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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،213-251،)3(21 ،پیاپی ،47پاییز 2331
نیکنام ،زهرا ( .)8931تبادالت بینافرهنگی در بینالمللیشدن آموزشعالی؛ تجارب دانشجویان دکتری خارجی شاغل به
تحصیل در ایران .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.819-851 ،)9(81 ،
شاپا1001-8181 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

تبادالت بینافرهنگی در بینالمللیشدن آموزشعالی؛ تجارب
*
دانشجویان دکتری خارجی شاغل به تحصیل در ایران
زهرا نیکنام

1

دریافت7001/30/30 :؛ پذیرش7001/30/71 :

چکیده

هدف این مقاله توصیف و تفسیر تجارب زیسته دانشجویان دکتری خاارجی شااغل باه تحصایل در ایاران از
زندگی و تحصیل است .چالشها و دشواریهایی که دانشجویان دکتاری خاارجی باا آن مواجاه مایشاوند،
میتواند در شکلگیری هویت دانشگاهی و احساس تعلق آنان به اجتماع علمی و معرفتی و نیاز فرهنگای کاه
در آن تحصیل میکند مانع بهوجود آورد .خاستگاه نظری پشتیبان این موضوع در مباحث مرتبط با «مباادالت
دانشگاهی» و «مطالعات دوره دکتری» ،بهعنوان مباحث مهم و مرتبط با بینالمللیشدن آموزشعالی اسات.
روش تحقیق به ٔ
شیوه مردمنگاری است و اطالعرسانهای این پژوهش یازده دانشاجوی دکتاری از کشاورهای
افغانستان ،لبنان و هند در رشتهها و دانشگاههای مختلف بودند که باهصاورت گلولاه برفای انتخااب شادند.
طرحواره مفهومی مک آلپاین و نورتن ( )1081برای فهم کلیت تجارب دانشجویان بهکار گرفته شد .تجاارب
زیسا ٔ
اته دانشااجویان بااا مااد نظاار داشااتن سااه بافاات الااف) رشااتهای/گااروه آموزشاای؛ ب) نهااادی؛ و ج)
اجتماعی/فرااجتماعی ،تفسیر شد .این بافتهای تو در تو امکان شناخت الیههاا و پیییادگیهاای زنادگی و
تحصیل دانشجویان خارجی در ایران را فراهم آورد .یافتههای پژوهش ذیل ناه مقولاه توصایف و تفسایر شاد.
نتایج حاکی از آن است که بهرغم آنکه تجارب زیستۀ این دانشجویان از تحصیل در کشاورمان در کال منفای
نبوده است ،اما در مجموع بهگونهای نبوده است که توانایی گفتگوی بینفرهنگی و تلفیق فرهنگ کشور میزباان
در کلیت تجارب آنان را فراهم آورد یا آنان را در مسیری کمتنش و مالیم برای تکاوین هویات آکادمیاکشاان
هدایت کرده باشد.
کلیدواژهها :بینالمللیشدن ،دانشگاه ،مطالعات دوره دکتری ،دانشجویان خارجی در ایران ،آموزشعاالی در
ایران ،تجارب دانشجویان از تحصیل در ایران
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

* این پژوهش با حمایت مالی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری انجام شده است.
 .1استادیاربرنامهریزی درسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.


 .1مقدمه

از جمله مباحاث مهام درخصاو

بینالمللیشادن آموزشعاالی« ،مباادالت دانشاگاهی»،

مشتمل بر رفتوآمد محققان حوزه آموزشعاالی از جملاه مبادلاه و اعازام دانشاجو ،سافرهای
علمی ،فرصتهای مطالعااتی و پژوهشای اسات .مباادالت دانشاگاهی صارفا اماری معرفتای
نیست ،بلکه عمدتا مقولهای فرهنگی و اجتماعی است .برخی نویساندگان بارای تبیاین اهمیات
این موضوع از اصطالح «دیپلماسی فرهنگی» بهعنوان رقیب و جایگزینی برای قادرت نظاامی و
ٔ
جامعاه اطالعااتی و
دیپلماسی اقتصادی استفاده کردهاند که پس از دهه هشتاد میالدی و ظهور
گسترش صنعت فرهنگ مطرح شده است (فاضلی .)8911،بهایانمعناا ،مباادالت دانشاگاهی
عالوه بر ابعاد علمی و آموزشی ،وجوه و ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بارزی در
ارتباطات میان کشورها ،دولتهاا و نهادهاا دارد .مباادالت دانشاگاهی مقولاهای اسات کاه در
مباحث بینالمللیشدن آموزشعالی و دانشگاه مورد توجه و برسی قرار گرفته است.
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در سالهای اخیر ،مباحث نظری مرتبط با بینالمللیشادن آموزشعاالی و دانشاگاهها

به ّ
کرات و با ادبیات مختلف از سوی صاحبنظران داخلی (فاضلی8911،؛ فتحی واجارگاه
و خشنودیفر8939 ،8930 ،؛ خورسندی8931 ،8935 ،؛ اصغری )8931 ،مطارح و در
کتابها و مجالت مختلف به چاپ رسیده است .در سطح سیاستگذاری نیز شاهد توجه
به بینالمللیسازی آموزشعالی در کشورمان هستیم .برنامههاای چهاارم ،پانجم و ششام
توسعه و نیز سیاستهای کلی علم و فنااوری ،ساند چشامانداز بیستسااله ایاران و ساند
ٔ
جامعه علمی کشور از جمله این اسناد باالدستی هستند که تصاریح متعاددی درخصاو
بینالمللیسازی آموزشعالی در آنها میتوان یافت (اصغری.)8931 ،
اینگونه بحثها و اقداماتٔ ،
دوره دکتری را بسیار بیشاتر از ساایر مقااطع آموزشعاالی
متأثر میکند .پژوهشهای تجربی انجامشده معطوف به این دوره در کشاورمان ،عمادتا از
منظر علمسنجی و راهبردهای معطوف به گسترش و بسط رشتههای دانشگاهی بوده اسات.
ٔ
تجرباه زیساته
بررسیهای نویسنده این مقالاه حااکی از آن اسات کاه پاژوهشهاایی کاه
دانشجویان دکتری را بهعنوان یکی از مهمترین کنشگران این دوره ،کانون تمرکاز و مطالعاه
قرار داده باشد ،تقریبا انگشاتشامار و ناچیزناد .دو اثار از نعماتاللاه فاضالی باا عناوان

مردمنگاری سفر ( )8930و فصل هفتم کتاب فرهنگ و دانشگاه ( )8911با عناوان «تأثییر
زندگی و تحصیل در خارج :نگرش و بینش دانشجویان ایرانی نسبت به غرب و بریتانیا» ،از
جمله پژوهشهای نادریاند که بر اساس تجربه زیسته نویسنده در دوره دانشجویی خود در
کشور انگلستان به نگارش درآمده است .این دو اثر ،تصویری پرجزئیات ،تحلیلی عمیاق و
درمجموع متنی بصیرتآفرین درخصو

زندگی و تحصیل دانشجویان ایرانای شااغل باه

تحصیل در کشور انگلستان ارائه میکند .پژوهش قابل ذکر دیگار ،مقالاه ناادری و بیاات،
( )8935است .آنان بار اسااس مردمنگااری باه تردیادهای دانشاجویان ایرانای در آلماان
پرداختهاند .مشارکتکنندگان این مقاله ،کلیه مقاطع آموزشعالی را دربر میگیرند و تمرکز
آنان بر ٔ
دوره تحصیلی خاصی نیست.
بررسیهای تجربی انجامشده در کشورمان درخصو

بینالمللیشدن آموزشعالی و

ٔ
دوره دکتری (موالیی8931 ،؛ خراسانی و زماانی مانش8938 ،؛ فتحای واجارگااره ،زارع و
یمنی8911 ،؛ مجیدپور و نامداریان )8938 ،از جهت روششاناختی ،عمادتا باهصاورت
پیمایش و بررسی نظرات کنشگران مختلف بوده است و تا آنجائی که نگارنده با مراجعه باه
ٔ
جامعه علوم انسانی ،و مگایران بررسای کارده اسات،
پایگاههای ایرانداک ،نورمگز ،پرتال
پژوهشی درخصو

شناسایی و فهم تجارب دانشجویان دکتری خارجی شاغل به تحصیل

در ایران صورت نگرفته است .این در حالی است که بنا به آمار منتشرشده در سایت وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران در سالهای
اخیر رشد صعودی داشته است .ازاینرو ،جای خالی پژوهشهایی که به واکااوی تجاارب
این دسته از دانشجویان بپردازد کامال محسوس و ضروری است .ایان مقالاه باا تشاخی
خالء پژوهشی موجود در فهم چگونگی تحصیل و زندگی دانشجویان دکتاری خاارجی در
ایران ،به تجارب زیسته این افراد میپردازد.
 .2اهمیت و ضرورت مسئله

تجارب زیسته دانشجویان دکتری خارجی شاغل باه تحصایل در کشاورمان ،منباع بسایار
خوبی است برای فهم آموزشعالی در ایران آنگونه که اجرا و تجربه میشود ،عوامال ماثثر
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بر یادگیریهای دانشجویان ،زمینهها و شارایط محیطای ،برناماههای درسای دانشاگاهی و
اساسا شناخت بهتر جامعه ایرانی در کلیت آن .برخی دالیل که از اهمیت و ضرورت فهام
ٔ
زیسته این دسته از دانشجویان پشتیبانی میکند به این قرار است:
تجارب
ٔ
مطالعاه
الف) ارتقاء یادگیریهای عمیقترر دانجر و و زرازندهترکرردن برزرا ه هرویای او:

تجارب زیسته دانشجویان خارجی ،امکان فهم موانع و تنشها و نیز عوامال تساهیلکنناده
یادگیریهای عمیق و ماندگار در مسیر تحصیل آنان را فراهم میآورد .بدون برخاورداری از
دانش در این خصو  ،نمیتوان شرایط و زمینههای الزم بارای شاکلگیری یاادگیریهاای
اصیل و هویتهای آ کادمیک در آناان را ساامان داد .پاژوهشهاا حااکی از آن اسات کاه
دانشجویان خارجی در کشورهای توسعه ٔ
یافته غربی ،درجاتی از انزوا و درحاشایهمانادگی،

ٔ
مذاکره بینفرهنگی را تجربه مایکنناد
شبیهسازی فرهنگی و یا تالش برای درهمآمیختگی و
(وکایال 1و همکاران .)1088 ،اینکه وضعیت برای دانشجویان خارجی شاغل باه تحصایل

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

701

دوره ،21شماره 3
پاییز 2331
پیاپی 74

در کشور ما و بر اساس تحصیل در دانشگاه غیرغربی چگونه است ،جاای کاویادن فاراوان
دارد .شناخت ماهیت این تجارب بینفرهنگی مایتواناد از رناج و مشاکالت آن بکاهاد و
شکلگیری تجارب سازندهتری را بهدنبال داشته باشد (فاضلی.)181 ،8930 ،
ب) دموکراتیررک کررردن شمرروز عررالی :سیاسااتگذاری در آموزشعااالی در بساایاری از

کشورهای دنیا کمتر باه صادای دانشاجویان توجاه کارده اسات (مک آلپکین و نکرتن ،2

 .)1001در کشور ما نیز عمدتا تصمیمگیریهای انجامشده متأثر از نگاههاای تجاویزی و
باالبهپائین سیاستگذاران و مساووالن وزارت علاوم و بهداشات و دانشاگاهها باوده اسات.
خواسااتهااا ،نیازهااا و تجااارب دانشااجویان کمتاار شاانیده شااده اساات و آنیااه مبنااای
سیاستگذاری قرار گرفته اسات ،تناساب و سانخیت چنادانی باا تحاوالت آموزشعاالی
همگانی و تودهای ٔ
شده امروز ندارد .تجارب دانشجویان خاارجی از حواور و تحصایل در
ایران بهعنوان گروهی از دانشاجویان کاه بینالمللیشادن آموزشعاالی در ایاران را تجرباه
میکنند و فاار از لفاظیهاای سیاساتگذارانه یاا برناماهها و اساناد مکتاوب و باه دور از
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

واقعیتهای اجتماعی ،با پوست و گوشت خود آموزشعالی کشورمان را حاس مایکنناد،
داللتها و رهنمونبخشیهایی بارای کاساتن از آرماانگرایای مخارب در سیاساتگذاری
آموزشعالی میتواند داشته باشد.
ج) کسب ودش گاهی ملی و فهم کلیه جامعه ایرانی :شناخت تجارب دانشجویان خارجی
ٔ
شاغل به تحصیل در کشورمان میتواند خودآگااهی ّملای و فهام ّ
جامعاه ایرانای را
کلیات
بهدنبال داشته باشد .به تعبیر جبار رحمانی ،دانشگاه مقولهای است که باید به آن از منظری
ٔ
جامعه دانشبنیاان
فراتر از بحثهای صرف آموزشی ،معرفتی و حتی اقتصادی بهعنوان نیاز
نگریست (سایت رب ،تیرماه  .)8931رحمانی معتقاد اسات پرساش از دانشاگاه ایرانای،
کلیت همه ٔ
ٔ
جامعه ایرانی در ّ
جانبه آن است .تعدد الیاههای فرهنگای اجتمااعی و
پرسش از
سیاسی اقتصادی متداخل مثثر بر نقش و کارکردهای دانشگاه در کشورمان مغفاول اصالی
ٔ
پدیاده
در مطالعات دانشگاه است .فهم تجارب دانشجویان خارجی ،برخی ابعاد و زوایای

ٔ
پیییده آموزشعالی در ایران امروز و کارکردهای مختلف و متعدد آن را روشن میکند.
فرا

د) کارکردهای زیازی اقاصرادی فرهنگری در روابر بینالملر  :فهام تجاارب دانشاجویان
خارجی ،در عصر شتابان جهانیشدن که در آن به سر میبریم ،حاائز اهمیات و ضاروری
است .زیرا همانگونه که فاضلی ( )8911به نقل از میشل ،درخصو

مبادالت دانشگاهی

بیان میکند ،امروزه دیپلماسی فرهنگی مهم و مقولهای جدی است و آموزشعاالی در ایان
زمینه از ارکان اساسی ّ
مقوم دیپلماسای فرهنگای باهحسااب مایآیاد .در تااریت تحاوالت
دیپلماتیک جهان در روابط بینالملال ،ابتادا قادرت نظاامی ،ساپس قادرت اقتصاادی ،و
درحالحاضر قدرت فرهنگ نقش تعیینکننده برعهده داشته است .دانشجوی خارجی برای
ّ
آنکه برای کشور میزبان مولد این قدرت باشد باید از توانایی گفتگوی بینفرهنگی 1و تلفیاق
فرهنگ در کلیت تجاربش برخاورد باشاد .در ایان صاورت ،او مایتواناد در بازگشات باه

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

ٔ
نقشاه زمیناه هاایی کاه تجاارب
مکآلپاین و ناورتن ( )1001طرحاوارهای بارای ترسایم
دانشجویان در آن شکل میگیرد ارائه کردهاند .آنان در ٔ
مقاله خاود باا عناوان «طارحریازی
1

مجدد رویکردمان به برنامههای دوره دکتری :چارچوبی تلفیقی برای پژوهش و کانش» باه
شرح و توضیح چارچوبی تلفیقی میپردازند و از سه بافت درهم النهگزیده 2ناام مایبرناد:

الف) بافت رشتهای/گروه آموزشی3؛ ب) نهادی؛ و ج) بافت اجتماعی و بینالمللی.

طرحواره پیشنهادی آنان ،توسط مک آلپاین و آموندسن )1001( 4در شناسایی تجاارب

دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی و زبان انگلیسی باهکاار گرفتاه شاده اسات .آناان باه
شناساایی تجاارب متبات (مطلاوب) و منفای (هماراه باا مشاکل و ناکاامی) دانشااجویان
میپردازند و نتیجه میگیرند که آن دسته فرصتهایی که منجر به ابراز خاود و شانیدهشادن
صدا ،نیازها و خواستههای دانشجو بوده است را میتوان در دستهبندی تجارب متبات قارار
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داد .این تجارب بر رشد و تکوین هویت آ کادمیک ،یا تأکید و استحکام آن و نیاز احسااس
ٔ
جامعه کالنتر مثثر بوده است.
تعلق به اجتماع آ کادمیک و
ٔ
پیشاینه مرباو باه
چارچوب پیشنهادی آنها بر اساس تحلیل قریاب باه  800مقالاه در
آموزشهای ٔ
دوره دکتری ،تدوین شده است و مسائل متنوعی از جمله دیادگاه دانشاجویان،
دانشگاه ،سیاستهای حکومتی و نظایر آن را دربر میگیرد .این چارچوب با نگاه اتخاذشده
برای فهام تجاارب دانشاجویان خاارجی در ایان نوشاتار متناساب اسات .در اداماه ،ایان
چارچوب مفهومی را تشریح میکنیم.
مکآلپین و نورتن در ابتدا این سثال معرفتشناختی را طارح مایکنناد کاه «ماهیات و
اساس ٔ
دوره دکتری چیست؟» .بهدنبالآن ،این سثال را خرد و دقیقتر میکنند« :تا چه میزان
تفاوتهای رشتهای یا نیازهای اجتماعی در پاست باه ایان پرساش تاأثیر دارد؟ دانشاجوی
دکتری برای چه کاری در آینده آماده میشود و آموزش میبیند؟ اگر قرار است این آمادگیها
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

از نوع آ کادمیک باشد ،آیا بهواقع این دوره میتواناد دانشاجویان را بارای طیاف وسایعی از
فعالیتهایی که دانشگاهیان انجام میدهند ،آماده کند؟ چگونه میتوان این دوره را با طیف
متنوعی از دانشجویان سازگار کرد؟ و این موضوع چه داللتها و پیامدهایی برای مثسسهها
و مراکز علمی دارد؟
سپس آنان پاستهای سنتی داده شده به این سثالها را به چالش کشیده و دیدگاه هاایی
که صرفا بر مطالعه عمیق و طوالنی ،پژوهش اصیل و آماادگی بارای ار ٔ
ائاه تاز در ایان دوره

تأکید میکنند را نابسنده میدانناد .آناان معتقدناد کاه مطالعاه برناماههاای ٔ
دوره دکتاری و
دانشگاه نباید منحصرا بر اسااس رشاتههاا و کنشاگران دروندانشاگاهی مانناد اساتادان و
دانشجویان فهم و بررسی شود؛ بلکه چیستی و کیفیت برنامههای دکتاری متاأثر از عوامال
ٔ
پیییده متعددی است .برای متال ،آنان به سیاساتهای مرباو باه بودجاه و گرنات اشااره
میکنند که بهشادت بار جهاتگیاریهاا و برناماههاای ایان دوره و نیاز کیفیات تحصایل
ٔ
نتیجه بحث آنان ،که بهصورت الگویی سهوجهی ارائه مایشاود،
دانشجویان اثر میگذارد.
این است که تجارب یادگیری دانشجویان در بافت و زمینه سهگانۀ پیییدهای النه گزیده و از
آن تأثیر میگیرد .شکل ذیل تصویر سادهای از ایان سیساتمهاای پیییادپ پویاا و باهتعبیار
تدوینکنندگان آن ،بافتهای درهمالنهگزیده است.

بافت اول :دانشجو ،تعامالتش
با همکالسیها و استادان،
بافت رشتهای و گروه آموزشی
بافت دوم :بافت نهادی

بافت سوم :بافت اجتماعی و فرااجتماعی

شک شماره ( .)2طرحواره مک شلپاین و نورتن ()1002
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دانشجو و ر ٔ
ابطه میان او با استادان به ویژه استاد راهنما در کاانون ایان الگاو قارار دارد.
دانشجو و استاد در بافت رشتهای/گروه آموزشی قرار دارند که این بافات نیاز باه ٔ
نوباه خاود

درون بافت و ٔ
زمینه نهادی قرار دارد .این دو بافت ،در بافات اجتماعی/فرااجتمااعی بزرگتار
مستقر است .در ادامه ،این بافتهای سهگانه توضیح داده میشود:
 .3-1دانشجویان

در کانون الگوی معرفیشده ،دانشجو قرار دارد .غالبا به نیازها ،خواستهاا و باهطاورکلی،
صدای دانشجویان در دورههای دکتری کمتر توجه شده است .البته صادای دانشاجویان در
تمام مقطع تحصیلی در آموزشعالی تقریبا نشنیده میماند .مکآلپاین و ناورتن باه نقال از
گلد 1بر این نظرند که این وضع در مورد دانشجویان ٔ
دوره دکتری بیشتر است ،زیرا تصور بر
این است که دیدگاههای آنان چندان اهمیتای نادارد و یاا کساانی کاه در جایگااه قادرت و
تصمیمگیری در آموزشعالی قرار دارند ،چندان به ایان نظارات دسترسای ندارناد .اماروزه
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دانشجویان دکتری با پیشینه ،آمادگی ،انگیزه ،انتظارات و مسوولیتهای بسیار متناوعی وارد
این دوره میشوند .اگار جاو و فرهناگ ساازمانی دانشاکدهها و مراکاز آموشای تغییارات و
بازنگریهایی به فراخور این متقاضیان انجام ندهد ،انبوهی از تعارض ،تارکتحصایل و یاا
فرسایشیشدن تحصیالت آنان را به دنبال خواهد داشت.
 .3-2بافت رشتهای/گروه آموزشی

از آنجائی که ورود دانشجو به اجتماع علمی رشته یکی از کارکردهای ٔ
دوره دکتاری اسات،
ٔ
کنناده رسااله ،موضاوع بسایار مهمای
روابط میان دانشجو با استادان ،بهویژه تیم راهنماایی
ٔ
تجربه ٔ
دوره دکتری دانشجو بهشدت از ماهیات و چگاونگی گفتگاو و ماذاکراتش باا
است.
استادان و عواملی مانند قومیت/ملیت و جنسیت طرفین رنگ میپاذیرد .البتاه ر ٔ
ابطاه میاان
استاد و دانشجو مستقل از بافت رشتهای/گروه آموزشی نیست.
بهعالوه ،باید توجه داشت کیفیات یاادگیری و آموزشهاای دانشاجویان دکتاری مانناد
دانشجویان سایر دورهها تحتتأثیر کلیت تجارب آنها در خالل ٔ
دوره تحصیلیشاان اسات.
این تجارب و مواجهههای متبت یا منفی ،عالوه بر روابط میان استاد و دانشجو ،باه عوامال
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مهم دیگری درون رشته /گروه آموزشی هم ربط دارد .کزار )8333( 1از میان این عوامل بار

سیاسااتهای پااذیرش/انتخاب 2دانشااجو انگشاات ماایگااذارد و یااتس )1009( 3نیااز بااه
پیشنیازها و الزامات برنامهٔ 4
دوره دکتری بهعنوان یکی از عوامل مهم شکلدهنده باه بافات
رشته ای/گروه آموزشی اشاره میکند .الزامات و بایستههای سنتی در پذیرش دانشجو (مانند
پروپوزال ،موفقیت در جلسه دفاع ،آزمون کتبی و نظایر آن) اغلب در فراهمآوردن شواهدی
ّ
دال بر توانمندی و آمادگی متقاضی برای ورود به ٔ
دوره دکتری ،که بتواند ظرفیت یادگیری فرد

را پاایشبیناای کنااد ،عاااجز اساات (هگاادورن و نااورا .)8331 ،5از آن گذشااته ،بساایاری از
ٔ
دانشجویانٔ ،
دربااره فرایناد تحصایل و
دوره دکتری را آغاز میکنند بدون آنکه اطالع کاملی
دانش الزم درخصو

چگونگی بهپیشبردن و ساماندادن برنامههای این دوره داشته باشند.

الزامات برنامهای از رشتهای به رشتۀ دیگر و نیز با توجه به گاروههاای آموزشای متفااوت،
یکسان نیست .برخی برنامههای دکتری بخشها و پیشنیازهایی مانند کارآموزی و فعالیتهای
عملی طوالنیمدت دارند که خود این موضوع بر مدتزمان طول تحصایل حتای تاا دو ساال
میافزاید .جو آ کادمیک 6و سبک و ٔ
شیوه پژوهش رشتهای ،7دو عامل مهم دیگری است که در
بافت رشتهای/گروه آموزشی مطرح است و تازهواردان ،از جمله دانشجویان دکتری ،بایاد آن را
فراگیرند .برایمتال ،در علوم انسانی و اجتماعی عمدتا گونههای انفرادیتر پژوهش موضوعیت
دارد ،درحالیکه در علوم طبیعی و سالمت ،تمایل به شیوههای تیمی پژوهش بیشتر به چشام
میخورد .در دسته اخیر ،به دلیل ماهیت جمعی پژوهش ،اجتماع عمل شاکل مایگیارد کاه
موجب میشود کمتر دانشجویی به انزوا دچار شود .تفاوت دیگری که در میان ایان دو دساته
ٔ
رساله دکتری مربو است .دانشجویان علوم انساانی و اجتمااعی
رشته بارز است ،به موضوع
به نسبت دانشجویان علوم طبیعی و سالمت بیشتر موضوع رساله خود را انتخاب میکنند کاه
این موضوع بافت رشتهای خاصی را بهوجود میآورد.
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 .3-3بافت نهادی

از جمله عواملی که بر بافت نهادی اثر دارد ،منابع مالی و امکانات اسات .مناابع داخلای،

اموری مانناد دساتیار آموزشای 1و دساتیاری پژوهشای ،2نماودش آشاکار اسات .عمادتا
تخصی این منابع و حمایتهای مالی موجب میشود دانشجویان ٔ
دوره دکتری کمتار باه
کارهای بیرون از دانشگاه مراجعه کنند و از برناماههایشاان دور شاوند .مادیران و مساووالن
دانشکدهها از جمله افراد اثرگذار در این بافت هستند.
 .3-4بافت اجتماعی و فرااجتماعی

ما صرفنظر از نقشهای آ کادمیک خود ،در بافت وسیعتر منطقهای ،ملی و بینالمللای قارار
داریم .روندها و سیاستهای آ کادمیک ،اقتصادی و اجتماعی ،محیط در حال تغییاری بارای
دانشگاهها و افراد درون آن از جمله دانشجویان دکتری بهوجود مایآورد .عاواملی کاه در ایان
بافت نقشآفرینی میکنند ،مطالباات مطارح از ساوی صااحبان قادرت ،صانایع و مشااغل،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

700

دوره ،21شماره 3
پاییز 2331
پیاپی 74

سیاستمداران ،خانوادهها ،و  ...را شامل میشود که از دانشاگاه بارای پاساخگویی در قباال
ٔ
بودجه عمومی تخصی دادهشده مطالبه دارند .در سطح بینالمللی ،جهانیشادن،
سرمایه و
ظهور فناوریهای جدید و اقتصاد دانشبنیاد ،از عوامال بسایار پرقادرت ماثثر بار جواماع و
ارتباطااات میااان کشااورها و نیااز دانشگاههاساات .بارایمتااال ،در بیانیا ٔاه اروپااایی بولونیااا 3در
سیاستگذاری آموزشعالی ،تحرک و جابجایی استادان و دانشجویان و توانایی رقابت آنها در
سطح بینالملل ،با هدف سیاسی و اقتصادی و نه آموزشای ،ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات.
اجرای این بیانیه ،استقاللعمل کشورهای اروپایی را در امر آماوزش در ساطح ملای کااهش
میدهد و حاکی از تأثیرپذیری شدید کشورهای این مجموعه از سیاستهای اتحادیه اروپایی
است .البته سیاستهای آموزشعالی صرفا توسط دیدگاههای حااکمیتی (در ساطح ملای یاا
بینالمللی) تغییر نمیکند .تعامالت بینالمللی دانشگاهیان ،فوای فکری بر اساس رشاتهها
بهوجود آورده است که بعوا با سیاستهای نهادی و اجتماعی/فرااجتمااعی همساو نیسات.
برای متال ،انتظارات برخی نهادهای ماالی و باهتباع آن دانشاگاهها ،مبنای بار ساقف زماانی
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چهارساله برای ٔ
دوره دکتری ،توسط برخی رشتهها در تعارض با ماهیات یاادگیریهاای رشاته
تلقی شده و با آن مخالفت میشود .ازاینرو ،سیاستگذاری برای ٔ
دوره دکتری باید هماهنگی
میان سطح اجتماعی/فرااجتماعی و نهادی با پاسخگو بودن به دغدغههای رشتهای را همزمان
مد توجه قرار دهد.
 .4روش تحقیق

به لحاظ روش ،این مقاله از مردمنگااری بهاره گرفتاه اسات .هادف ماردمنگااری کشاف
روشهای خاصی است که خود افراد براساس آنها تجربیات خود را مقولهبندی ،نامگذاری
و مشخ میکنند (اسپردلی و مک کوردی .)8911 ،1در واقع ،مردمنگاری ،تاالش بارای
شناخت ،توصیف و فهم زمین ٔه فرهنگی در میان یک گروه است (فاضلی .)8930 ،تجزیه و

ٔ
تحلیل دادهها در مردمنگاری مشتمل بر ار ٔ
زیسته دانشجویان
ائه توصیف و تفسیر از تجارب
خارجی از تحصیل و زندگی در ایران است.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

نمونه این پژوهش شامل یازده دانشجوی دکتری خارجی شاغل به تحصیل در ایاران در
سال تحصیلی  8931-8931بودٔ .
نمونه انتخابشده هر دو جنسیت زن و مرد ،تحصیل در

مراحاال مختلااف ٔ
دوره دکتااری ،رشااتهها و دانشااگاههای مختلااف (ته اران ،شهیدبهشااتی،
خوارزمی و تربیت مدرس) را دربر میگرفت .باهمنظاور تاأمین اعتباار ،دادههاا بار اسااس
ٔ
مشاهده مشارکتی نگارنده بهعنوان مدرس دانشاگاه و
چندین راهبرد جمعآوری شده است:
ارتبا با دانشجویان خارجی خاود ،گاروههاای کاانونی ،مصااحبههاای غیرسااختاریافته،
گفتگوهای غیررسمی و پیامهای صوتی و نوشتاری تلگرامی.
 .5یافتهها

یافتهها در قالب  3مقوله ارائه میگردد:
 .5-1مقوله نخست :ایرانیها سریع دوست و همصحبت میشوند

از جمله عواملی کاه بافات و جاو آ کادمیاک را مشاخ

مایکناد چگاونگی تعاامالت و
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700
تبادالت بینافرهنگی در
بینالمللیشدن ...

ٔ
تجرباه دانشاجویان
ارتباطات اجتماعی میان دانشجویان با همکالسیها و استادان اسات.
حاااکی از آن اساات کااه آنهااا توانسااتهانااد در ماادتزمااان کوتاااهی دوسااتانی از میااان
دانشااجویان/کارمندان ایراناای پیاادا کننااد .ازایاانرو ،تجربااه اناازوا و درحاشاایهماناادن و

کنارگذاشتهشادن ااا کاه برخای پژوهشاگران مانناد گیابس 1و همکااران ( )1085باهعنوان
تجربههای رایج دانشجویان خارجی در دانشگاههای کشورهای توسعه ٔ
یافته غربای باه آنهاا
پرداختهاند اا کمتر در میان اطالعرسانهای این مقاله دیده میشد.
یکی از همکالسیهای ایرانی من حتی از هموطنانم هم بیشتر به من کمک کرده اسات.
ٔ
موایقه ماالی قارار
هر وقت بیپولی و مشکالت مالی بار مان ساخت مایگرفات و در

ٔ
شماره کارت مرا حفظ بود و در اولاین فرصات بارایم واریاز
میگرفتم ،به او میگفتم .او

میکرد ... .این ارتباطات اجتماعی در امور کاری ،مالی و آموزشی به من خیلای کماک
کرده است (دانشجوی علوم تربیتی از افغانستان).
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

701

دوره ،21شماره 3
پاییز 2331
پیاپی 74

دانشجویان خارجی ،خونگرمی ،گشودهبودن و برقراری سریع ارتباطاات انساانی را در
خارج از محیط دانشگاه نیز بسیار تجربه کرده بودند.
ایرانیها خیلی زود با آدم همصحبت میشوند ،در تاکسای و خیاباان و هماهجاا وقتای ماردم
میفهمند من خارجی هستم ،سر صحبت را سریع باز میکنند .من ظرف یکساال اولای کاه
ایران بودم بدون شرکت در هیچگونه کالس و دورهای ،زبان فارسی را بهصورت غیررسامی یااد
گرفتم .خانم من هم خیلی سریع با همسایهها ارتبا برقرار کرد .بیههای مان نیاز در مدرساه
بینالمللی تهران ،دوستان ایرانی زیاد پیدا کردهاند (دانشجوی علوم تربیتی از هند).
 .5-2مقوله دوم :شما حق ما را خوردهاید!

یکی از آزردگی هایی که در صحبت بیشتر دانشجویان خارجی شنیده می شد ،این بود که
ٔ
جامعاه
ایرانیان تصور می کنند دانشجوی خا رجی کسی است که امکانات و فرصاتهای
ایرانی را استفاده می کن د ،بدون آنکه بتواند محبات دولات و ملات ایاران را جباران کناد.
درواقع ،این تصور وجود دارد که بودجه و فرصتها ی ایرانی از مردم ایران دریا و بارای
دیگران هزینه می شود.
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ما در ایران بهعنوان یک بار تحمیل شدهای هستیم .از وقتی خاودم و اجتمااع پیراماونم را
شناختم ،برایم این موضوع سنگین و ناراحتکننده بوده است ،این در حالیسات کاه االن
ٔ
هزینه شخصی در دانشگا تحصیل میکنم (دانشجوی جغرافیا از افغانستان).
من با

یکی از دانشجویان ادبیات فارسی از هند میگوید:
در هند  815هزار دانشجوی خارجی وجود دارد ،اما کسی به آنان نمیگوید شما حق ماا
را خوردهاید .این جا ما زیاد شنیدهایم ،که شما حق ما خوردهاید!

دانشجوی دیگر در اینباره میگوید:
سال  38که به ایران آمدم دو نفر از دانشجویان اساتعداد درخشاان ایرانای بارای ورود باه
ارشد و دکتری پذیرفته نشدند ،اما من پذیرفتهشده بودم .تا مدتها آنها و خیلیها به مان
فحش میدادند ،انگار من حق آنان را خوردهام .درحالیکه من بورسیه کشور افغانستانم و
از ظرفیت دیگری پذیرفته شدهام (دانشجوی علوم تربیتی از افغانستان).

درحالیکه در دنیا یکی از مالکهای امتیاز به دانشگاهها و رتبهبنادی بینالمللایباودن
آنها داشتن دانشجوی خاارجی اسات ،باه نظار مایرساد ،مقولاهای باهعنوان «دانشاجوی
خارجی» در ایران در میان مردم عادی و دانشگاهیان امری ناشناخته و غریب است.
 .5-3مقوله سوم :سردرگمی و بروکراسی اداری وحشتناک

تقریبااا همااه دانشااجویان مشااارکتکننااده در ایاان پااژوهش از سیسااتم اداری و بروکراساای
دانشگاه ،وزارت علوم و یا سفارتخانههاای ایاران در کشورشاان تجاارب منفای داشاتند.
همگی آنان بر این نظر بودند که سیستم اداری ایران کند ،ناکارآمد و فرساینده است.
دانشجوی مهاجر باید برای یک کار اداری چند ماه سپری کنه و اینقدر بره و بیاد و هزینه
رفت و آمد بدهد تا کارش پیش بره ،برخی امورات هم کاه روال مشخصای اصاال ناداره
(دانشجوی جغرافیا از افغانستان).
من دو سال پشت در سفارت ایران عمرم تلف شد تاا بااالخره توانساتم باا بورسایه بارای
تحصیل به ایران بیایم .به دلیل این تاخیر بی مورد مجباور شادم پایش دکتاری بگاذرانم.
آنقدر سیستم اداری ایران کند و بیزارکننده است که با خساتگی و فرساودگی درسام را در
ایران شروع کردم (دانشجوی ادبیات فارسی از هند).

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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من اینجا که آمدم در دانشگاه گم شدم .هیچ کس نبود کاه راهنماایی درسات و حساابی
بکن د که باید چکار کنم یا بروشوری که مسایر کارهاا را باه ماا بگویاد وجاود نداشات.
(دانشجوی علوم تربیتی از لبنان).
 .5-4مقوله چهارم :ایران را به ما بشناسانید!

اصغری ( )8931به نقل از نایت و دوویت بیان میکند تباادالت دانشاگاهی ابازاری بارای
معرفی زبان و فرهنگهای کشورها در عرصه بینالمللی است و موجب تقویات وابساتگی
فرهنگی و ملی در افرادی است که در کشور دیگری تحصیل میکنند .او با ذکر دیدگاههاای
نایت ( )1080از پررنگ شدن دالئل سیاسی بینالمللیشدن ،پس از سپتامبر  1008بحث
بهمیان مایآورد و نقاش دانشاگاهها در ارتقااء شایساتگیهای باینفرهنگای در اساتادان و
دانشجویان را مورد توجه قرار میدهد .کارکردهای سیاسی ،فرهنگی و بینالمللی تحصایل
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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دانشجویان خارجی برای کشور ما اا که از نظر ژئو پلتیک در منطقه پرتزاحم و آشوب غارب
آسیا قرار گرفتهایم اا اهمیت ویژهای دارد .دانشجویان خاارجی کاه از کشاورهای همساایه،
ٔ
حوزه تمدنی زبان و ادبیات فارسی و یا از قلمرو نفوذ سیاسی بینالمللی کشورمان به ایاران
میآیند ،میتوانند عالوه بر توسعه تفاهمات فرهنگی میان مردم دو کشورٔ ،
زمینه بسط قدرت
ناارم و در نتیجااه ،اف ازایش امنیاات منطقااهای را برایمااان ف اراهم آورنااد .ازایاانرو ،ارتقاااء
شایستگیهای بینفرهنگی دانشجویان خارجی ضروری و از کارکردهای مهم آموزشعالی
کشورمان است .خودآگاهی به این نیاز در صحبتهای اطاالعرساانهاای ایان مقالاه ،در
دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی بارز و برجستهتر بود.
وزارت علوم یا نهاد رهبری یکسری اردوها یا برناماهها برگازار مایکنناد ،اماا چاون خاود
برگزارکنندگان آن چندان توجیه نیستند ،برنامهها بسیار سطحی است؛ ماا جاایی بارای آنکاه
ٔ
برنامه نوروز که برگزار میکردند بسایار
فرهنگ ایرانی را بهتر و همهجانبهتر بشناسیم نداریم.
سطحی است ... .دانشگاه تهران برنامه مفصلی برای کریسمس برای دانشاجویان خاارجی
دارد  ...من اینجا نیامدهام که درباره فرهنگ خودم بدانم ،من مایخاواهم ایاران را بشناسام.
دانشگاه تهران بهشدت سیاسی است .ما نمیتوانیم در فعالیتهای غیررسمی دانشگاه متال
انجمنها و تشکلهای دانشگاهی شرکت کنیم ،سال  13سه دانشجوی دکتاری ساال آخار

هند را بهدلیل همکاری با یکی از انجمنهای دانشجویی اخراج کردند .پس ما از این طریق
هم نمیتوانیم با ایران بیشتر آشنا شویم (دانشجوی ادبیات فارسی از هند).

نیاز به شناخت زبان و فرهنگ ،تاریت و جغرافیای ایاران باه درجاات مختلاف در هماه
دانشجویان خارجی احساس می شد .البته برای آن دسته از دانشجویان افغاان کاه پایش از
تحصیل در ٔ
دوره دکتری ،تجربه اقامت و حوور در ایران را داشاتند ،ایان موضاوع باهدلیال
شناختی که به طور ضمنی و تدریجی در خالل زندگی در ایران کسب کرده بودند ،محسوس
نبود .اما آندسته از دانشجویان افغان که برای اولین باار باه ایاران آماده بودناد ،یاا تجرباه
ّ
محاادودی از حوااور در ای اران داشااتند ،و یااا تساالط خااوبی بااه زبااان فارساای نداشااتند،
عدمشناخت کافی از ایران ،تجارب تلخی برای آنان بهوجود آورده بود.

ٔ
تجربه خوب و خوشی از ایران ندارم ،عدم درک متقابل برایم چارهای جز گذران
من هیچ

این دوره نگذاشته است ،نه آنان مرا میشناساند و ناه مان آناان را (دانشاجوی شایمی از
افغانستان).
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حساب بانکی ،نیاز به کار نیمهوقت به درجات متفاوت از جمله چالشها و مسائلی است که
ٔ
محادوده
دانشجویان خارجی با آن مواجه میشوند .رفع اینگوناه مساائل ،اقاداماتی فراتار از
اختیارات وزارت عتف و نهادهای مربوطه را میطلبد .اصغری به نقل از نایت 1از ساه ساطح

بینالمللیشدن دانشگاهها شامل سطح ملی ،بخشی و نهادی نام میبرد و بینالمللیشدن در
سطح ملی را مستلزم درگیر شدن همه سازمانها و دستگاههای اجرائی و وزارتخانههای دیگر اا

عالوه بر وزارتخانههای مربو به آموزشعالی اا میداند (اصغری.)51 ،8931 ،
یکی از اصلیترین دغدغاههاای دانشاجو یان خاارجی ماورد مطالعاه ،خوابگااه باود.
بساایاری از دانشااگاههای پااذیرای ایاان دانشااجویان در کشااورمان خوابگاااه متااأهلی بارای
دانشجویان خارجی ندارند و این دسته از دانشجویان با مشکالت عدیده و سختی در پاست
به ابتدائیترین نیاز زندگی در روزهای ٔ
اولیه اقامت خود مواجه شادند .تلخای و رنجای کاه
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دانشجویان خارجی فاقد خوابگاه در ابتدای تحصیل آن را تجربه کردناد باهحادی باود کاه
آنان ،با کلماتی مانند «بیزارشدن از تحصایل»« ،پشایمانی از آمادن باه ایاران»« ،بادترین
روزهای عمرم» از آن ایام یاد میکردند .در ادامه مصدایقی از این اظهارات ذکر میگردد:
چن د ماه اول اقامتم در ایران با خانواده و سه فرزندم در یکی از مدارس دولتی که مهاجران
افغان در آن تحصیل میکردند ،در شرایط سختی زندگی میکردم .مان از درس خوانادن
بیزار شده بودم .هر کاری کردم به من خوابگااه ندادناد ،آخار سار یکای از اساتادانم کاه
شرایطم را دید دستم را گرفت و برد پیش کارمند مربوطه .او چون قابال دانشاجوی اساتاد
بود ،کارم را راه انداخت .من اولین دانشجوی خارجی ساکن خوابگاه در این دانشگاهم،
بعد از من نیز تا کنون به هیچ دانشجوی خارجی دیگر خوابگاه ندادهاند (دانشجوی علوم
تربیتی از افغانستان).

مشابه اظهارات فوق برای دانشجویان دانشگاههای مختلف و ملیتهای مختلف وجود دارد:
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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دانشگاه به من خوابگاه نداد .نمیدانستم باید چه کنم ،مستأصل و درمانده شده باودم .از
آمدنم به ایران پشیمان بودم (دانشجوی زبان و ادبیات فارسی از هند).

مصادیق دیگری از مشکالت دانشجویان خارجی مانند مادرک شناساایی ،مشاکالت
مالی ،چگونگی تحصیل فرزندان در اظهار نظرات ذیل منعکس شده است:
من مدرک شناسایی همسطح یک ایرانی ندارم ،با اینکه متولد ایرانم و وارد چهارمین دهه
زندگیام شدهام .نیمی از عمرم به این منوال سپری شده است ،هنوز بهعنوان یک مهااجر
زندگی میکنم .این امر سنگینی خاصی بر شاانههای تاکتاک افارادی چاون بناده دارد
(دانشجوی جغرافیا از افغانستان).
برای تحصیل فرزندانم در مدرسه مشکل داشتم ،گذرنامه من تمدید تهاران اسات و مان
ساکن کرج هستم .در هیچ مدرسهای دخترانم را ثبتنام نمایکردناد (دانشاجوی علاوم
تربیتی از افغانستان).
در ایران حدود 15هزار دانشجوی خارجی مشغول به تحصیلاند ،از ایان تعاداد حادود
1هزار نفر بورسیه دولت ایراناند .اما آنیه بهعنوان کمکهزینه باه ماا مایدهناد ،هماان

چیزی است که هشت سال پیش تصاویب شاده اسات! وقتای باه کارمناد وزارت علاوم
ناچیزبودن بورسیه را میگو ییم ،میگویند بروید خدا را شکر کنید همین را هام باه شاما
میدهیم! (دانشجوی ادبیات فارسی از هند).
ٔ
مسوله ما مدرک شناسایی معتبر است .در دنیا قوانین خوبی بارای دانشاجوی
اصلیترین
مهاجر وجود دارد .ولی در ایران تاکنون این مسوله حل نشده است (دانشجوی جغرافیا از
افغانستان).
 .5-6مقوله ششم :توهین/تبعیض و برخوردهای سیاستزده

دانشجویان افغانستانی در مقایسه با دانشجویان لبنانی و هندی در ایران تبعیض و رفتارهای
غیرانسانی بیشتری تجربه کارده بودناد .اگرچاه نمایتاوان درخصاو

شادت و میازان آن

اظهارنظر دقیقی کرد ،اما وقتی از دانشجویان خواسته شاد ،تجرباه تلات و ناخوشاایندی از
تحصیل و اقامت در ایران بیان کنند ،تقریبا همگی آنها مواردی ،هر چند اندک ،از تبعیض و
ذهنیتهای کلیشهای برخی از ایرانیان را ذکر کردند .بهطاور کلای ،کلیشاههاای متعاددی
ّ
درباره ملتها وجود دارد .این کلیشهها پیوندی علی و رابطاه همبساتگی میاان رفتارهاا باا
خصلتهای فرهنگی و ملی برقرار میکنند و منجر به کاجفهمایهاای متعادد مایشاوند.
ملتها باورهای فرهنگی و تنوع وسیعی دارند و ازایانرو ،تلقای از یاک ملات باهصاورت
فرهنگی یکپارچه گمراهکننده بوده و منجر به تعصب و تبعیض میشود.
برخی ادارات رفتارهای نامناسب با همشهریان و هموطنان ما دارناد  ...در اداره بناده
خدایی بهخاطر مسولهای بسیار جزئی (برداشتن ٔ
برگه خودش از روی میز) مورد توهین و
ضربوشتم کارمند قرار گرفت و او را دزد خطااب کردناد و بازرسای بادنیاش کردناد.
(دانشجوی جغرافیای از افغانستان).
نگرش سیستم اداری و آموزشی در دانشگاههای ایران به دانشجویان کشورهای جنگزده
و توسعهنیافته مانند افغانستان بد و توهینآمیز است (دانشجوی شیمی از افغانستان).
مااا وقتاای ای اران آماادیم ماایخواسااتیم جامعااهشناساای تربیتاای بخااوانیم ،رفتاایم گااروه
ٔ
دربااره مقاومات لبناان دانساتند و فهمیدناد ماا باا
جامعهشناسی .آنها وقتی دیدگاه ما را
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حزبالله هامساویی داریام ،بعاد از اینکاه یاک ساال ماا را سار دواندناد ،نپذیرفتناد.
(دانشجوی علومتربیتی از لبنان).
فکر میکنم همکالسیهایی باهایانخاوبی هایچجاا ندیادهام ،بسایار بزرگاوار بودناد و
اساتیدمان هم حرف نداشتند .به جز یکی از اساتید که بسیار سلیقهای برخورد میکرد ...
هیچگاه از یادم نمیرود برخاورد پزشاک دانشاگاه باا بناده وقتای ماریض باودم؛ بسایار
توهینآمیز بود (دانشجوی اقتصاد توسعه از افغانستان).
 .5-7مقوله هفتم :چرا ایران؟ جا قحط بود!

«چرا ایران؟» پربسامدترین پرسشی بود که دانشجویان لبنانی و هندی به ّ
کارات از همگاان
شنیده بودند .دلیل انتخاب ایران برای ٔ
ادامه تحصیل سثال و مایه تعجاب بسایاری از ماردم
کشورمان بوده است .گویی تحصیل دانشاجوی خاارجی در ٔ
دوره دکتاری در دانشاگاههای
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ایران امری عجیبوغریب است.
چه در ایران ،چه در کشورمان ،همه میپرسند چرا ایران؟دانشاگاهها و آموزشعاالی ایاران،
برای مردم هند شناختهشده نیست .ایرانیها هم جایگاه علمای خودشاان را نمایشناساند.
خودشان را باهلحااظ علمای قباول ندارناد .آنهاا خودشاان را دساتکام مایگیرناد .ایان
درحالیاست که ایران در برخی رشتههای دانشگاهی در منطقه سرآمد و در برخای رشاتهها
مانند رباتیک ،نرمافزار و کامپیوتر در دنیا مطرح است (دانشجوی مهندسی از هند).

رضا دانشجوی شیعه هندی که پیشتر ده سال مدیر مدرسهای در علیگر هند بوده است و
اکنون برای استفاده از تجارب مدارس اسالمی و علوم تربیتی به ایران آمده است ،میگوید:
اینجا همه از نگهبانی تا رئیس دانشکده میپرسند چرا آمدی ایران؟  ...با مردم عاادی هام
که حرف میزنم ،وقتی میفهمند برای دکتری آمدهام ایران ،با تعجب میپرسند ،چرا ایران؟!
جا قحط بودی آمدی اینجا!؟

این درحالیست که ٔ
عده قابالتاوجهی از دانشاجویان خاارجی شارکتکنناده در ایان
پژوهش ،دانشگاهها و استادان ایرانی را از نظر دانش نظری قوی و در سطح باالیی ارزیاابی
میکردند .گرچه این رضایت از کیفیت و سطح علمی ٔ
دوره دکتری با توجاه باه رشاتههاای

مختلف ،متفاوت بود ،اما به نظر میرسد بهلحاظ محتوایی و علمای دانشاجویان خاارجی
دانشگاههای ایران را در مجموع خوب ارزیابی میکنند.
انتخاب ایران برای تحصیل ،عالوه بر قوتها و مزایای آ کادمیک دالیل دیگری نیز برای
دانشجویان خارجی داشت که از قوا میتواند مزیت نسبی آموزشعالی ماا باشاد .تمادن
ٔ
پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترک ،زبان و ادبیات فارسای ،اعتقاادات اساالمی و
باستانی و
اشتراکات دینی و مواضع سیاسی در بعد بینالمللی از دالیل انتخاب برخی از دانشاجویان
خارجی بود.

ٔ
پیشینه تحصیلی انسانشناسی به ایران آمده است میگوید:
نمر دانشجوی لبنانی که با
من دوست داشتم زبان فارسی را بیاموزم ،اشعار حافظ را بخوانم و کتابها و ساخنرانیهای
دکتر شریعتی را به زبان فارسی استفاده کنم .شانیدهام ساخنرانیهای دکتار شاریعتی خیلای
جذاب و اثرگذار بوده است .در لبنان  91کتاب از او ترجمه شده است ،اما من مایخاواهم
با زبان شریعتی ،شهید مطهری و امام خمینی آثارشان را بخوانم و گوش کنم.

717

جواد دانشجوی ادبیات فارسی از هند میگوید:
من به عشق ایران اینجا آمدم .در هند پیش از استعمار انگلیس ،هفتصد سال زباان فارسای،
زبان رسمی بوده است .االن شما واژگان زیادی در هندی میبینیاد کاه ریشاه فارسای دارد.
جواهر لعل نهرو در کتاب دیسکاوری آو ایندیا ،از تمدن ایران باهعنوان یکای از کهانتارین
تمدنهای بشری با ستایش یاد میکند.
 .5-8مقوله هشتم :محتوامحوری آموزشی و آزادی عمل استادان در آموزش

همانطور که پیشتر اشاره شد ،فرهنگ رشتهای و گروه آموزشی از جمله بافتهای اثرگذار
بر تجارب دانشجویان است .متالها و مصداقهای فراوانای در ایان خصاو
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دو کشور خودآگاهی پیدا میکنند.
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ارتقا مهارتها و تواناییهای عملی دانشجو چندان اهمیتی داده نمیشود .دانشگاه ایران آدم
را کارآفرین نمی کند (دانشجوی علوم تربیتی از افغانستان).
تجربه من نشان میدهد که در ایران استاد کتاب معرفی میکند ،دانشجو تهیه میکند ،اما نه
استاد میرسد آنها را تادریس کناد و ناه دانشاجو آنهاا را بخواناد .از انباوهی از کتابهاا و
مطالب که در ابتداء ترم معرفی میشود ،حدود سایدرصاد آنهاا سار کاالس پوشاش داده
میشود (دانشجوی علوم تربیتی از افغانستان).
 .5-9مقوله نهم :قوانین مبهم و غیرکارشناسی و بیاطالعی دانشجو از نظام آموزشی

بافت و زمینۀ نهادی و دانشگاهی مشارکتکنندگان این مقاله بعوا توأم با تجاارب منفای و
سردرگمکنندهای برای آنان بود.
در ابتدا که ما اینجا آمدیم مدیر گروه گفت باید  1واحد پیشنیاز بگذرانیم ،باه آماوزش کاه
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مراجعه کردیم گفتند باید  81واحد پیش نیاز بگذرانیم ،بعدا که پیگیری کردیم شد  1واحاد!
(دانشجوی علوم تربیتی از لبنان).
موقع ثبت نام به ما گفتند باید آزمون تافل بدهید! گفتیم تافل برای چه؟! ماا کاه از کشاوری
میآییم که زبان رسمیاش انگلیسی است ،مدرک زبان برای چه باید بیاوریم! بعد گفتناد ناه
تافل الزم نیست (دانشجوی ادبیات فارسی از هند).
یکی از همکالسیهای ژاپنی من بهدلیل بیاطالعی از سیستم آموزشی اینجاا دو تارم افتااد!
 ...در آزمون جامع اول به ما گفتند باید سیوطی بخوانید ،بعد گفتیم ما چنین درسای اصاال
نگذراندهایم! ما هییی عربی نخواندهایم! گفتند خب ،پس درس دیگری برایتان میگاذاریم!
(دانشجوی ادبیات فارسی از هند).
 .6بحث و بررسی

در این بخش مباحث طرحشده تا این قسمت را بهمنظور ار ٔ
ائه فهم و تفسایر عمیاقتاری در

پاست به پرسش اصلی این پژوهش (تجاربزیسته دانشجویان دکتری خارجی از زنادگی و
تحصیل در ایران چیست؟) مرور و تفسیر میکنیم.

برای پاست به این پرسش طرحواره مفهومی آلپاین و نورتن به دلیل آنکه بافت و الیههای
سهگانه درهمتنیدپ رشتهای/گاروه آموزشای ،نهاادی و اجتماعی/فرااجتمااعی را در تحلیال
بهطور همزمان و در کلیتی باههاممارتبط مادنظر دارد ،مناساب تشاخی

داده شاد .ایان

طرحواره مفهومی ،تجارب دانشجویان (اعم از متبت و منفی) را امری میداند که با نگاهی
جزءنگرانه و منقطع نمیتوان پیییدگیها و عوامل مثثر بر شکلگیری آن را دریافت .تصور
و برداشت سنتی از کار دانشجویان دکتری این است که آنان صرفا به آموزش و کار فکاری
مشغولاند و فعالیتهای یادگیری و حتی شکلگیری هویت آ کادمیاک آناان از مالحظاات
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی چندان تأثیر نمیپذیرد .چارچوب پیشنهادی آلپاین
و نورتن ،بینش و نگاهی متفاوت با این تلقی سنتی از ٔ
دوره دکتری فراهم میآورد و این دوره
را در بافت چندگانه متعامل و درهم النهگزیده قرار میدهد.
روند افزایشی تعداد دانشجویان دکتری خارجی در کشورمان در سالهای اخیر حااکی
از توجه و اهتمام دانشگاهها و مراکاز آموزشعاالی باه جاذب دانشاجویان خاارجی و نیاز
حمایت و پشتیبانیهای سیاستگذاران کالن ملی در عرصههای فرهنگای از ایان موضاوع
است .برخی دیگر از گونهها و شیوههای رایج در تجارب جهاانی بارای باینالمللیساازی
آموزشعالی ،مانند اعزام طاوالنیمادت دانشاجویان باه خاارج از کشاور(متال بارای د ٔ
وره
ّ
چهار ٔ
ساله دکتری) ،همواره مورد نقد و مخالفتهای جدی در سطح ذینفعان فرادانشگاهی
و سیاستگذاران فرهنگی کشورمان بوده است .نقدهایی مانند هزینههای ماالی بااال بارای
تحصیل طوالنیمدت و یاا تأثیرپاذیری فرهنگای دانشاجویان ایرانای باهدلیال حواور در
کشورهای غربی و آنیه در گفتمان رایج منتقدان دانشگاه از آن باا عناوان غاربزدگای یااد
می شود ،در پذیرش دانشجوی خارجی برای تحصایل در ایاران کمتار و یاا تقریباا باهطاور
ناچیزی مطرح است.
از اینرو ،بهنظر می رسد یکی از دالیل رشد تعداد دانشجویان خارجی در کشاورمان ااا

که طیف وسیعی از رشتههای دانشگاهی را در بر میگیرند ااا به هامساویی میاان نظارات و
دیدگاههای سیاستگذاران فرهنگی بروندانشگاهی با ارزشها ،عالیاق و مناافع کنشاگران
عمده درون دانشگاهی مربو باشد .وقتی به موضوع تحصیل دانشجویان دکتری خارجی از
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ٔ
انگاره مفهومی مورد نظر مکآلپاین و ناورتن و ساه بافات رشاتهای/گاروه
منظر و بر اساس
آموزشی ،نهادی و اجتماعی/فرااجتماعی ماورد نظار آناان ،بنگاریم ،مایتاوان دریافات در
آندسته اموری که این بافتها با یکدیگر همآغوشی داشته باشند ،رشد یا ارتقاء در کیفیات
تجارب یادگیری دانشجویان حاصل خواهد شد؛ در غیر این صورت ،شارایط و بافتهاایی
که زیست دانشجویان خارجی را میساازد پارچینوشاکن خواهاد باود و نااگزیر تجاارب
نامطلوب و رنجآوری برای آنان خواهد ساخت.
نه مقوله در اظهارات اطالعرسانهای این مقالاه شناساایی شاد )8 :ایرانایهاا ساریع
دوست و همصحبت میشوند؛  )1شما حاق ماا را خاوردهایاد؛  )9ساردرگمی دانشاجو و
بروکراسی اداری وحشاتناک؛  )8ایاران را باه ماا بشناساانید!؛  )5کمباود زیرسااختهاا و
امکانات موردنیاز برای دانشجوی خارجی؛  )1توهین/تبعیض و برخوردهاای سیاساتزده؛
 )1چرا ایران؟ جا قحط بود!؛  )1محتوامحوری آموزشی و آزادی عمل استادان در آماوزش؛
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 )3بیاطالعی از سیستم آموزشی و قوانین نامناسب.
درونیترین بافت مورداشاره در طرحاواره ماوردنظر ماکآلپااین و ناورتن باه دانشاجو،
تعامالت استادادانشجو ،ارتباطات دانشجویان با یکدیگر ،فرهنگ رشتهای و گروه آموزشی
اختصا

داشت .این بافت ،کنش و واکنشهای پیییدهای با دو بافت نهادی (دانشگاهی)

و اجتماعی/فرااجتماعی دارد .در مقوله نخست شناساییشده در این نوشتار (ایرانیها سریع
دوست و همصحبت میشاوند) ،ویژگای میهماانناوازی و گشاودهباودن ایرانیاان در برابار
«دیگری» غریبه ،تجارب بعوا خوشایندی برای دانشاجویان خاارجی رقام زده باود .ایان
ویژگی ایرانی ،بر بافت رشتهای و گروه آموزشی و دانشگاه ایرانی نیز نمایان است؛ بهطوری
که تقریبا برخالف آنیه در پاژوهشهاای جهاانی از احسااس انازوا ،درحاشایهمانادگی و
محرومیت اجتماعی دانشجویان خارجی در دانشگاههای توسعهیافته سخن بهمیان مایآیاد

(گیبس ،مک گریدی و گریفین1085 ،1؛ وکایال و همکاران ،)1088 ،دانشجویان خارجی
این پژوهش تجارب زیادی از فرصات همکااری و کاار جمعای باا دانشاجویان داخلای و
همکالسیها و گپ و گفتوگوهای خوشایند با مردم عادی داشتهاند .این ویژگای فرهنگای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

&

ایرانی ،بخشی از دشواریهای مربو به یادگیری زبان فارسی و نیز ناواق

و کاساتیهاای

سیستمی و نهادی آموزشعالی ایران را برطرف کرده بود.
دانشگاهی که مسیر بینالمللیشدن را در پیش میگیرد ،باید زیرساختهای الزم بارای
حمایت سازمانی ،عااطفی ،اجتمااعی و ماالی از دانشاجویان خاارجی کاه باا خاروج از
کشورشان و ازدست دادن شبکه اجتماعی داخلی خود با نیازهای جدیدی مواجاه شادهاناد
فراهم کند .اما در کشورمان و در غیاب توجه نهادی به این نیازها ،روابط نیمه و غیررسامی
بهوجود آمده در بافت فرهنگیااجتماعی دانشگاه و جامعاه تاا حادودی ایان کاساتیهاا را
مرتفع کرده بود.
بر اساس مقوله شماره ( 1شما حق ما را خوردهاید) و مقوله شماره ( 9چرا ایران؟ جاا قحاط
بود!) و تاحدودی مقوله شماره ( 5تجربه توهین/تبعیض) میتوان گفت که اقشار مختلاف ماردم
کشورمان وقتی با دانشجوی دکتری خارجی مواجه میشوند ،دچاار ابهاام و مساوله مایشاوند.
عبارت «دانشجوی دکتری خارجی در ایران» برای بسیاری از مردم ما چیزی غریاب و ناماأنوس
است و این موضوع به ّکرات از زبان اطالعرسانهای این مقاله شنیده میشد.
غریب و مبهمبودن «دانشجوی دکتری خارجی در ایران» برای انسان ایرانی را مایتاوان
اینگونه تفسیر کرد« :ایرانی» در این رویارویی کیست و «خارجی» کیست؟ و ر ٔ
ابطاه میاان
این دو چیست؟ پاست سثال اخیر «علم» استٔ .
حلقه واسط ایرانی و خارجی در این رابطه
«دانشگاه و علم مدرن» است .علمی که خارجی از آنسوی مرزها برای یادگیری آن به ایران
سفر میکند و این همانچیزی است که با ذهنیت و تلقی انسان ایرانی از «خود»« ،دیگری»
و «علم» بعوا سازگاری ندارد .بهنظر میرسد در ذهنیت جمعی ایرانیان ،این باور و تصاور
از علم غلبه دارد و آن را عمدتا ،همارز با وجوه عینی ،کاالیی و ماادی آن ااا و ناه ذهنیات و
ٔ
ساابقه تااریخی آن را در تأسایس
ابعاد معرفتی آن ااا میبینند .این نوع نگاه و طرز تلقی ،که
«دارالفنون» اا و نه «دارالمعرفت» اا میتوان نزد ایرانیان مشاهده کرد؛ بر فن ،ابزار ،فناوری و
نمودهای بیرونی دانش تأکید میشود و ذهنیتها ،نگرشها و ابعاد فرهنگی اجتماعی علم
مدرن را تقریبا نادیده میانگارد .برخی محققان باا عنااوینی مانناد تلقای سانتی از علام و
ٔ
انگاره جمعای ایرانیاان
عواقب آن یا جهانبینی علمی ایرانیان و نظایر آن به موانع موجود در
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در نهادینهشدن علم در کشورمان پرداختهاند (وحدت ،8915 ،منصوری ،8911 ،نیکنام و
همکاران .)8938 ،از اینرو وقتی سخن از علم میشود ،بارای جماع زیاادی از ماا ،فان و
فناوری تداعی میشود کاه بارای پیشارفت ایرانای بایاد آن را از دیگاری غربای وارد کناد و
دانشگاه ایرانی نقش انتقال ٔ
دهنده این فناوریها را دارند .با این توضیحات ،مایتاوان گفات
سثال «چرا ایران؟» که پربسامدترین سثالی است که از دانشجویان دکتری شاغلبهتحصیل
در کشورمان پرسیده میشود را میتوان بهدلیل آن دانست که جهت ر ٔ
ابطه ایرانی و دیگری را
معکوس میکند .در این برعکسشدن رابطه ،دیگری خارجی برای کسب و یادگیری علم به
ایران میآید .اما ٔ
عده قابلتوجهی از ایرانیان چنین تصوری از خود جمعیشان ندارند.
ّ
سویه دیگر کاستی در این عدمخودباوری ملی را میتوان در تبعیض و توهینی که بعواا
دانشجویان افغان تجربه یا نسبت به سایر هموطنانشان مشاهده کردهاناد دیاد .ماونتگمری

1

( )1080بر اساس فلسفه وجودگرا ،به مسوله هویت و تعامل درون مرزهای ملی میپاردازد
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و بر این نظر است که بیاعتمادی و تعصب که بعوا در تعامالت ما با خارجیها جلوهگار

میشود از ترس نسبت به «دیگری» 2در درون ما ساخته میشود .او مینویسد« :در هنگاام
مواجهه با خارجی ها ،ابعاد پنهان آگاهی ما از هویت خودمان ظهور میکناد و ایان نفارت
درونی از خارجیهاست که درگیری و تعارض با آنها را بهوجود میآورد .برای داشتن تحمل
و بردباری جهانی باید «غیریت/دیگربودگی» را در خود و در دیگران به رسمیت بشناسیم».
داده های میدانی ایان پاژوهش و تجاارب دانشاجویان افغاان از دوساتی و پاذیرش در
کشورمان ،تفاوت بافت فرهنگی ما با جوامع غربی را نشان میدهد .فهم عمیقتار و بیشاتر
تفاوتهای میان جوامع توسعه ٔ
یافته غربی و کشورمان در اینخصو نیازمند پژوهشهای
مستقل در این زمینه است .با این حال ،میتوان بر این موضوع تأکید داشات کاه برقاراری
پیوند ّ
تاموتمام بین هویت و ملیت موجب پررنگشدن کلیشهها میشود ،زیرا وقتی مرزهای
فرهنگی تتبیت و مشخ شده باشند ،گذر و عبور از آنها دشوار اسات ،حتای اگار آن فارد
دانشجوی دکتری باشد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مونتگااومری ( )1080در کتاااب فهأأت تجأأارب دانشأأجویان بأأی المللأأی ماایگویااد:

بینالمللیسازی در خانه 1به ارتقا تجربه بینالمللی همه کنشگران آموزشعاالی و باهویاژه
آندسته افرادی مربو است که از دانشگاه و مثسسه محلتحصیل خود فراتار نرفتاهاناد .از
اینرو نباید بینالمللیسازی آموزشعالی را صرفا به ٔ
متابه همکاری و ارتبا بینالمللی میان
نهادها و مراکز آموزشعالی با یکدیگر دید ،بلکه باید بینالمللیساازی آموزشعاالی را در
پهنهای وسیعتر بهعنوان مسوله بینالمللیسازی نگرش مردم جامعاهای کاه دانشاگاه در آن
واقع است دانست.
در مقولههای شماره  1و ( 3محتوا محوری  ...و بایاطالعای از نظاام آموزشای و )...
بهوضوح میتوان تأثیرات دو بافت رشتهای و نهادی بر تجارب دانشجویان را مشاهده کرد و
البته این دو بافت را نمیتوان بیرون از بافت کالن اجتماعی و فرا اجتماعی دانست .فاضلی
( )8911در فصل سوم کتاب فرهنگ و دانشگاه با عناوان «فرهنأگ دانشأگاهی در ایأران و
بریتانیا؛ مطالعهای تطبیقی در علل ناکارآمدی آموزش دانشگاهی در ایران» در اینخصو
ٔ
جامعه خود هستند» (فاضلی .)31 ،او در
مینویسد« :نهادهای آموزشی محصول فرهنگ
اینخصو

به مفهوم «عادتواره »2مورد نظر بوردیو استناد میکند و مینویسد :عادتواره

در فرهنگ دانشگاهی غرب با فرهنگ دانشگاه در جوامع آسیایی مانناد ایاران ،باا یکادیگر
تفاوتهایی دارد .سپس فرهنگ دانشگاهی دو کشور را مقایسه میکناد .ساه طارز تلقای و
نگرش اساسی برای روشنتار شادن ایان مقایساه و باهطاورکلی فهام فرهناگ دانشاگاهی

عبارتاست از :تلقی نسبت به «تدریس»« ،یادگیری» و «علم» (سااتو و هااج.)1003 ،3
این طرز تلقیها بر انتظارات متقابل استاد و دانشجو اثر میگذارد و همانطور کاه پایشتار
اشاره شد ،این موضوع برای دانشجوی خارجی ناآشنا با نظام آموزشی و فرهنگ آ کادمیاک
ما تجارب نامطلوبی دارد.
مقولااههای شناساااییشااده شااماره  9و ( 5بروکراساای اداری وحشااتناک ،کمبااود
زیرساختها و امکانات) در ایان تحقیاق نشاان از فاصاله و ناهمااهنگی میاان بافتهاا و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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الیههای سه ٔ
گانه اثرگذار ذکر شده در طرحواره مفهومی مورد نظر ماست .رنج و دشواری که
ٔ
کنناده آناان
دانشجویان خارجی از این جهت تجربه کردهاند با توجه به منابع مالی پشتیبانی
متفاوت بود :الف) دانشجوی خارجی بورسیه با هزینه دولت ایران؛ ب) دانشجوی بورسایه
ٔ
هزینه شخصی خود و یا نهادهای غیردولتی به
با هزینه دولت خود؛ و ج) دانشجویانی که با
تحصیل در ایران میپردازند.
 .7نتیجهگیری

در ٔ
مقاله حاضر ،تجارب زیسته دانشجویان خارجی از سه کشاور افغانساتان ،لبناان و هناد
بررسی شد .درمجموع میتوان گفت دانشجویان در هر سه بافت رشتهای/گاروه آموزشای،
نهادی و اجتماعی تجارب متبت و منفی متعددی دارند ،اما ناهمخوانی ارزشها ،هنجارها،

عالیق و منافع مطرح در هر یک از این سه بافات باهگوناهای باوده اسات کاه مشاکالت و
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رنجهایی برای دانشجویان خارجی در تحصیل و زندگی آناان در کشاورمان داشاته اسات.
ٔ
زیسته این دانشجویان از تحصیل در کشاورمان در کال
بهرغم آنکه به نظر میرسد تجارب

1

منفی نبوده است اما در مجموع بهگونهای نیز نبوده است که توانایی گفتوگوی بینفرهنگی
و تلفیق فرهنگ ایرانی در ّ
کلیت تجارب آنان را فراهم آورد و آنان را تبدیل به سفیران فرهنگی
برای ٔ
آینده روابط بین دو کشور کرده و یا آنان را در مسیری کامتانش و مالیام بارای تکاوین
هویت آ کادمیکشان هدایت کرده باشاد .دانشاجوی دکتاری خاارجی در طاول تحصایل،
فرایند مستمر بازسازی هویت را تجربه میکند و بهمیزانی که بتواند فرهنگ رشتهای ،فرهنگ
دانشگاهی و فرهنگ کشور میزبان را با تجارب پیشینی و هویتی خود با یکادیگر بیاامیزد و
تلفیق کنند ،تجارب یادگیری و هویتی جدید برای او کمتعارضتار و باا تانش و مشاکالت
کمتری همراه خواهد بود .نیاز باه برقاراری پیوناد و ارتباا میاان ٔ
آورده فرهنگای و هاویتی
دانشجو با آنیه او در کشور میزبان تجربه میکند ،نیازی اصیل و وجودی است .از ایانرو،
آموزشعالی کشاورمان و باهویاژه ٔ
دوره دکتاری بایاد عاالوه بار ابعااد معرفتای و شاناختی
بینالمللیشدن آموزشعالی به ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن نیز توجه کند.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1

 .8قدردانی و سپاس

ٔ
ٔ
ٔ
برناماه درسای و فرهناگ انجمان
ماهاناه گاروه
ایده اولیه این مقاله در یکی از نشستهای
ٔ
برنامه درسی ایران شکل گرفته است .بدینوسیله مراتب قادردانی خاود را از ایان
مطالعات
انجمن و تمامی شرکتکنندگان این نشست ابراز میکنم .بهعالوه از اساتاد گرانقادر ،آقاای
دکتر نعمتالله فاضلی که پیشنو یس ٔ
اولیه این مقاله را مطالعه و بازخوردهای مفیدی ارائاه
کردند سپاسگزاری میکنم.
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اصغری ،فیروزه ( .)8931درآمدی بر سیاستهای بی المللیسازی آموزشعالی در ایران .تهاران :پژوهشاکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
خراسااانی ،اباصاالت؛ و زمااانیماانش ،حامااد ( .)8938راهبردهااای مااثثر در بینالمللیشاادن دانشااگاهها و
آموزشعالی .فصلنامه راهبردهای آموزش. ،
خورسندیطاسکوه ،علی ( .)8935آموزشعالی بی المللی ،استراتژیها و شرایط امکأان .تهاران :پژوهشاکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
رحمانی ،جبار .)8931(.مطالعات دانشگاه در حصار علمشناسی فلسفی و سیاساتگذاری علام اسات .رب
نیوز ،برگرفته از
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فاضلی ،نعمتالله ( .)8911دانشگاه و فرهنگ .تهران :نشر ثالث.
فاضلی ،نعمتالله ( .)8930مردمنگاری سفر .تهران :آراسته.
فاضلی ،نعمتالله ( .)8931پشت دریاها شهری است؛ فرایندها ،روشها و کاربردهای مردمنگأاری شأهری.
تهران :تیسا.
فتحیواجارگاه ،کورش؛ و خشنودیفر ،مهرنوش ( .)8939آموزش از راه دور و بی المللیسازی برنامهدرسی در
آموزشعالی .تهران :نشر آییژ.
فتحیواجارگاه ،کوروش؛ زارع ،عذرا؛ و یمنیدوزی سرخابی ،محمد ( .)8911بررسی موانع بینالمللی برناماه
درسی دانشگاهها و مثسسات آموزش عالی از دیدگاه اعوای هیوت علمی فصلنامه پژوهش و برنامهریزی
.
،
در آموزش عالی،
مجیدپور ،مهدی؛ و نامداریان ،لیال ( .)8938شناسایی موانع اجارای اساناد سیاسات علام و فنااوری کشاور.
نشریه مدیریت نوآوری،

.98-10 ،

منصوری ،رضا .)8911(.مفهوم سنتی علت و عواقب آن .برگرفته از
موالیی ،حمیده ( .)8931عوامل مثثر بر انطباق بینفرهنگی اجتماعی دانشجویان خارجی در ایاران؛ مطالعاه
موردی دانشجویان خارجی دانشگاه تهران .فصلنامه تحقیقأات فرهنگأی ایأران.898-853 ،)9(88 ،

نادری ،احمد؛ و بیات ،رضا ( .)8935تجربه تحصیل در آنسوی مرزها :مردمنگاری تردید دانشجویان ایرانای
در آلمان .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.8-11 ،)1(3 ،
نایت ،جین ( .)8935بی المللیشدن آموزشعالی :مفاهیت ،رویکردها و سیاستها (مترجم :لایال فالحتای).
تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
نیکنام ،زهرا؛ مهرمحمدی ،محمود؛ و فاضلی ،نعمتالله ( .)8938جهانبینی علمی دانشآماوزان و نقاش آن
در یادگیری علوم تجربی .فصلنامه مطالعات برنامهدرسی ایران.55-18،11 ،
وحدت ،فرزین ( .)8915رویارویی فکری ایران با مدرنیت (مترجم :مهدی حقیقتخواه) .تهران :انتشارات ققنوس.

.
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