران این دوره، کانون تمرکاز و مطالعاه  عنوان بهدانشجویان دکتری را 

اللاه فاضالی باا عناوان  شامار و ناچیزناد. دو اثار از نعمات انگشاتتقریبا   باشد،  دادهقرار 
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 تأثییر»( با عناوان 8911)فرهنگ و دانشگاه ( و فصل هفتم کتاب 8930) ی سفرنگار مردم
، از «زندگی و تحصیل در خارج: نگرش و بینش دانشجویان ایرانی نسبت به غرب و بریتانیا

اند که بر اساس تجربه زیسته نویسنده در دوره دانشجویی خود در   های نادری  جمله پژوهش
ق و ویری پرجزئیات، تحلیلی عمیاتص ،کشور انگلستان به نگارش درآمده است. این دو اثر

خصو  زندگی و تحصیل دانشجویان ایرانای شااغل باه آفرین در مجموع متنی بصیرتدر
کند. پژوهش قابل ذکر دیگار، مقالاه ناادری و بیاات،   تحصیل در کشور انگلستان ارائه می

ی باه تردیادهای دانشاجویان ایرانای در آلماان نگاار مردم( است. آنان بار اسااس 8935)
گیرند و تمرکز  بر میرا در عالی آموزشکلیه مقاطع  ،این مقالهکنندگان  اند. مشارکت پرداخته

 تحصیلی خاصی نیست. آنان بر دورهٔ 
و  عالی آموزش شدن المللی بین درخصو شده در کشورمان  تجربی انجامهای  بررسی 
؛ فتحای واجارگااره، زارع و 8938؛ خراسانی و زماانی مانش، 8931دکتری )موالیی،  دورهٔ 

صاورت  باه عمادتا  شاناختی،   ( از جهت روش8938پور و نامداریان، ؛ مجید8911یمنی، 
پیمایش و بررسی نظرات کنشگران مختلف بوده است و تا آنجائی که نگارنده با مراجعه باه 

ایران بررسای کارده اسات،  مگو علوم انسانی،  ایرانداک، نورمگز، پرتال جامعهٔ های  پایگاه
نشجویان دکتری خارجی شاغل به تحصیل شناسایی و فهم تجارب دا درخصو پژوهشی 

شده در سایت وزارت آمار منتشردر ایران صورت نگرفته است. این در حالی است که بنا به 
ی ها سالعلوم، تحقیقات و فناوری تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران در 

واکااوی تجاارب  هایی که به  جای خالی پژوهش ،رو این اخیر رشد صعودی داشته است. از
محسوس و ضروری است. ایان مقالاه باا تشاخی   دانشجویان بپردازد کامال  از  هاین دست

فهم چگونگی تحصیل و زندگی دانشجویان دکتاری خاارجی در در پژوهشی موجود  ءخال
 پردازد.   ایران، به تجارب زیسته این افراد می

 
 مسئلهاهمیت و ضرورت . 2

خارجی شاغل باه تحصایل در کشاورمان، منباع بسایار  تجارب زیسته دانشجویان دکتری
 ماثثرعوامال  ،شود  گونه که اجرا و تجربه می در ایران آن عالی آموزشبرای فهم  است خوبی
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درسای دانشاگاهی و های  و شارایط محیطای، برناماهها  دانشجویان، زمینههای  بر یادگیری
که از اهمیت و ضرورت  فهام  شناخت بهتر جامعه ایرانی در کلیت آن. برخی دالیل اساسا  

 کند به این قرار است:  می این دسته از دانشجویان پشتیبانی تجارب زیستهٔ 
 مطالعاهٔ کرردن برزرا ه هرویای او: تر   ترر دانجر و و زرازنده  عمیقهای  یادگیری ءارتقا (الف

کنناده  و نیز عوامال تساهیلها  تجارب زیسته دانشجویان خارجی، امکان فهم موانع و تنش
آورد. بدون برخاورداری از   عمیق و ماندگار در مسیر تحصیل آنان را فراهم میهای  ادگیریی

هاای   یاادگیری گیری شاکلالزم بارای های  توان شرایط و زمینه  نمی ،دانش در این خصو 
کادمیک در آناان را ساامان داد. پاژوهشهای  اصیل و هویت هاا حااکی از آن اسات کاه   آ

مانادگی،  غربی، درجاتی از انزوا و درحاشایه یافتهٔ  رهای توسعهدانشجویان خارجی در کشو
کنناد   فرهنگی را تجربه مای بین آمیختگی و مذاکرهٔ  فرهنگی و یا تالش برای درهمسازی  شبیه

که وضعیت برای دانشجویان خارجی شاغل باه تحصایل   (. این1088و همکاران،  1)وکایال
غیرغربی چگونه است، جاای کاویادن فاراوان در کشور ما و بر اساس تحصیل در دانشگاه 

تواناد از رناج و مشاکالت آن بکاهاد و   فرهنگی مای دارد. شناخت ماهیت این تجارب بین
 (.181 ،8930دنبال داشته باشد )فاضلی،  تری را به تجارب سازنده گیری شکل

در بساایاری از  عااالی آموزشی در گذار سیاسااتعررالی:   دموکراتیررک کررردن شمرروز  (ب
، 2و نکرتن   آلپکین    مک  های دنیا کمتر باه صادای دانشاجویان توجاه کارده اسات )کشور

تجاویزی و هاای  از نگاه متأثرشده  انجامهای  گیری تصمیم عمدتا  (. در کشور ما نیز 1001
باوده اسات.  ها دانشاگاهان و مساووالن وزارت علاوم و بهداشات و گذار سیاستپائین  بهباال

شااجویان کمتاار شاانیده شااده اساات و آنیااه مبنااای هااا، نیازهااا و تجااارب دان خواساات
 عاالی آموزشی قرار گرفته اسات، تناساب و سانخیت چنادانی باا تحاوالت گذار سیاست

د. تجارب دانشجویان خاارجی از حواور و تحصایل در امروز ندار شدهٔ  ای همگانی و توده
را تجرباه  در ایاران عاالی آموزش شادن المللی بینگروهی از دانشاجویان کاه  عنوان بهایران 

باه دور از  و و اساناد مکتاوبها  انه یاا برناماهگذار هاای سیاسات کنند و فاار  از لفاظی  می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کنناد،   کشورمان را حاس مای عالی آموزشاجتماعی، با پوست و گوشت خود های  واقعیت
ی گذار سیاساتگرایای مخارب در  هایی بارای کاساتن از آرماان بخشی ها و رهنمون داللت
 واند داشته باشد.ت  می عالی آموزش

گاهی ملی و فهم کلیه جامعه ایرانی:  (ج خارجی  شناخت تجارب دانشجویانکسب  ودش
گااهی مّلا  می شاغل به تحصیل در کشورمان ایرانای را  ت جامعاهٔ ی و فهام کلّیاتواند خودآ

ای است که باید به آن از منظری   دانشگاه مقوله ،دنبال داشته باشد. به تعبیر جبار رحمانی به
بنیاان  دانش نیاز جامعهٔ  عنوان بهصرف آموزشی، معرفتی و حتی اقتصادی های  فراتر از بحث

پرساش از دانشاگاه ایرانای، معتقاد اسات (. رحمانی 8931)سایت رب، تیرماه  نگریست
فرهنگای اجتمااعی و های  آن است. تعدد الیاه جانبهٔ  ت همهایرانی در کلیّ  پرسش از جامعهٔ 

بر نقش و کارکردهای دانشگاه در کشورمان مغفاول اصالی  مثثرسیاسی اقتصادی متداخل 
 در مطالعات دانشگاه است. فهم تجارب دانشجویان خارجی، برخی ابعاد و زوایای پدیادهٔ 

 کند.   در ایران امروز و کارکردهای مختلف و متعدد آن را روشن می عالی آموزش پیییدهٔ فرا
فهام تجاارب دانشاجویان  :الملر  بینبر  کارکردهای زیازی اقاصرادی فرهنگری در روا (د

حاائز اهمیات  و ضاروری  ،بریم می شدن که در آن به سر در عصر شتابان جهانی ،خارجی
مبادالت دانشگاهی  درخصو ( به نقل از میشل، 8911گونه که فاضلی ) است. زیرا همان

در ایان  یعاال آموزشجدی است و ای  کند، امروزه دیپلماسی فرهنگی مهم و مقوله  بیان می
آیاد. در تااریت تحاوالت   حسااب مای م دیپلماسای فرهنگای باهزمینه از ارکان اساسی مقّو 

و  ،، ابتادا قادرت نظاامی، ساپس قادرت اقتصاادیالملال بیندیپلماتیک جهان در روابط 
کننده برعهده داشته است. دانشجوی خارجی برای  حاضر قدرت فرهنگ نقش تعیین حالدر

و تلفیاق  1فرهنگی  د این قدرت باشد باید از توانایی گفتگوی بینولّ آنکه برای کشور میزبان م
تواناد در بازگشات باه   او مای ،فرهنگ در کلیت تجاربش برخاورد باشاد. در ایان صاورت

 کشور محل تحصیل خود شود. 2کشورش، سفیر فرهنگی
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 چارچوب نظری و مفهومی  . 3

هاایی کاه تجاارب 1زمیناه نقشاهٔ ای بارای ترسایم   ( طرحاواره1001آلپاین و  ناورتن ) مک
ریازی  طارح»خاود باا عناوان  اند. آنان در مقالهٔ   گیرد ارائه کرده  دانشجویان در آن شکل می
باه  «دوره دکتری: چارچوبی تلفیقی برای پژوهش و کانشهای  مجدد رویکردمان به برنامه

برناد:  مای امنا 2گزیده هم النهپردازند و از سه بافت در می شرح و توضیح چارچوبی تلفیقی
 ی. الملل بینبافت اجتماعی و  (و ج ؛نهادی(؛ ب3ای/گروه آموزشی بافت رشته (الف

( در شناسایی تجاارب 1001) 4طرحواره پیشنهادی آنان، توسط مک آلپاین و آموندسن
کاار گرفتاه شاده اسات. آناان باه  دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی و زبان انگلیسی باه

)مطلاوب( و منفای )هماراه باا مشاکل و ناکاامی( دانشااجویان  شناساایی تجاارب متبات
شادن  هایی که منجر به ابراز خاود و شانیده آن دسته فرصت که گیرند  پردازند و نتیجه می  می

 بندی تجارب متبات قارار توان در دسته  دانشجو بوده است را می های صدا، نیازها و خواسته
کاد کیدمیک، یا داد. این تجارب بر رشد و تکوین هویت آ و استحکام آن و نیاز احسااس  تأ

کادمیک و جامعهٔ   بوده است. مثثرتر  کالن تعلق به اجتماع آ
مرباو  باه  مقالاه در پیشاینهٔ  800چارچوب پیشنهادی آنها بر اساس تحلیل قریاب باه 

دکتری، تدوین شده است و مسائل متنوعی از جمله دیادگاه دانشاجویان،  دورهٔ ی ها آموزش
شده این چارچوب با نگاه اتخاذ گیرد. می ر آن را دربرینظاحکومتی و ی ها استسیدانشگاه، 

ایان  ،برای فهام تجاارب دانشاجویان خاارجی در ایان نوشاتار متناساب اسات. در اداماه
 کنیم.  چارچوب مفهومی را تشریح می

ماهیات و »کنناد کاه  مای شناختی را طارح ال معرفتثاین س ابتداآلپین و نورتن در   مک
تا چه میزان »کنند:   تر می را خرد و دقیق سثالآن، این  دنبال به«. دکتری چیست؟ دورهٔ اساس 
دارد؟ دانشاجوی  تاأثیرای یا نیازهای اجتماعی در پاست باه ایان پرساش   های رشته  تفاوت

ها  بیند؟ اگر قرار است این آمادگی می شود و آموزش  دکتری برای چه کاری در آینده آماده می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ک  تواناد دانشاجویان را بارای طیاف وسایعی از  واقع این دوره می ادمیک باشد، آیا بهاز نوع آ
توان این دوره را با طیف   دهند، آماده کند؟ چگونه می  که دانشگاهیان انجام می ییها فعالیت

ها  مثسسهو پیامدهایی برای ها  متنوعی از دانشجویان سازگار کرد؟ و این موضوع چه داللت
 دارد؟و مراکز علمی 

و دیدگاه هاایی  کشیدهرا به چالش  ها سثالسنتی داده شده به این های  سپس آنان پاست
تاز در ایان دوره  بر مطالعه عمیق و طوالنی، پژوهش اصیل و آماادگی بارای ارائاهٔ  که صرفا  

کید دکتاری و  هاای دورهٔ   کاه مطالعاه برناماه معتقدناددانناد. آناان   نابسنده می را کنند  می تأ
دانشاگاهی مانناد اساتادان و  هاا و کنشاگران درون  بر اسااس رشاته اه نباید منحصرا  دانشگ

از عوامال  متاأثرهای دکتاری   دانشجویان فهم و بررسی شود؛ بلکه چیستی و کیفیت برنامه
ی مرباو  باه بودجاه و گرنات اشااره ها سیاساتآنان به  ،متعددی است. برای متال پیییدهٔ 

هاای ایان دوره و نیاز کیفیات تحصایل   هاا و برناماه  گیاری  شادت بار جهات کنند که به  می
شاود،   وجهی ارائه مای صورت الگویی سه که به ،بحث آناننتیجٔه گذارد.   دانشجویان اثر می

ای النه گزیده و از   گانۀ پیییده این است که تجارب یادگیری دانشجویان در بافت و زمینه سه
تعبیار  هاای پیییادپ پویاا و باه  ای از ایان سیساتم  هگیرد. شکل ذیل تصویر ساد  می تأثیرآن 

گزیده است. النه ی درهمها بافت ،کنندگان آن تدوین

 (1002طرحواره مک شلپاین و نورتن ) .(2)ه شمار  شک 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

بافت اول: دانشجو، تعامالتش 
ان، ها و استاد با همکالسی

 ای و گروه آموزشی بافت رشته

 بافت دوم: بافت نهادی

 
 یبافت سوم: بافت اجتماعی و فرااجتماع
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در کاانون ایان الگاو قارار دارد.   ان به ویژه استاد راهنمااستاد بااومیان  دانشجو و رابطهٔ 
خاود  نوباهٔ  ای/گروه آموزشی قرار دارند که این بافات نیاز باه بافت رشته دردانشجو و استاد 

در بافات اجتماعی/فرااجتمااعی بزرگتار  قرار دارد. این دو بافت، نهادی درون بافت و زمینهٔ 
 :شود  گانه توضیح داده می ی سهها بافتاین  ،در ادامه مستقر است.

 دانشجویان. 1-3

 ،کلیطاور ههاا و با به نیازها، خواست جو قرار دارد. غالبا  شده، دانش در کانون الگوی معرفی
های دکتری کمتر توجه شده است. البته صادای دانشاجویان در   صدای دانشجویان در دوره

آلپاین و ناورتن باه نقال از  مک .ماند  نشنیده میتقریبا   عالی آموزشتمام مقطع تحصیلی در 
دکتری بیشتر است، زیرا تصور بر  جویان دورهٔ بر این نظرند که این وضع در مورد دانش 1گلد

آنان چندان اهمیتای نادارد و یاا کساانی کاه در جایگااه قادرت و های  این است که دیدگاه
قرار دارند، چندان به ایان نظارات دسترسای ندارناد. اماروزه  عالی آموزشگیری در   تصمیم

های بسیار متناوعی وارد   لیتدانشجویان دکتری با پیشینه، آمادگی، انگیزه، انتظارات و مسوو
و مراکاز آموشای تغییارات و ها  شوند. اگار جاو و فرهناگ ساازمانی دانشاکده  این دوره می

تحصایل و یاا  هایی به فراخور این متقاضیان انجام ندهد، انبوهی از تعارض، تارک  بازنگری
 شدن تحصیالت آنان را به دنبال خواهد داشت.  فرسایشی

 ه آموزشیای/گرو بافت رشته. 2-3

دکتاری اسات،  از آنجائی که ورود دانشجو به اجتماع علمی رشته یکی از کارکردهای دورهٔ 
مهمای بسایار موضاوع  ،رسااله کننادهٔ  ویژه تیم راهنماایی به ،روابط میان دانشجو با استادان

از ماهیات و چگاونگی گفتگاو و ماذاکراتش باا شدت  بهدکتری دانشجو  دورهٔ  است. تجربهٔ 
میاان  پاذیرد. البتاه رابطاهٔ   عواملی مانند قومیت/ملیت و جنسیت طرفین رنگ میاستادان و 

 ای/گروه آموزشی نیست. استاد و دانشجو مستقل از بافت رشته
ی دانشاجویان دکتاری مانناد هاا آموزشباید توجه داشت کیفیات یاادگیری و  ،عالوه هب

شاان اسات.   تحصیلی دورهٔ  کلیت تجارب آنها در خالل تأثیر ها تحت  دانشجویان سایر دوره
باه عوامال  ،عالوه بر روابط میان استاد و دانشجو ،های متبت یا منفی  این تجارب و مواجهه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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( از میان این عوامل بار 8333) 1مهم دیگری درون رشته/ گروه آموزشی هم ربط دارد. کزار
( نیااز بااه 1009) 3گااذارد و یااتس  دانشااجو انگشاات ماای 2ی پااذیرش/انتخابها سیاساات

دهنده باه بافات  یکی از عوامل مهم شکل عنوان بهدکتری  دورهٔ  4نیازها و الزامات برنامه یشپ
های سنتی در پذیرش دانشجو )مانند   کند. الزامات و بایسته  رشته ای/گروه آموزشی اشاره می

آوردن شواهدی  ر آن( اغلب در فراهمیدر جلسه دفاع، آزمون کتبی و نظا پروپوزال، موفقیت
دکتری، که بتواند ظرفیت یادگیری فرد  ر توانمندی و آمادگی متقاضی برای ورود به دورهٔ ب داّل 

(. از آن گذشااته، بساایاری از 8331، 5عاااجز اساات )هگاادورن و نااورا ،بیناای کنااد  را پاایش
فرایناد تحصایل و  کنند بدون آنکه اطالع کاملی درباارهٔ   دکتری را آغاز می دانشجویان، دورهٔ 

 این دوره داشته باشند. های  دادن برنامه بردن و سامان پیش چگونگی به درخصو دانش الزم 
هاای آموزشای متفااوت،   ای به رشتۀ دیگر و نیز با توجه به گاروه  ای از رشته  الزامات برنامه

ی ها فعالیتنیازهایی مانند کارآموزی و   ها و پیش  های دکتری بخش  یکسان نیست. برخی برنامه
زمان طول تحصایل حتای تاا دو ساال  دارند که خود این موضوع بر مدتمدت  عملی طوالنی

کادمیک  می ، دو  عامل مهم دیگری است که در 7ای  پژوهش رشته و  سبک و شیوهٔ  6افزاید. جو آ
بایاد آن را  ،واردان، از جمله دانشجویان دکتری ای/گروه آموزشی مطرح است و تازه  بافت رشته

تر پژوهش موضوعیت   های انفرادی  گونه عمدتا  وم انسانی و اجتماعی در عل ،متال فراگیرند. برای
های تیمی پژوهش بیشتر به چشام   تمایل به شیوه ،در علوم طبیعی و سالمت که حالیدارد، در

گیارد کاه   به دلیل ماهیت جمعی پژوهش، اجتماع عمل شاکل مای ،خورد. در دسته اخیر  می
ا دچار شود. تفاوت دیگری که در میان ایان دو دساته شود کمتر دانشجویی به انزو  موجب می

دکتری مربو  است. دانشجویان علوم انساانی و اجتمااعی  رشته بارز است، به موضوع رسالهٔ 
کنند کاه   به نسبت دانشجویان علوم طبیعی و سالمت بیشتر موضوع رساله خود را انتخاب می

 .آورد  می وجود بهای خاصی را   این موضوع بافت رشته
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 بافت نهادی. 3-3

از جمله عواملی که بر بافت نهادی اثر دارد، منابع مالی و امکانات اسات. مناابع داخلای، 
 عمادتا  ، نماودش آشاکار اسات. 2و دساتیاری پژوهشای 1اموری مانناد دساتیار آموزشای

دکتری کمتار باه  شود دانشجویان دورهٔ   های مالی موجب می  تخصی  این منابع و حمایت
شاان دور شاوند. مادیران و مساووالن  های  یرون از دانشگاه مراجعه کنند و از برناماهکارهای ب
 ها از جمله افراد اثرگذار در این بافت هستند.  دانشکده

 بافت اجتماعی و فرااجتماعی . 4-3

کادمیک خود  نظر از نقش صرف ما المللای قارار   ای، ملی و بین  تر منطقه در بافت وسیع، های آ
کادمیک، اقتصادی و اجتماعی، محیط در حال تغییاری بارای ها سیاستندها و داریم. رو ی آ

عاواملی کاه در ایان آورد.  مای وجود بهو افراد درون آن از جمله دانشجویان دکتری  ها دانشگاه
صااحبان قادرت، صانایع و مشااغل، کنند، مطالباات مطارح از ساوی  آفرینی می بافت نقش

از دانشاگاه بارای پاساخگویی در قباال شود که را شامل می... ها، و  ان، خانوادهمدار سیاست
شادن،  المللی، جهانی  در سطح بین .مطالبه دارندشده   داده  عمومی تخصی  سرمایه و بودجهٔ 

بار جواماع و  ماثثربسایار پرقادرت  بنیاد، از عوامال دانشهای جدید و اقتصاد   ظهور فناوری
 در 3لونیاااواروپااایی ب در بیانیااهٔ  ،متااال ساات. باارایاه دانشگاهارتباطااات میااان کشااورها و نیااز 

، تحرک و جابجایی استادان و دانشجویان و توانایی رقابت آنها در عالی آموزشی گذار سیاست
ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات.  ،با هدف سیاسی و اقتصادی و نه آموزشای ،الملل  سطح بین

در امر آماوزش در ساطح ملای کااهش  عمل کشورهای اروپایی را استقالل ،اجرای این بیانیه
ی اتحادیه اروپایی ها سیاستپذیری شدید کشورهای این مجموعه از تأثیردهد و حاکی از   می

های حااکمیتی )در ساطح ملای یاا   توسط دیدگاه صرفا   عالی آموزشی ها سیاستالبته  است.
ها  فکری بر اساس رشاتهالمللی دانشگاهیان، فوای   تعامالت بین .کند  المللی( تغییر نمی  بین

/فرااجتمااعی همساو نیسات. ی نهادی و اجتماعیها سیاستبا  آورده است که بعوا   وجود به
، مبنای بار ساقف زماانی ها دانشاگاهتباع آن  انتظارات برخی نهادهای ماالی و باه ،برای متال

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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رشاته  هاای  ها در تعارض با ماهیات یاادگیری  دکتری، توسط برخی رشته برای دورهٔ ساله  چهار
دکتری باید هماهنگی  ی برای دورهٔ گذار سیاست ،رو اینشود. از  و با آن مخالفت میتلقی شده 

 زمان همای را   های رشته  نهادی با پاسخگو بودن به دغدغه و میان سطح اجتماعی/فرااجتماعی
 مد توجه قرار دهد.

 

 روش تحقیق . 4

نگااری کشاف   ه اسات. هادف ماردمنگااری بهاره گرفتا  این مقاله از مردم ،به لحاظ روش
گذاری  بندی، نام  ها تجربیات خود را مقوله های خاصی است که خود افراد براساس آن روش

تاالش بارای  ،نگاری    مردم ،(. در واقع8911، 1کنند )اسپردلی و مک کوردی  و مشخ  می
جزیه و (. ت8930فرهنگی در میان یک گروه است )فاضلی،  هٔ شناخت، توصیف و فهم زمین

دانشجویان  توصیف و تفسیر از تجارب زیستهٔ  مشتمل بر ارائهٔ  نگاری    مردمها در  تحلیل داده
 خارجی از تحصیل و زندگی در ایران است. 

نمونه این پژوهش شامل یازده دانشجوی دکتری خارجی شاغل به تحصیل در ایاران در 
نسیت زن و مرد، تحصیل در شده هر دو ج انتخاب بود. نمونهٔ  8931-8931سال تحصیلی 

بهشااتی، ی مختلااف )تهااران، شهیدها دانشااگاهو ها  دکتااری، رشااته مراحاال مختلااف دورهٔ 
بار اسااس هاا  اعتباار، داده تاأمینمنظاور  باهگرفت.   بر میتربیت مدرس( را در و خوارزمی

مدرس دانشاگاه و  عنوان بهمشارکتی نگارنده  آوری شده است: مشاهدهٔ  چندین راهبرد جمع
یافته، هاای غیرسااختار  هاای کاانونی، مصااحبه  تبا  با دانشجویان خارجی خاود، گاروهار

 های صوتی و نوشتاری تلگرامی.   گفتگوهای غیررسمی و پیام

 ها  یافته. 5

 :گردد می مقوله ارائه 3ها در قالب   یافته
 شوند می صحبت سریع دوست و همها  مقوله نخست: ایرانی. 1-5

کادمیاک را مشاخ  مای از جمله عواملی کاه کناد چگاونگی تعاامالت و   بافات و جاو آ
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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دانشاجویان  ها و استادان اسات. تجرباهٔ   ارتباطات اجتماعی میان دانشجویان با همکالسی
زمااان کوتاااهی دوسااتانی از میااان  انااد در ماادت  توانسااتهآنهااا حاااکی از آن اساات کااه 

ماناادن و  حاشاایهناازوا و درتجربااه ا ،رو ایاانزدانشااجویان/کارمندان ایراناای پیاادا کننااد. ا
 عنوان باه( 1085و همکااران ) 1کاه برخای پژوهشاگران مانناد گیابسااا  شادن گذاشتهکنار

غربای باه آنهاا  یافتهٔ   ی کشورهای توسعهها دانشگاههای رایج دانشجویان خارجی در   تجربه
 شد.   مقاله دیده می های این رسان در میان اطالعکمتر اا  اند  پرداخته

وطنانم هم بیشتر به من کمک کرده اسات.  های ایرانی من حتی از هم  کالسییکی از هم
 ماالی قارار گرفات و در موایقهٔ   پولی و مشکالت مالی بار مان ساخت مای هر وقت بی

 کارت مرا حفظ بود و در اولاین فرصات بارایم واریاز گفتم. او شمارهٔ  می گرفتم، به او می
ر کاری، مالی و آموزشی به من خیلای کماک کرد. ... این ارتباطات اجتماعی در امو می

 کرده است )دانشجوی علوم تربیتی از افغانستان(.
بودن و برقراری سریع ارتباطاات انساانی را در  دانشجویان خارجی، خونگرمی، گشوده

 خارج از محیط دانشگاه نیز بسیار تجربه کرده بودند. 
جاا وقتای ماردم  سای و خیاباان و هماهشوند، در تاک  صحبت می خیلی زود با آدم همها  ایرانی

ساال اولای کاه  کنند. من ظرف یک  فهمند من خارجی هستم، سر صحبت را سریع باز می  می
رسامی یااد صورت غیر ای، زبان فارسی را به گونه کالس و دوره ایران بودم بدون شرکت در هیچ

های مان نیاز در مدرساه   برقرار کرد. بیه ارتبا ها  گرفتم. خانم من هم خیلی سریع با همسایه
 اند )دانشجوی علوم تربیتی از هند(.  المللی تهران، دوستان ایرانی زیاد پیدا کرده   بین

 اید!  مقوله دوم: شما حق ما را خورده. 2-5

یان خارجی شنیده می  یکی از آزردگی شد، این بود که   هایی که در صحبت بیشتر دانشجو
 ی جامعاهٔ ها فرصاترجی کسی است که امکانات و کنند دانشجوی خا  ایرانیان تصور می

لات و ملات ایاران را جباران کناد. د، بدون آنکه بتواند محبات دوکن  ایرانی را استفاده می
ی ایرانی از مردم ایران دریا  و بارای ها فرصتاین تصور وجود دارد که بودجه و  ،واقعدر

 شود.  دیگران هزینه می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ای هستیم. از وقتی خاودم و اجتمااع پیراماونم را   شده یک بار تحمیل عنوان بهما در ایران 
االن کاه کننده بوده است، این در حالیسات  شناختم، برایم این موضوع سنگین و ناراحت

 کنم )دانشجوی جغرافیا از افغانستان(.  دانشگا تحصیل می شخصی در من با هزینهٔ 
 گوید: یکی از دانشجویان ادبیات فارسی از هند می

گوید شما حق ماا   هزار دانشجوی خارجی وجود دارد، اما کسی به آنان نمی 815در هند 
 اید!  ایم، که شما حق ما خورده  اید. این جا ما زیاد شنیده  را خورده

 گوید:  باره می دانشجوی دیگر در این
که به ایران آمدم دو نفر از دانشجویان اساتعداد درخشاان ایرانای بارای ورود باه  38سال 

ها به مان   ها آنها و خیلی شده بودم. تا مدت دکتری پذیرفته نشدند، اما من پذیرفتهارشد و 
که من بورسیه کشور افغانستانم و  حالیام. در  دادند، انگار من حق آنان را خورده  فحش می

 ام )دانشجوی علوم تربیتی از افغانستان(.  از ظرفیت دیگری پذیرفته شده
باودن  یالمللا بینبنادی  و رتبه ها دانشگاهامتیاز به های  ککه در دنیا یکی از مال حالیدر

دانشاجوی » عنوان باهای   رساد، مقولاه  آنها داشتن دانشجوی خاارجی اسات، باه نظار مای
 در ایران در میان مردم عادی و دانشگاهیان امری ناشناخته و غریب است. « خارجی

 مقوله سوم: سردرگمی و بروکراسی اداری وحشتناک. 3-5

کننااده در ایاان پااژوهش از سیسااتم اداری و بروکراساای   همااه دانشااجویان مشااارکتیبااا  تقر
هاای ایاران در کشورشاان تجاارب منفای داشاتند.   خانه  دانشگاه، وزارت علوم و یا سفارت

مد و فرساینده است.آکارناهمگی آنان بر این نظر بودند که سیستم اداری ایران کند، 
کار اداری چند ماه سپری کنه و اینقدر بره و بیاد و هزینه دانشجوی مهاجر باید برای یک  

رفت و آمد بدهد تا کارش پیش بره، برخی امورات هم کاه روال مشخصای اصاال ناداره 
 )دانشجوی جغرافیا از افغانستان(.

د تاا بااالخره توانساتم باا بورسایه بارای ل پشت در سفارت ایران عمرم تلف شمن دو سا
به دلیل این تاخیر بی مورد مجباور شادم پایش دکتاری بگاذرانم. تحصیل به ایران بیایم. 

دگی درسام را در ساوآنقدر سیستم اداری ایران کند و بیزارکننده است که با خساتگی و فر
 ایران شروع کردم )دانشجوی ادبیات فارسی از هند(.
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من اینجا که آمدم در دانشگاه گم شدم. هیچ کس نبود کاه راهنماایی درسات و حساابی 
د که باید چکار کنم یا بروشوری که مسایر کارهاا را باه ماا بگویاد وجاود نداشات. بکن

 )دانشجوی علوم تربیتی از لبنان(.

 مقوله چهارم: ایران را به ما بشناسانید!. 4-5

تباادالت دانشاگاهی ابازاری بارای  کند می نقل از نایت و دوویت بیان( به 8931اصغری )
المللی است و موجب تقویات وابساتگی   عرصه بین کشورها درهای  معرفی زبان و فرهنگ

هاای   کنند. او با ذکر دیدگاه  فرهنگی و ملی در افرادی است که در کشور دیگری تحصیل می
بحث  1008، پس از سپتامبر شدن المللی بین( از پررنگ شدن دالئل سیاسی 1080نایت )

فرهنگای در اساتادان و  باین های شایساتگی ءدر ارتقاا ها دانشاگاهآورد و نقاش   میان مای به
ی تحصایل الملل بین و دهد. کارکردهای سیاسی، فرهنگی  دانشجویان را مورد توجه قرار می

که از نظر ژئو پلتیک در منطقه پرتزاحم و آشوب غارب اا  دانشجویان خارجی برای کشور ما
های همساایه، ای دارد. دانشجویان خاارجی کاه از کشاور  اهمیت ویژهاا  ایم  آسیا قرار گرفته

المللی کشورمان به ایاران   تمدنی زبان و ادبیات فارسی و یا از قلمرو نفوذ سیاسی بین حوزهٔ 
بسط قدرت  توانند عالوه بر توسعه تفاهمات فرهنگی میان مردم دو کشور، زمینهٔ   آیند، می  می

 ءارتقااا ،رو ایاانای را برایمااان فااراهم آورنااد. از  افاازایش امنیاات منطقااه ،ناارم و در نتیجااه
 عالی آموزشکارکردهای مهم  فرهنگی دانشجویان خارجی ضروری و از های بین  شایستگی

گاهی به این نیاز در صحبت هاای ایان مقالاه، در  رساان  های اطاالع  کشورمان است. خودآ
 تر بود.   دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی بارز و برجسته

چاون خاود کنناد، اماا   برگازار مایها  یا برناماهسری اردوها  وزارت علوم یا نهاد رهبری یک
ماا جاایی بارای آنکاه  ؛ها بسیار سطحی است  کنندگان آن چندان توجیه نیستند، برنامهبرگزار

کردند بسایار   نوروز که برگزار می تر بشناسیم نداریم. برنامهٔ   جانبه فرهنگ ایرانی را بهتر و همه
برای دانشاجویان خاارجی ی برای کریسمس سطحی است. ... دانشگاه تهران برنامه مفصل

خاواهم ایاران را بشناسام.  مای ام که درباره فرهنگ خودم بدانم، من من اینجا نیامدهدارد ... 
متال    ی غیررسمی دانشگاهها فعالیتتوانیم در   شدت سیاسی است. ما نمی دانشگاه تهران به

انشجوی دکتاری ساال آخار سه د 13های دانشگاهی شرکت کنیم، سال   ها و تشکل  انجمن
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های دانشجویی اخراج کردند. پس ما از این طریق   دلیل همکاری با یکی از انجمن هند را به
 توانیم با ایران بیشتر آشنا شویم )دانشجوی ادبیات فارسی از هند(.  هم نمی

نیاز به شناخت زبان و فرهنگ، تاریت و جغرافیای ایاران باه درجاات مختلاف در هماه 
شد. البته برای آن دسته از دانشجویان افغاان کاه پایش از  می ن خارجی احساسدانشجویا

دلیال  دکتری، تجربه اقامت و حوور در ایران را داشاتند، ایان موضاوع باه تحصیل در دورهٔ 
طور ضمنی و تدریجی در خالل زندگی در ایران کسب کرده بودند، محسوس  شناختی که به

افغان که برای اولین باار باه ایاران آماده بودناد، یاا تجرباه دسته از دانشجویان   نبود. اما آن
ط خااوبی بااه زبااان فارساای نداشااتند، محاادودی از حوااور در ایااران داشااتند، و یااا تساالّ 

 آورده بود. وجود بهشناخت کافی از ایران، تجارب تلخی برای آنان  عدم
ای جز گذران   هخوب و خوشی از ایران ندارم، عدم درک متقابل برایم چار من هیچ تجربهٔ  

شناساند و ناه مان آناان را )دانشاجوی شایمی از  می این دوره نگذاشته است، نه آنان مرا
 افغانستان(.

 ها و امکانات مورد نیاز  مقوله پنجم: کمبود زیرساخت. 5-5

های سفر،  موضوعات مربو  به مجوز اقامت، خوابگاه، تحصیل فرزندان، بورسیه، محدودیت 
ها و مسائلی است که   وقت به درجات متفاوت از جمله چالش ه کار نیمهحساب بانکی، نیاز ب

 مساائل، اقاداماتی فراتار از محادودهٔ گوناه  شوند. رفع این  دانشجویان خارجی با آن مواجه می
از ساه ساطح  1طلبد. اصغری به نقل از نایت  اختیارات وزارت عتف و نهادهای مربوطه را می

در  شدن المللی بینبرد و  می امل سطح ملی، بخشی و نهادی نامش ها دانشگاه شدن المللی بین
 اا دیگرهای  های اجرائی و وزارتخانه  ها و دستگاه  سطح ملی را مستلزم درگیر شدن همه سازمان

 (.51، 8931داند )اصغری،   میاا  عالی آموزشهای مربو  به   عالوه بر وزارتخانه
خوابگااه باود.  ،یان خاارجی ماورد مطالعاههاای دانشاجو  ترین دغدغاه  یکی از اصلی 

هلی باارای تااأدانشااجویان در کشااورمان خوابگاااه م ی پااذیرای ایاانها دانشااگاهبساایاری از 
د و این دسته از دانشجویان با مشکالت عدیده و سختی در پاست ندانشجویان خارجی ندار

لخای و رنجای کاه اقامت خود مواجه شادند. ت ترین نیاز زندگی در روزهای اولیهٔ   به ابتدائی
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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حادی باود کاه  تحصیل آن را تجربه کردناد باه یدانشجویان خارجی فاقد خوابگاه در ابتدا
بادترین »، «پشایمانی از آمادن باه ایاران»، «شدن از تحصایلزاربی»آنان، با کلماتی مانند 

 :گردد می کردند. در ادامه مصدایقی از این اظهارات ذکر  از آن ایام یاد می« روزهای عمرم
د ماه اول اقامتم در ایران با خانواده و سه فرزندم در یکی از مدارس دولتی که مهاجران چن

کردم. مان از درس خوانادن   کردند، در شرایط سختی زندگی می  افغان در آن تحصیل می
بیزار شده بودم. هر کاری کردم به من خوابگااه ندادناد، آخار سار یکای از اساتادانم کاه 

دانشاجوی اساتاد  گرفت و برد پیش کارمند مربوطه. او چون قابال   شرایطم را دید دستم را
بود، کارم را راه انداخت. من اولین دانشجوی خارجی ساکن خوابگاه در این دانشگاهم، 

اند )دانشجوی علوم   بعد از من نیز تا کنون به هیچ دانشجوی خارجی دیگر خوابگاه نداده
 تربیتی از افغانستان(.

 های مختلف وجود دارد:  ی مختلف و ملیتها دانشگاهبرای دانشجویان  مشابه اظهارات فوق
صل و درمانده شده باودم. از أدانستم باید چه کنم، مست  دانشگاه به من خوابگاه نداد. نمی

 آمدنم به ایران پشیمان بودم )دانشجوی زبان و ادبیات فارسی از هند(. 
د مادرک شناساایی، مشاکالت مصادیق دیگری از مشکالت دانشجویان خارجی مانن 

 مالی، چگونگی تحصیل فرزندان در اظهار نظرات ذیل منعکس شده است:

سطح یک ایرانی ندارم، با اینکه متولد ایرانم و وارد چهارمین دهه  من مدرک شناسایی هم
یک مهااجر  عنوان بهام. نیمی از عمرم به این منوال سپری شده است، هنوز   ام شده  زندگی

تاک افارادی چاون بناده دارد  تاکهای  شاانه کنم. این امر سنگینی خاصی بر  زندگی می
 )دانشجوی جغرافیا از افغانستان(. 

برای تحصیل فرزندانم در مدرسه مشکل داشتم، گذرنامه من تمدید تهاران اسات و مان 
کردناد )دانشاجوی علاوم  نام نمای  ای دخترانم را ثبت  ساکن کرج هستم. در هیچ مدرسه

 افغانستان(.  تربیتی از

ند، از ایان تعاداد حادود ا هزار دانشجوی خارجی مشغول به تحصیل15در ایران حدود 
دهناد، هماان  مای هزینه باه ماا کمک عنوان بهند. اما آنیه ا هزار نفر بورسیه دولت ایران1
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وقتای باه کارمناد وزارت علاوم چیزی است که هشت سال پیش تصاویب شاده اسات! 
 گویند بروید خدا را شکر کنید همین را هام باه شاما می یم،یگو می بودن بورسیه را ناچیز

 .دهیم! )دانشجوی ادبیات فارسی از هند( می

در دنیا قوانین خوبی بارای دانشاجوی  .ستا ما مدرک شناسایی معتبر ترین مسولهٔ  اصلی
له حل نشده است )دانشجوی جغرافیا از وایران تاکنون این مس مهاجر وجود دارد. ولی در

 انستان(.افغ
 زده  : توهین/تبعیض و برخوردهای سیاستمقوله ششم. 6-5

ی در ایران تبعیض و رفتارهای دانشجویان افغانستانی در مقایسه با دانشجویان لبنانی و هند
آن  و میازان تاوان درخصاو  شادت  انسانی بیشتری تجربه کارده بودناد. اگرچاه نمایغیر

کرد، اما وقتی از دانشجویان خواسته شاد، تجرباه تلات و ناخوشاایندی از  دقیقی نظراظهار
از تبعیض و  هر چند اندک،، همگی آنها مواردیتقریبا  تحصیل و اقامت در ایران بیان کنند، 

هاای متعاددی   کلیشاه ،طاور کلای هب. کردندذکر ای برخی از ایرانیان را   کلیشههای  ذهنیت
 بااتارهاا میاان رفهمبساتگی  و رابطاه یپیوندی علّ  هااین کلیشه. ها وجود دارد  تدرباره مل
 د.نشاو  هاای متعادد مای  فهمای  د و منجر به کاجنکن  های فرهنگی و ملی برقرار می  خصلت

صاورت  رو، تلقای از یاک ملات باه ایانفرهنگی و تنوع وسیعی دارند و از ها باورهای  ملت
شود.   تعصب و تبعیض میو منجر به  بوده کننده پارچه گمراه فرهنگی یک

بناده   نامناسب با همشهریان و هموطنان ما دارناد ...  در اداره های  برخی ادارات رفتار
خودش از روی میز(  مورد توهین و  ای بسیار جزئی )برداشتن برگهٔ   خاطر مسوله خدایی به

ناد. اش کرد شتم کارمند قرار گرفت و او را دزد خطااب کردناد و بازرسای بادنیو ضرب
 )دانشجوی جغرافیای از افغانستان(.

زده  ی ایران به دانشجویان کشورهای جنگها دانشگاهنگرش سیستم اداری و آموزشی در 
 آمیز است )دانشجوی شیمی از افغانستان(.  مانند افغانستان بد و توهین نیافته و توسعه

تاایم گااروه شناساای تربیتاای بخااوانیم، رف خواسااتیم جامعااه  مااا وقتاای ایااران آماادیم ماای
مقاومات لبناان دانساتند و فهمیدناد ماا باا  آنها وقتی دیدگاه ما را درباارهٔ  .شناسی  جامعه
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ا الله هام حزب ر دواندناد، نپذیرفتناد. ساویی داریام، بعاد از اینکاه یاک ساال ماا را س 
 تربیتی از لبنان(. )دانشجوی علوم

ر بزرگاوار بودناد و م، بسایاا  جاا ندیاده خاوبی هایچ ایان هایی باه کنم همکالسی  فکر می
کرد ...  ای برخورد می مان هم حرف نداشتند. به جز یکی از اساتید که بسیار سلیقهاساتید

بسایار  ؛رود برخاورد پزشاک دانشاگاه باا بناده وقتای ماریض باودم  گاه از یادم نمی هیچ
 آمیز بود )دانشجوی اقتصاد توسعه از افغانستان(.   توهین

 جا قحط بود! مقوله هفتم: چرا ایران؟. 7-5

ات از همگاان کاّر  د که دانشجویان لبنانی و هندی بهپربسامدترین پرسشی بو« چرا ایران؟»
و مایه تعجاب بسایاری از ماردم  سثالتحصیل  شنیده بودند. دلیل انتخاب ایران برای ادامهٔ 

ی ها دانشاگاهدکتاری در  کشورمان بوده است. گویی تحصیل دانشاجوی خاارجی در دورهٔ 
 غریب است. و ی عجیبایران امر

 ایاران، عاالی آموزشو  ها دانشاگاهپرسند چرا ایران؟ می چه در ایران، چه در کشورمان، همه
شناساند.  هم  جایگاه علمای خودشاان را نمایها  شده نیست. ایرانی برای مردم هند شناخته

گیرناد. ایان  مای کام قباول ندارناد. آنهاا خودشاان را دساتلحااظ علمای  خودشان را باه
ها  دانشگاهی در منطقه سرآمد و در برخای رشاتههای  ست که ایران در برخی رشته ا لیحادر

 )دانشجوی مهندسی از هند(. کامپیوتر در دنیا مطرح استافزار و  مانند رباتیک، نرم

در علیگر هند بوده است و ای  هندی که پیشتر ده سال مدیر مدرسه   رضا دانشجوی شیعه
 گوید:  رب مدارس اسالمی و علوم تربیتی به ایران آمده است، میاکنون برای استفاده از تجا

پرسند چرا آمدی ایران؟ ... با مردم عاادی هام   اینجا همه از نگهبانی تا رئیس دانشکده می  
پرسند، چرا ایران؟!   ام ایران، با تعجب می  فهمند برای دکتری آمده  زنم، وقتی می می که حرف

 جا قحط بودی آمدی اینجا!؟

کنناده در ایان  تاوجهی از دانشاجویان خاارجی شارکت قابال ست که عدهٔ  حالیاین در 
و استادان ایرانی را از نظر دانش نظری قوی و در سطح باالیی ارزیاابی  ها دانشگاهپژوهش، 

هاای   دکتری با توجاه باه رشاته کردند. گرچه این رضایت از کیفیت و سطح علمی دورهٔ   می
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لحاظ محتوایی و علمای دانشاجویان خاارجی  رسد به  به نظر می مختلف، متفاوت بود، اما
 کنند.   ی ایران را در مجموع خوب ارزیابی میها دانشگاه

کادمیک دالیل دیگری نیز برای   انتخاب ایران برای تحصیل، عالوه بر قوت ها و مزایای آ
شاد. تمادن عالی ماا با  تواند مزیت نسبی آموزش  دانشجویان خارجی داشت که از قوا می

فرهنگی مشترک، زبان و ادبیات فارسای، اعتقاادات اساالمی و و  تاریخی باستانی و پیشینهٔ 
المللی از دالیل انتخاب برخی از دانشاجویان   عد بیناشتراکات دینی و مواضع سیاسی در ب  

 خارجی بود.
 گوید:   شناسی به ایران آمده است می تحصیلی انسان نمر دانشجوی لبنانی که با پیشینهٔ 

های  و ساخنرانی ها کتابمن دوست داشتم زبان فارسی را بیاموزم، اشعار حافظ را بخوانم و 
دکتار شاریعتی خیلای های  ام ساخنرانی  دکتر شریعتی را به زبان فارسی استفاده کنم. شانیده

خاواهم  مای کتاب از او ترجمه شده است، اما من 91جذاب و اثرگذار بوده است. در لبنان 
 شریعتی، شهید مطهری و امام خمینی آثارشان را بخوانم و گوش کنم. با زبان

 گوید:  جواد دانشجوی ادبیات فارسی از هند می
من به عشق ایران اینجا آمدم. در هند پیش از استعمار انگلیس، هفتصد سال زباان فارسای، 

سای دارد. بینیاد کاه ریشاه فار  زبان رسمی بوده است. االن شما واژگان زیادی در هندی می
تارین   یکای از کهان عنوان باهو ایندیا، از تمدن ایران آواهر لعل نهرو در کتاب دیسکاوری ج

 کند.  بشری با ستایش یاد میهای  تمدن

 محوری آموزشی و آزادی عمل استادان در آموزشمقوله هشتم: محتوا. 8-5

ی اثرگذار ها بافته ای و گروه آموزشی از جمل  تر اشاره شد، فرهنگ رشته طور که پیش همان
های فراوانای در ایان خصاو  در ساخنان   ها و مصداق بر تجارب دانشجویان است. متال

شد. دانشجویان خارجی امکان مقایسه میان بافات ایرانای و   دانشجویان خارجی شنیده می
های یااددهی یاادگیری   بومی محل تحصیل خود را دارند و بنابراین نسبت به تفاوت فرهنگ

گاهی پیدا میدو کشو  کنند.   ر خودآ
ها بسیار قوی و نو اسات، اماا باه   کند، سیالبس  می تأکیدبرنامه درسی ایران بر محتوا بسیار 
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شود. دانشگاه ایران آدم   های عملی دانشجو چندان اهمیتی داده نمی  ها و توانایی  ارتقا مهارت
 .  را کارآفرین نمی کند )دانشجوی علوم تربیتی از افغانستان(

کند، اما نه   کند، دانشجو تهیه می  دهد که در ایران استاد کتاب معرفی می  تجربه من نشان می
و  هاا کتابرسد آنها را تادریس کناد و ناه دانشاجو آنهاا را بخواناد. از انباوهی از   استاد می

درصاد آنهاا سار کاالس پوشاش داده  شود، حدود سای می مطالب که در ابتداء ترم معرفی
 دانشجوی علوم تربیتی از  افغانستان(.)شود   می

 اطالعی دانشجو از نظام آموزشی  مقوله نهم: قوانین مبهم و غیرکارشناسی و بی. 9-5

م با تجاارب منفای و أتو کنندگان این مقاله بعوا   بافت و زمینۀ نهادی و دانشگاهی مشارکت
 ای برای آنان بود.  کننده سردرگم

نیاز بگذرانیم، باه آماوزش کاه  واحد پیش 1یر گروه گفت باید که ما اینجا آمدیم مد در ابتدا
واحاد!  1که پیگیری کردیم شد  واحد پیش نیاز بگذرانیم، بعدا   81مراجعه کردیم گفتند باید 

 )دانشجوی علوم تربیتی از لبنان(.

 موقع ثبت نام به ما گفتند باید آزمون تافل بدهید! گفتیم تافل برای چه؟! ماا کاه از کشاوری
اش انگلیسی است، مدرک زبان برای چه باید بیاوریم! بعد گفتناد ناه  یم که زبان رسمییآ یم

 تافل الزم نیست )دانشجوی ادبیات فارسی از هند(.

اطالعی از سیستم آموزشی اینجاا دو تارم افتااد!  دلیل بی ژاپنی من بههای  یکی از همکالسی
 وانید، بعد گفتیم ما چنین درسای اصاال  ... در آزمون جامع اول به ما گفتند باید سیوطی بخ

گاذاریم!   ایم! گفتند خب، پس درس دیگری برایتان می  ایم! ما هییی عربی نخوانده  نگذرانده
 .)دانشجوی ادبیات فارسی از هند(

 بحث و بررسی. 6

تاری در   فهم و تفسایر عمیاق منظور ارائهٔ  شده تا این قسمت را به در این بخش مباحث طرح
زیسته دانشجویان دکتری خارجی از زنادگی و   پرسش اصلی این پژوهش )تجاربپاست به 

 کنیم.  تحصیل در ایران چیست؟( مرور و تفسیر می
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های   برای پاست به این پرسش طرحواره مفهومی آلپاین و نورتن به دلیل آنکه بافت و الیه
جتمااعی را در تحلیال ای/گاروه آموزشای، نهاادی و اجتماعی/فراا  تنیدپ رشته گانه درهم  سه

نظر دارد، مناساب تشاخی  داده شاد. ایان مارتبط ماد هام هو در کلیتی با زمان همطور  هب
داند که با نگاهی   تجارب دانشجویان )اعم از متبت و منفی( را امری می ،طرحواره مفهومی

تصور گیری آن را دریافت.   بر شکل مثثرو عوامل ها  توان پیییدگی  نگرانه و منقطع نمی جزء
به  آموزش و کار فکاری  و برداشت سنتی از کار دانشجویان دکتری این است که آنان صرفا  

کادمیاک آناان از مالحظاات   ی یادگیری و حتی شکلها فعالیتند و ا مشغول گیری هویت آ
پذیرد. چارچوب پیشنهادی آلپاین   نمی تأثیراجتماعی چندان و  فرهنگی، اقتصادی، سیاسی

آورد و این دوره   دکتری فراهم می نگاهی متفاوت با این تلقی سنتی از دورهٔ  بینش و ،و نورتن
 دهد.   می گزیده قرار النههم درمتعامل و چندگانه    را در بافت

ی اخیر حااکی ها سالروند افزایشی تعداد دانشجویان دکتری خارجی در کشورمان در  
جاذب دانشاجویان خاارجی و نیاز  باه عاالی آموزشو مراکاز  ها دانشگاهاز توجه و اهتمام 

های فرهنگای از ایان موضاوع   ان کالن ملی در عرصهگذار سیاستهای   حمایت و پشتیبانی
ساازی  المللی  رایج در تجارب جهاانی بارای باینهای  و شیوهها  است. برخی دیگر از گونه

 ورهٔ بارای د )متال  مادت دانشاجویان باه خاارج از کشاور ، مانند اعزام طاوالنیعالی آموزش
دانشگاهی نفعان فرا ی در سطح ذیهای جّد  ، همواره مورد نقد و مخالفتدکتری( سالهٔ  چهار

های ماالی بااال بارای   ان فرهنگی کشورمان بوده است. نقدهایی مانند هزینهگذار سیاستو 
دلیال حواور در  پاذیری فرهنگای دانشاجویان ایرانای باهتأثیرمدت و یاا  تحصیل طوالنی

زدگای یااد  یه در گفتمان رایج منتقدان دانشگاه از آن باا عناوان غاربکشورهای غربی و آن
طاور  هباتقریباا  شود، در پذیرش دانشجوی خارجی برای تحصایل در ایاران کمتار و یاا   می

 ناچیزی مطرح است. 
ااا  رسد یکی از دالیل رشد تعداد دانشجویان خارجی در کشاورمان  نظر می به ،رو از این

ساویی میاان نظارات و  به هامااا  گیرند  های دانشگاهی را در بر می  که طیف وسیعی از رشته
ق و مناافع کنشاگران یاها، عال  دانشگاهی با ارزش ان فرهنگی برونگذار های سیاست دیدگاه

دانشگاهی مربو  باشد. وقتی به موضوع تحصیل دانشجویان دکتری خارجی از  عمده درون
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ای/گاروه  آلپاین و ناورتن و ساه بافات رشاته مکمفهومی مورد نظر  منظر و بر اساس انگارهٔ 
تاوان دریافات در   آموزشی، نهادی و اجتماعی/فرااجتماعی ماورد نظار آناان، بنگاریم، مای

کیفیات ء در رشد یا ارتقاآغوشی داشته باشند،  با یکدیگر هم ها بافتدسته اموری که این  آن
یی هاا بافت، شارایط و در غیر این صورت شد؛تجارب یادگیری دانشجویان حاصل خواهد 

شاکن خواهاد باود و نااگزیر تجاارب  و چینساازد پار  که زیست دانشجویان خارجی را می
 آوری برای آنان خواهد ساخت.   نامطلوب و رنج

هاا ساریع   ایرانای( 8 :های این مقالاه شناساایی شاد رسان ه مقوله در اظهارات اطالعن   
ساردرگمی دانشاجو و ( 9 ؛ایاد  وردهشما حاق ماا را خا (1؛ شوند  صحبت می دوست و هم

هاا و  کمباود زیرسااخت( 5 ؛ایاران را باه ماا بشناساانید!( 8 ؛بروکراسی اداری وحشاتناک
؛ زده توهین/تبعیض و برخوردهاای سیاسات( 1 ؛نیاز برای دانشجوی خارجیامکانات مورد

؛ زشمحوری آموزشی و آزادی عمل استادان در آماومحتوا( 1 ؛چرا ایران؟ جا قحط بود! (1
 اطالعی از سیستم آموزشی و قوانین نامناسب. بی (3

آلپااین و ناورتن باه دانشاجو،  نظر ماکاشاره در طرحاواره ماوردترین بافت مورد  درونی
ای و گروه آموزشی   دانشجو، ارتباطات دانشجویان با یکدیگر، فرهنگ رشته ا تعامالت استاد

با دو بافت نهادی )دانشگاهی( ی ا پیییدههای  کنش و واکنش ،اختصا  داشت. این بافت
سریع ها  شده در این نوشتار )ایرانی و اجتماعی/فرااجتماعی دارد. در مقوله نخست شناسایی

باودن ایرانیاان در برابار  ناوازی و گشاوده شاوند(، ویژگای میهماان  صحبت می دوست و هم
د. ایان خوشایندی برای دانشاجویان خاارجی رقام زده باو غریبه، تجارب بعوا  « دیگری»

طوری   به ؛و  گروه آموزشی و دانشگاه ایرانی نیز نمایان استای  ویژگی ایرانی، بر بافت رشته
مانادگی و  حاشایههاای جهاانی از احسااس انازوا، در  برخالف آنیه در پاژوهشتقریبا  که 

آیاد   میان مای یافته سخن به توسعهی ها دانشگاهمحرومیت اجتماعی دانشجویان خارجی در 
دانشجویان خارجی  ،(1088وکایال و همکاران،   ؛1085، 1گریفین مک گریدی و، )گیبس

این پژوهش تجارب زیادی از فرصات همکااری و کاار جمعای باا دانشاجویان داخلای و 
اند. این ویژگای فرهنگای   گوهای خوشایند با مردم عادی داشتهو و گفت  ها و گپ  همکالسی

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هاای   ادگیری زبان فارسی و نیز ناواق  و کاساتیهای مربو  به ی  ایرانی، بخشی از دشواری
 ایران را برطرف کرده بود.  عالی آموزشسیستمی و نهادی 

های الزم بارای  گیرد، باید زیرساخت  را در پیش می شدن المللی بیندانشگاهی که مسیر 
ارجی کاه باا خاروج از حمایت سازمانی، عااطفی، اجتمااعی و ماالی از دانشاجویان خا

اناد   دادن شبکه اجتماعی داخلی خود با نیازهای جدیدی مواجاه شاده دستکشورشان و از
فراهم کند. اما در کشورمان و در غیاب توجه نهادی به این نیازها، روابط نیمه و غیررسامی 

هاا را  و جامعاه تاا حادودی ایان کاساتی اجتماعی دانشگاه ا بافت فرهنگیآمده در  وجود به
 مرتفع کرده بود. 

)چرا ایران؟ جاا قحاط  9شماره    اید( و مقوله  )شما حق ما را  خورده 1شماره    بر اساس مقوله
اقشار مختلاف ماردم  که توان گفت  )تجربه توهین/تبعیض( می 5بود!( و تاحدودی مقوله شماره 

شاوند.   مای مساولهشوند، دچاار ابهاام و   کشورمان وقتی با دانشجوی دکتری خارجی مواجه می
 ماأنوسبرای بسیاری از مردم ما چیزی غریاب و نا« تری خارجی در ایراندانشجوی دک»عبارت 

 شد.  می های این مقاله شنیده رسان ات از زبان اطالعاست و این موضوع به کّر 
تاوان  مای برای انسان ایرانی را« دانشجوی دکتری خارجی در ایران»بودن  غریب و مبهم

میاان  کیست؟ و رابطاهٔ « خارجی»کیست و  در این رویارویی« ایرانی»تفسیر کرد:  گونه این
واسط ایرانی و خارجی در این رابطه  است. حلقهٔ « علم»اخیر  سثالدو چیست؟ پاست این 

سوی مرزها برای یادگیری آن به ایران  است. علمی که خارجی از آن« دانشگاه و علم مدرن»
« دیگری»، «خود»نی از چیزی است که با ذهنیت و تلقی انسان ایرا همانکند و این   سفر می

این باور و تصاور  ،رسد در ذهنیت جمعی ایرانیان  نظر می سازگاری ندارد. به بعوا  « علم»و 
و ناه ذهنیات و ااا  ارز با وجوه عینی، کاالیی و ماادی آن ، همعمدتا  را  آنو از علم غلبه دارد 

سایس أتااریخی آن را در ت بینند. این نوع نگاه و طرز تلقی، که ساابقهٔ   میااا  ابعاد معرفتی آن
بر فن، ابزار، فناوری و  ؛نزد ایرانیان مشاهده کرد توان  می اا «دارالمعرفت»و نه اا « دارالفنون»

کیدنمودهای بیرونی دانش  و ابعاد فرهنگی اجتماعی علم ها  ها، نگرش شود و ذهنیت  می تأ
انناد تلقای سانتی از علام و انگارد. برخی محققان باا عنااوینی م  نادیده میتقریبا  مدرن را 

جمعای ایرانیاان  ر آن به موانع موجود در انگارهٔ یبینی علمی ایرانیان و نظا عواقب آن یا جهان
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نام و   ، نیک8911، منصوری، 8915اند )وحدت،  شدن علم در کشورمان پرداخته در نهادینه
از ماا، فان و  شود، بارای جماع زیاادی  رو وقتی سخن از علم می (. از این8938همکاران، 

غربای وارد کناد و  شود کاه بارای پیشارفت ایرانای بایاد آن را از دیگاری    فناوری تداعی می
تاوان گفات   را دارند. با این توضیحات، مایها  این فناوری دهندهٔ  دانشگاه ایرانی نقش انتقال

یل تحص به ی است که از دانشجویان دکتری شاغلسثالبسامدترین که پر«  چرا ایران؟» سثال
ایرانی و دیگری را  دلیل آن دانست که جهت رابطهٔ  توان به  شود را می  در کشورمان پرسیده می

خارجی برای کسب و یادگیری علم به  شدن رابطه، دیگری   کند. در این برعکس  معکوس می
 شان ندارند.  جمعی توجهی از ایرانیان چنین تصوری از خود   قابل آید. اما عدهٔ   ایران می

 توان در تبعیض و توهینی که بعواا    ی را میخودباوری ملّ  دیگر کاستی در این عدم سویه
 1اناد دیاد. ماونتگمری  دانشجویان افغان تجربه یا نسبت به سایر هموطنانشان مشاهده کرده

پاردازد   هویت و تعامل درون مرزهای ملی می مسوله( بر اساس فلسفه وجودگرا، به 1080)
گار   جلوهها  در تعامالت ما با خارجی اعتمادی و تعصب که بعوا    بیو بر این نظر است که 

در هنگاام »نویسد:   شود. او می می در درون ما ساخته 2«دیگری»شود از ترس نسبت به   می
گاهی ما از هویت خودمان ظهور می  مواجهه با خارجی کناد و ایان نفارت   ها، ابعاد پنهان آ
آورد. برای داشتن تحمل   می وجود بهو تعارض با آنها را هاست که درگیری   درونی از خارجی

 «.را در خود و در دیگران به رسمیت بشناسیم« غیریت/دیگربودگی»و بردباری جهانی باید 
های میدانی ایان پاژوهش و تجاارب دانشاجویان افغاان از دوساتی و پاذیرش در   داده 

تار و بیشاتر   دهد. فهم عمیق  می کشورمان، تفاوت بافت فرهنگی ما با جوامع غربی را نشان
های   خصو  نیازمند پژوهش غربی و کشورمان در این یافتهٔ  های میان جوامع توسعه تفاوت

کیدتوان بر این موضوع   می ،مستقل در این زمینه است. با این حال داشات کاه  برقاراری  تأ
، زیرا وقتی مرزهای شود  میها  شدن کلیشه تمام بین هویت و ملیت موجب پررنگو پیوند تامّ 

شده باشند، گذر و عبور از آنها دشوار اسات، حتای اگار آن فارد  فرهنگی تتبیت و مشخ 
 دانشجوی دکتری باشد.

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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  ... شدن المللی بین

 :گویااد  ماای المللأأی  فهأأت تجأأارب دانشأأجویان بأأی ( در کتاااب 1080مونتگااومری )
ویاژه  و باه یعاال آموزشالمللی همه کنشگران   به ارتقا تجربه بین 1در خانهسازی  المللی  بین
اناد. از   تحصیل خود فراتار نرفتاه محل مثسسهدسته افرادی مربو  است که از دانشگاه و  آن

المللی میان   همکاری و ارتبا  بین متابهٔ  به را صرفا   عالی سازی آموزش یالملل بینرو نباید  این
را در  عاالی موزشآساازی   المللی  با یکدیگر دید، بلکه باید بین عالی آموزشنهادها و مراکز 

ای کاه دانشاگاه در آن   سازی نگرش مردم جامعاه  المللی  بین مسوله عنوان بهتر  ای وسیع  پهنه
 واقع است دانست. 

اطالعای از نظاام آموزشای و ...(  )محتوا محوری ... و بای 3و  1های شماره   در مقوله
دانشجویان را مشاهده کرد و ای و نهادی بر تجارب   ات دو بافت رشتهتأثیرتوان   وضوح می به

توان بیرون از بافت کالن اجتماعی و فرا اجتماعی دانست. فاضلی   البته این دو بافت را نمی
فرهنأگ دانشأگاهی در ایأران و »با عناوان  فرهنگ و دانشگاه( در فصل سوم کتاب 8911)

خصو   ر ایند« تطبیقی در علل ناکارآمدی آموزش دانشگاهی در ایرانای  بریتانیا؛ مطالعه
(. او در 31)فاضلی، « خود هستند نهادهای آموزشی محصول فرهنگ جامعهٔ »د: نویس  می
واره  نویسد: عادت  کند و می  مورد نظر بوردیو استناد می« 2واره عادت»خصو  به مفهوم  این

در فرهنگ دانشگاهی غرب با فرهنگ دانشگاه در جوامع آسیایی مانناد ایاران، باا یکادیگر 
کناد. ساه طارز تلقای و   هایی دارد. سپس فرهنگ دانشگاهی دو کشور را مقایسه می  تفاوت

کلی فهام فرهناگ دانشاگاهی طاور هتار شادن ایان مقایساه و با نگرش اساسی برای روشن
(. 1003، 3)سااتو و هااج« علم»و « یادگیری»، «تدریس»تلقی نسبت به  :ست ازا عبارت

تار  طور کاه پایش گذارد و همان  اد و دانشجو اثر میها بر انتظارات متقابل است  این طرز تلقی
کادمیاک  اشاره شد، این موضوع برای دانشجوی خارجی ناآشنا با نظام آموزشی و فرهنگ آ

 ما تجارب نامطلوبی دارد.
)بروکراساای اداری وحشااتناک، کمبااود  5و  9شااده شااماره  شناساااییهای  مقولااه
و  هاا بافتهمااهنگی میاان فاصاله و نادر ایان تحقیاق نشاان از ها و امکانات(  زیرساخت

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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اثرگذار ذکر شده در طرحواره مفهومی مورد نظر ماست. رنج و دشواری که  گانهٔ  های سه  الیه
آناان  کننادهٔ  اند با توجه به منابع مالی پشتیبانی  دانشجویان خارجی از این جهت تجربه کرده

انشجوی بورسایه د (ب ؛یراندانشجوی خارجی بورسیه با هزینه دولت ا (الف :متفاوت بود
دولتی به شخصی خود و یا نهادهای غیر دانشجویانی که با هزینهٔ  (و ج ؛با هزینه دولت خود

 پردازند. می تحصیل در ایران
 

 گیری  نتیجه. 7

زیسته دانشجویان خارجی از سه کشاور افغانساتان، لبناان و هناد   تجارب ،حاضرمقالٔه در 
ای/گاروه آموزشای،   فت دانشجویان در هر سه بافت رشتهتوان گ  بررسی شد. درمجموع می

ها، هنجارها،  خوانی ارزش نهادی و اجتماعی تجارب متبت و منفی متعددی دارند، اما ناهم
ای باوده اسات کاه مشاکالت و   گوناه منافع مطرح در هر یک از این سه بافات باهق و یعال
در کشاورمان داشاته اسات.  انآناتحصیل و زندگی در دانشجویان خارجی برای  یهای  رنج

این دانشجویان از تحصیل در کشاورمان در کال  رسد تجارب زیستهٔ   آنکه به نظر می رغم به
 1فرهنگی گوی بینو ای نیز نبوده است که توانایی گفت  گونه منفی نبوده است اما در مجموع به

تبدیل به سفیران فرهنگی ت تجارب آنان را فراهم آورد و آنان را و تلفیق فرهنگ ایرانی در کلیّ 
تانش و مالیام بارای تکاوین  را در مسیری کامآنان و یا کرده دو کشور  بینروابط  برای آیندهٔ 

کادمیک  ،تحصایلطاول شان هدایت کرده باشاد. دانشاجوی دکتاری خاارجی در  هویت آ
رهنگ ای، ف  میزانی که بتواند فرهنگ رشته کند و به  فرایند مستمر بازسازی هویت را تجربه می

دانشگاهی و فرهنگ کشور میزبان را با تجارب پیشینی و هویتی خود با یکادیگر بیاامیزد و 
تار و باا تانش و مشاکالت   تعارض تلفیق کنند، تجارب یادگیری و هویتی جدید برای او کم

فرهنگای و هاویتی  کمتری همراه خواهد بود. نیاز باه برقاراری پیوناد و ارتباا  میاان آوردهٔ 
 ،رو کند، نیازی اصیل و وجودی است. از ایان  یه او در کشور میزبان تجربه میدانشجو با آن

دکتاری بایاد عاالوه بار ابعااد معرفتای و شاناختی  ویاژه دورهٔ  کشاورمان و باه عالی آموزش
به ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن نیز توجه کند.  عالی آموزش شدن المللی بین

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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تبادالت بینافرهنگی در 

  ... شدن المللی بین

 قدردانی و سپاس. 8

درسای و فرهناگ انجمان  گاروه برناماهٔ  های ماهاناهٔ   نشسته در یکی از اولیه این مقال ایدهٔ 
از ایان مراتب قادردانی خاود را وسیله  درسی ایران شکل گرفته است. بدین مطالعات برنامهٔ 

از اساتاد گرانقادر، آقاای عالوه  هکنم. ب می ابرازاین نشست کنندگان  انجمن و تمامی شرکت
را مطالعه و بازخوردهای مفیدی ارائاه  مقالهاین  یس اولیهٔ نو  الله فاضلی که پیش دکتر نعمت

 کنم.  کردند سپاسگزاری می
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تبادالت بینافرهنگی در 

  ... شدن المللی بین

نگاری تردید دانشجویان ایرانای  سوی مرزها: مردم تجربه تحصیل در آن (.8935نادری، احمد؛ و بیات، رضا )
 . 8-11(،1)3 ،ایرانفرهنگیتحقیقاتفصلنامهدر آلمان. 

(. لایال فالحتای)مترجم:  ها عالی: مفاهیت، رویکردها و سیاست شدن آموزش المللی بی (. 8935نایت، جین )
تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

آماوزان و نقاش آن   بینی علمی دانش  (. جهان8938الله ) مدی، محمود؛ و فاضلی، نعمتنام، زهرا؛ مهرمح  نیک
.55-11،18، درسی ایران  فصلنامه مطالعات برنامهدر یادگیری علوم تجربی. 
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