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چکیده
آموزش عالی در قرن  ،12از عوامل مهم تأثیرگذار بر جامعه به شمار مییآیی و از مهیمتیری چیال هیا

آموزش عالی در هزاره ج ی  ،موضوع سیاست ها جذب دانشجویان خارجی در کشورهیا میزبیان اسیت
ه ف ای مقاله ،بررسی چال ها و راهبردها جمهور اسیممی اییران در جیذب دانشیجویان خیارجی از
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سایر مؤسسات مهم آموزش عالی؛ و  21نفر مشارکتکنن ه به عنوان پژوهشگران و اعضیا هیئیت علمیی
صاحباثر در حوزه دانشجویان خارجی میباش نتایج تحقیق منجر بیه شناسیایی  7چیال
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برا راهنمایی و ه ایت دانشجویان؛ معرفی زبان فارسی به عنیوان تنهیا زبیان بیرا آمیوزش و ییادگیر ؛
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جستارگشایی
امروزه بی

از هر زمان دیگر سرنوشت

انسانها و ملتها به یک یگر گره خورده است

توسعه میتوانن برا بهبود کیفییت بیه کیار
برن  ،برقرار ارتباطات بیی المللیی از طرییق

فناور ها اطمعات ،باعث ش ه کیه از مییان

پییذیرش دانشییجو از سییایر کشییورها ب یهویییژه

برداشت مشکمت موجود در هر حوزه موجب

کشورها پیشیرفته اسیت

تأثیرات بی المللی مثبت شود بنابرای  ،جهان

(Glauco & Case,

ی2003,p.25

امییروز ضییرورت درق متقابییل فرهنییگهییا را

پ ی ی ه تحصیییل دانشییجویان در مقییاطع

بیشتر حس کرده و به همیی دلییل تفیاهم و

مختلف در کشورها دیگر یکی از موضیوعات

تعاممت فرهنگی و علمی در عرصه بی المللی

مهییم و تأثیرگییذار بییر نرییام آمییوزش عییالی و

اهمیییت بیشییتر یافتییه اسییت یسییرکارانی،

بخ

 ،2812ص  )55در ای مییان ،دانشیگاههیا و

سیاسی کشور ها مختلف است حضیور ایی

مراکز آموزش عیالی نیه تنهیا بایی در ایجیاد
فرصت ها الزم برا رش تواناییها فیرد
و مهارت هیا زنی گی و فرهنیگ هیا بیومی
همیت گمارنی  ،بلکییه الزم اسییت بییه افییزای

هیا فرهنگیی ،اجتمیاعی ،اقتصیاد و

دانشییجویان خییارجی در کشییورهییا میزبییان
منشأ آثار متنوع سیاسی ،فرهنگی و اقتصاد
است درعی حیال ،ایی دانشیجویان پیس از
بازگشت به موط اصلی خیود ،آموختیه هیا

توانییاییهییا انسییان بین یشیین و بکوشیین

ج ی علمی و فرهنگیی خیود را نییز بیه کیار

زمینه ها ایجاد فرصیت و پیشیرفت را بیرا

میگیرن بنابرای  ،تقوییت سیاسیت پیذیرش

دیگران نیز فراهم سیازن ایی مهیم هیم بیه

دانشییجویان خییارجی امییروزه بییه یکییی از

دالیل سیاسیی و اقتصیاد و هیم بیه دالییل

اولویییتهییا اصییلی دانشییگاههییا و مؤسسییات

فرهنگی و اجتماعی حائز اهمیت است و بهتیر

آموزش عالی تب یل ش ه است عیموه بیرای ،

است نق

دانشگاهها از ایی دو منریر میورد

توجه قرار گیرد ی)Scoot, 2001, p.19
از طرف دیگر ،دانشگاهها زمانی میتوانن

تع اد دانشجویان خارجی در دانشگاه ،یکیی از
شاخص ها مهم در رتبهبن

دانشیگاههیا

جهان محسوب میشود در نررسنجی انجم

به حل و رفع مشیکمت برردازنی کیه سیطح

بییی المللییی دانشییگاههییا 2از دانشییگاههییا و

در آنها از کیفیتی مطلیوب

مؤسسات عضو ،جابهجایی دانشجو و پیذیرش

آموزش و پژوه
121

دانشگاه ها کشور ها توسعهیافته و درحیال

برخییوردار باشیی یکییی از روشهییایی کییه
1. International Associations of Universities

دانشییجویان خییارجی بییه عنییوان اولویییت اول

اسییت از طرفییی دیگییر تمییام قیی رتهییا و

بی المللیساز آموزش عالی ذکر ش ه اسیت

ابرق رت ها کمر به نابود مان بستهانی و اگیر

ی)Knight, 2003, p.4

مییا در محیطییی در بسییته بمییانیم ،قطع یاب بییا

همواره مورد توجه بوده است انقمب اسیممی
ایران بیشیک بیهعنیوان پ یی ها نوظهیور و

 ،21ص )22
مقیییام معریییم رهبیییر

یم

ظلیییهالعیییالی):

بیییب ی یل در قییرن حاضییر سییردم ار بی ی ار

« مقصییود مییا از صیی ور انقییمب گسییترش

اسممی در جهان میباش انقمب غاییتگیرا،

فرهنگ الهی و انسیانسیاز اسیمم بیه تمیامی

آرمیانگییرا و عیالمگیییر کیه بییه رهبیر امییام

جهان است و میا بیه آن افتخیار مییکنییم و

خمینییره) ه ایت گردی و تحولی شگرف در

وظیفییه خییود میییدانیییم کییه مفییاهیم و

عرصه روابط بیی الملیل و معیادالت سیاسیی

ارزشها اسممی ،احکام و معارض دی خی ا

جهان پ ی آورد قانون اساسی بهعنوان ثمیره

را که مایه نجات ملتهاسیت ،اشیاعه دهییم و

و تبلور ای انقمب ،تنریم تعیاممت خیارجی

ای تکلیف الهی ماست یدی ار و بیعیت اقشیار

کشور بر مبنا تعه برادرانه نسبت بیه همیه

مختلییف مییردم خییار از کشییور بییا ولییی امییر

مسییلمان و حمایییت بیییدریییا از مستضییعفان

مسلمی »)2811/2/11 ،

جهان را از جمله وظیایف جمهیور اسیممی

همییانگونییه کییه اشییاره شیی  ،یکییی از

ایییران برمیییشییمرد بییهطییور حییتم یکییی از

مهییمتییری ابزارهییا بییرا ص ی ور و گسییترش

مهییمتییری تعییاممت خییارجی بییی کشییورها،

انقمب اسممی به کشور ها مختلیف ،جیذب

تبییادل دانشجوسییت کییه اگییر بییا اجییرا

دانشجویان خارجی میباشی براسیاس سین

سیاست ها اصولی صورت بگیرد ،میتوان به

چشمان از بیستساله جمهور اسممی ایران،

ص ور انقمب منجر شود

تع اد دانشجویان خارجی بایی بیه میرز 251

امییام خمینییی یره)« :مییا بایی در صی ور
انقمبمان به جهان کوش

کنیم و تفکر اینکه

شماره شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستان 2821

حضور دانشجویان خارجی در اییران نییز

شکست مواجه خواهیم ش

یصحیفه نیور،

هزار نفر برسی تحقیق چنیی چشیمانی از
زمیانی امکیانپیذیر اسییت کیه بتیوان تحلیییل

ما انقمبمان را صادر نمیکنیم ،کنار بگیذاریم،

درستی از شرایط موجود داشت بررسی رونی

زیرا اسمم بی کشورها مسلمان فرقی قائیل

پذیرش دانشجویان خارجی در ایران تیوأم بیا

نمی باش و پشتیبان تمام مستضعفی جهیان

نقطهنررات کاممب متفاوتی بوده است گروهیی

122

در تأثیرگذار الزم بر دانشیجویان خیارجی و

بیشتری میزان افزای

بروز عقای منفی نسبت به کشور در آنها ،ایی

 1/2میلیون به  8میلیون نفر بوده است

رون را جریانی کاممب نیاموفق دانسیتهانی ؛ در
حالی کیه گروهیی دیگیر معتق نی تجربییات

مؤسسه آموزش بی المللی 8منتشر مییشیود،

گذشته تا ان ازه زیاد موفق بوده اسیت و بیر

کشورها برتر در جذب دانشجویان خیارجی

ضرورت ت اوم سیاست ها کنونی به میوازات

را در سال  1121اعمم کرده است:

اصمح جزئی آن تأکی دارن

نگاره شماره ( - )1کشورهای برتر در جذب

در طی دهه ها مختلف ،میزان ثبت نام

دانشجویان خارجی در سال1222

دانشجویان خارجی در دنیا در بیشتر مواقع با
رش همراه بوده است نگاره شماره ی ،)2تع اد
دانشجویان خارجی در سیال هیا منتخیب را
نشان میده :
نگاره شماره ( - )2رشد ثبت نام دانشجویان
خارجی در سالهای مختلف
)(OECD Education at a Glance, 2011

سال

2692

2649

تعداد دانشجو

 2/2میلیون

 922هزار

2662

222222هزار

2692

2699
 2/1میلیون

1222

 2/9میلیون

2669

 1/2میلیون

1222

 2/4میلیون

1229
 9میلیون

 9/4میلیون

2
1
8
2
5
1
7
1

کشورهای
برتر

امریکا
انگلستان
فرانسه
چی
استرالیا
آلمان
کانادا
ژاپ

تعداد
دانشجو
یان
خارجی

درصد
دانشجو
یان
خارجی

718177
255111
118112
115121
151117
151181
272711
222772

11
21
1
7
7
7
5
2

طبق ای گزارش بی المللی ،ییک پینجم
از دانشجویان خارجی در کشور امریکا حضیور
دارن امریکا بع از سال  ،1111میزبان بیی
از نیم میلییون دانشیجو خیارجی بیوده و از

در نیمیییه دوم قیییرن بیسیییتم ،تعییی اد
دانشجویان خارجی تقریباب به میزان  11برابیر
از  221هزار نفر در سال  ،2251به بی
151

دانشجویان خارجی از

گزارش درها باز 1که هر ساله از سیو

ردیف
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از صاحبنرران با اشاره به ناکامی ها جی

اسییت در سییالهییا بییی ،1111-1115

میلیییون نفییر در سییال  1111افییزای

از 1
یافتییه

طریق پولی که ای دانشجویان به اقتصاد ملی
امریکا تزریق نمودهان  ،عموه بر اسیتفادههیا
علمی از آنهیا ،عایی ات میاد زییاد نییز از
2. Open Doors
3. Institute of International Education

طریق اجاره دادن مکان ،هزینه هیا زنی گی،

اردن ،رتبهها دوم و سوم ،به ترتیب 82211

حق بیمه ،فروش کتاب و کسب کرده است

و  11187دانشجو بوده است از ای نریر ،میا

 ،1121تع اد دانشجویان خیارجی در امریکیا،

دانشییییجو) ،پاکسییییتانی 812دانشییییجو) و

بیه  718177نفییر رسییی ه اسییت تعی اد کییل

ازبکسییتانی 812دانشییجو) ،را در رتبییههییا

دانشجو در امریکا 27251111 ،نفر میباشی

پایی تر از خود مییبینییم

در اییی گییزارش ذکییر شیی ه کییه پییذیرش

یp.25

دانشجو خارجی نزدیک به  11میلییارد دالر

(UNESCO, 2011,

عییموه بییر تعیی اد ،درصیی دانشییجویان

برا اقتصاد امریکا در سال  1121سیودآور

خارجی از کل جمعیت دانشجو کشور ،یکی

)(IIE, 2011, p.485

دیگر از شاخص ها مهم در ارزیابی وضیعیت

داشته است

 .2تعداد دانشجویان خاارجی در
ایران و مقایسه آن با کشاورهای
منطقه
توان جذب و آموزش دانشجویان خارجی کیه
برا تحصیل ،کشور غییر از کشیور زادگیاه

آمیوزش عییالی مییباشی بیر اسییاس آخییری
اطمعات موجود ،ای شاخص برا کشیور میا
ع د نزدیک به صفر است ،امیا بیرا کشیور
برتر منطقه ،یعنی امیارات متحی ه عربیی82 ،
درص است به بیان دیگر 82 ،درصی از کیل

خود را انتخاب می کنن  ،یکی از شاخصهیا

جمعیت دانشجو در ای کشور را دانشیجویان

نشان دهنی ه کیفییت و وضیعیت مطلیوب ییا

خارجی تشکیل میدهن پس از امارات ،قطیر

مناسب ییک کشیور در حیوزه آمیوزش عیالی
است بر اساس آخیری اطمعیات مربیوط بیه
تع اد دانشجویان خارجی که بیه سیال 1112
برمی گردد ،در کشور ما تنها  1511دانشجو

شماره شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستان 2821

گزارش در ها باز نشان میده در سال

تنهیییا کشیییورهایی ماننیی گرجسیییتانی222

و بحییری بییه ترتیییب بییا  11و  22درص ی در
رتبییههییا دوم و سییوم منطقییه قییرار دارن ی
)(UNESCO, 2011, p.32

در بررسی دانشجویان خیارجی در اییران

بی المللی در حال تحصیل بودهان که نسیبت

دو نکته قابل تأمل وجیود دارد :اول ،تحصییل

آنها به دانشجویان داخلیی کمتیر از 1/1111

نزدیییک بییه  22هییزار دانشییجو خییارجی در

بوده است ای در حیالی اسیت کیه شیاخص

دانشگاه جامعهًْالمصیطفی اسیت کیه مرکیز

یادش ه برا کشور برتر منطقه ،یعنیی مصیر،

آموزشییی-پژوهشییی در علییوم اسییممی بییرا

 85182دانشجو و برا امارات متح ه عربی و

متقاضیییان غیییر ایرانییی اسییت دوم ،در مییورد
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ملیت دانشجویان خارجی در حال تحصیل در

پذیرش دانشیجو غیرایرانیی از اواخیر سیال

ایران است دانشجویان خارجی ایران عم تاب از

 2812آغاز ش اولی گروهی که از خیار از

کشور ها همسایه و کشور هایی هسیتن کیه

کشور برا ادامیه تحصییل بیه اییران دعیوت

روابط سیاسیی مناسیبی بیا اییران دارنی بیه

ش ن  ،اتباع لبنیانی بودنی و سیرس پیذیرش

عنوان مثال ،بیشتر دانشجویان خارجی اییران

داوطلبان کشور ها عراق ،سودان ،پاکسیتان،

از کشور افغانستان هستن که دلیل اصیلی آن

سوریه ،تانزانیا ،آسیا میانه و افغانستان مورد

به نزدیکی زبان ،مجاورت جغرافیایی و داشت

موافقت هیئت ها انتخاب دانشجو در داخیل

روابط سیاسی مطلوب برمیگردد

کشور قرار گرفت

بر اساس سوابق موجود ،قبل از پییروز
انقییمب اسییممی ،حیی ود  851نفییر از اتبییاع

پذیرش دانشجو خارجی ،بر اسیاس مصیوبه

خارجی در دانشگاه ها تهران ،شیراز ،شیهی

سییال  ،2872شییورا تبلیغییات خییارجی و

بهشتی ،شهی چمیران اهیواز ،علیم و صینعت

آیی نامه اجرایی مورخ  ،2872/1/12شیورایی

ایییران ،صیینعتی امیرکبیییر ،تبریییز ،اصییفهان و

به نام شورا پذیرش دانشیجو خیارجی بیا

عممه طباطبایی مشغول بیه تحصییل بودنی

وظیفه تعیی سیاسیتهیا و ضیوابط گیزین

بع از پیروز انقمب اسممی و پس از انقمب

دانشجو خارجی ،ت وی برنامه ها فرهنگی

فرهنگی و بازگشایی دانشگاههیا ،آن دسیته از

و پیگیر حل مشکمت دانشیجویان خیارجی

دانشجویان خارجی که صیمحیت آنهیا میورد

باحضور نماین گان دستگاه ها مربوط ایجیاد

تأیی قیرار گرفیت ،بیرا ادامیه تحصییل بیه

ش که ریاست آن برعه ه معیاون دانشیجویی

دانشییگاههییا معرفییی ش ی ن کییه تع ی اد آنییان

وزارت علوم ،تحقیقات و فناور و دبییر آن

درحیی ود  215نفییر بییوده اسییت یسییازمان

بر عه ه می یر کیل امیور دانشیجویان داخیل

دانشجویان جهاد دانشگاهی ،2871 ،ص )21

وزارت مییذکور نهییاده شیی ه اسییت یسییازمان

با توجه به اهمیت امیر گسیترش روابیط

دانشجویان جهاد دانشگاهی ،2871 ،ص )18

علمی و فرهنگی با سایر کشورها جهیان ،بیا

بحث سامان هی فعالیت هیا فرهنگیی و

تصویب اولی آییی نامیه پیذیرش دانشیجو

اجتماعی دانشجویان خارجی در سیال 2812

خارجی و دسیتورالعمل بیورس تحصییلی بیه

در شییورا عییالی انقییمب فرهنگییی یمصییوبه

دانشییجویان خییارجی ،دوره فعالیییت ج ییی
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بییرا همییاهنگی در اقیی امات اجرایییی

 )571به تصویب رسیی در مق میه آن آمی ه

فعالیتها فرهنگی ی اجتماعی و فوق برنامیه

است:

دانشجویان خارجی از اهمیت باالیی برخوردار

یکی از مهمتری اه اف جذب و آمیوزش

است

برقرار تعاممت علمیی -فرهنگیی و اجراییی

و سیاسییتهییا جییذب دانشییجویان خییارجی

پس از فراغت از تحصییل آنهاسیت ایی امیر

اشاره ش ه است:

خود بستگی به تصویر خواه داشت کیه در

اه اف

ذه ی ای ی دانشییجویان از فرهنییگ ایرانییی ی

الف) تقوییت نگیرش مثبیت دانشیجویان

اسممی و نریام جمهیور اسیممی در طیول

خارجی به جمهور اسممی و فرهنگ اصییل

م ت اقامت آنها در ایران شکل میگییرد کیه

ایرانی؛

در وجه مثبت آن ،آنیان را در مقیام سیفیران
فرهنگی جمهور اسممی ایران قرار می ده
ب ی یهی اسییت تمرکییز سییرمایهگییذار هییا در
زمینه ها علمی در طول دوران تحصیل ایی
دانشجویان به تنهایی کافی به مقصود نبیوده،
سییرمایهگییذار جیی

و سیاسییتگییذار و

برنامییهریییز هماهنییگ در جهییت اجییرا

ب) تربیییت نیروهییا کارآم ی  ،متعه ی و
آشنا به منطق انقمب اسممی؛
پ) تعمیق آگیاهی دانشیجویان خیارجی
نسبت به اسمم و ارزشها انقمب اسممی؛
ت) آشیینایی دانشییجویان خییارجی بییا
چال ها و نیازها جهان اسمم؛
ث) تربیت متخصصان متعه بیه منریور

برنامهها ویژه فرهنگی برا ای دانشیجویان

کمک به ارتقا علمی کشورها اسممی

ضرور بیوده و ایی امیر آشینایی آنهیا را بیا

سیاستها

ویژگی ها و ظرفیتها فوق العیاده فرهنیگ و
ارزشها ایرانی -اسممی و درق عمیق نرام
جمهور اسممی و ان یشیه امیامخمینیییره)
فراهم نموده و در نهایت ظرفیتها همکار
ای دانشجویان با اییران را پیس از فراغیت از

شماره شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستان 2821

دانشجویان خارجی در دانشیگاه هیا کشیور،

در ادامه ای مصوبه ،به مهمتری اهی اف

الف) تحلیل و شناخت نیازها فرهنگیی
و فکر دانشجویان خارجی؛
ب) تأکی بر مشترکات دینی ،فرهنگی و
تاریخی و پرهیز از مسائل اختمفبرانگیز؛
پ) تکریم دانشجویان خارجی و مراعیات

تحصیل برا آنها آشکار می سازد با توجه بیه

شیییئون آنهیییا طبیییق سییینت و میییوازی

نیازها یادش ه ،تصویب و اجرا سیامان هی

میهماننواز ؛
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ت) گسیییترش مشیییارکت دانشیییجویان
خارجی در طراحیی فعالییتهیا فرهنگیی و
فوق برنامه مرتبط با خود؛
ث) کمک به تسهیل امور جیار و حیل
مشکمت دانشجویان خارجی؛
) تقویت و گسیترش تفیاهم و همی لی
بی دانشجویان داخلی و خارجی؛

غیر ایرانی جذب ای دانشگاه ش ه است
در رابطه با تحقیقات انجامشی ه در ایی
حوزه ،بیشتر ای تحقیقات تاکنون به بررسیی
مسائل و مشکمت دانشجویان خارجی درحال
تحصیییل در ایییران پرداختییهانیی و کمتییر
سیاسیییتهیییا کشیییور در زمینی یه جیییذب

چ) توسعه روابط و تعیاممت دانشیجویان

دانشجویان خارجی و چال هیا آن مطالعیه

خارجی با نهادها فرهنگی ،مذهبی و علمیی

ش ه است در ادامه به برخی از ای پژوه ها

کشور؛

اشاره میشود:

ح) آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد

 2تحقیقی در سال  2811در رابطیه بیا

و تقویت کرسیها و گروهها زبیان و ادبییات

نگرشها دانشیجویان خیارجی بیه سیفارش

فارسی

دانشگاه بی المللی امام خمینیی انجیام شی ه

با وجود ای مصوبات و با توجه به اینکیه
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دانشجویان خارجی ،فقط  1درص دانشیجو

است ای پژوه

بیه صیورت پیمایشیی و بیا

از سال  ،2871به دانشگاهها اجازه داده ش 5

نمونهگیر تصادفی سیاده و بیا حجیم نمونیه

درصیی از ظرفیییت خییود را بییه دانشییجویان

 277نفر از دانشیجویان خیارجی سیاک در

خارجی اختصاص دهن  ،هیچگاه ای ظرفییت

خوابگاه ها دانشیگاههیا علیوم پزشیکی بیه

تکمیل نش و حتی به یک درص هم نرسیی

انجام رسی ه است نتایج ایی تحقییق نشیان

در سال  2811به دانشگاهها اعیمم شی تیا 1

داد که پایی بیودن سیطح امکانیات میاد و

درص از ظرفییت خیود را در اختییار شیورا

رفاهی دانشگاه ،تبعیض و بیع التی از سیو

بورس قرار دهن کیه ایی موضیع نییز بی ون

مسییئوالن بییی دانشییجویان از ملیییتهییا

اسییتفاده مانیی دانشییگاه بییی المللییی امییام

مختلییف و برخییوردهییا بی و غیرمحترمانییه،

خمینییییره) قییزوی نیییز کییه بییرا پییذیرش

عوامل اصیلی در پیی ای

تلقیی منفیی آنیان

دانشجویان خارجی تأسیس ش  ،بنا به دالییل

نسبت به ایران و ایرانیان بوده است

مختلییف چنیی ان موفییق نبییود و علیییرغییم

 1تحقیقیییی در سیییال  2812توسیییط

اختصاص دوسیوم ظرفییت ایی دانشیگاه بیه

حریرچییی بییا عنییوان نررسیینجی مشییکمت

دانشجویان بورسیه غیر ایرانی در دانشگاهها

نارضایتی پاسخگویان از بخ

علوم پزشکی مستقر در تهران یتهران ،اییران،

بوده است

ادار و رفاهی

برا کسب درجه کارشناسی ارشی می یریت

دانشجویان خارجی در دانشگاهها و مؤسسیات

آموزشی انجام ش ای تحقیق بر چهار محور

آموزش عالی ایران توسیط فتحیی واجارگیاه و

مشیییکمت اجتمیییاعی ،رفیییاهی ،آموزشیییی و

همکاران ی )2821در دانشگاه شیهی بهشیتی

آنهیا را بی ی ترتییب

اجیییرا شی ی در ایی ی تحقییییق 75 ،نفیییر از

اعمم نمود :برنامهها ت ارق دی هش ه توسط

دانشجویان خیارجی دانشیگاه شیهی بهشیتی

دانشییگاه ،کمییک هزین یه تحصیییلی ،امکانییات

مشییارکت کردن ی یافتییههییا در مییورد موانییع

موجود در خوابگیاه ،غیذا سیلف سیرویس و

پییذیرش دانشییجویان خییارجی بییه دو دسییته

رفتار اطرافیان

دروندانشگاهی و بروندانشگاهی تقسیم شی

اقتصاد  ،اولویتبنی

 8تحقیقییی در سییال  2815بییا عنییوان

از دی ای دانشجویان ،ن اشت ارتباط مستمر

بررسی مسیائل و مشیکمت دانشیجویان غییر

با دانشگاهها برتر جهان ،فعال نبیودن دفیاتر

ایرانی در حال تحصیل در اییران بیه سیفارش

همکار ها علمی بی المللیی دانشیگاههیا و

سییازمان دانشییجویان ایییران و توسییط مرکییز

خ مات حمایتی پایی به دانشجویان خارجی،

افکارسنجی دانشجویان ایران اجرا ش جامعه

سه مانع اصلی دروندانشگاهی؛ و ع م تسهیل

آمار ای تحقیق دانشجویان خارجی شیاغل

ورود دانشمن ان و استادان برجسیته خیارجی

به تحصیل در دانشگاههیا اییران بودنی کیه

به کشور ،وجیود دیی گاه ب بینانیه نسیبت بیه

تع اد  887نفر از آنها به عنوان نمونیه آمیار

حضییور دانشییجویان خییارجی و ع ی م اعطییا

انتخاب ش ن و مشکمت دانشجویان در ابعیاد

اسییتقمل بییه دانشییگاههییا بییرا پییذیرش

ادار  ،فرهنگی ،رفاهی و آموزشی بررسی ش

دانشیییجویان خیییارجی ،سیییه میییانع اصیییلی

یافته ها ای تحقییق نشیان داد کیه مییزان

بروندانشگاهی محسوب میش ن

نارضایتی پاسخگویان از سیستم آموزشی کیم
اسیییت از بخی ی
رضایتمن

آمیییوزش زبیییان فارسیییی

باالیی گزارش شی ه و بیشیتری

شماره شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستان 2821

شهی بهشتی و علوم بهزیستی و توانبخشیی)

 2تحقیقییی بییا عنییوان موانییع پییذیرش

یافته ها ای پژوه ها نشان مییدهی
جهتگیر غالب دانشجویان خیارجی شیاغل
به تحصیل در ایران در زمینیه هیا سیاسیی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصاد مطلوب نبوده و
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تلقی آنان از ایران و ایرانیان قبیل از ورود بیه

جامعه میورد مطالعیه شیامل مسیئولی ،

ایران بهتر از دوران تحصیلی و فارغالتحصیلی

متخصصی  ،افراد حرفیها و اعضیا هیئیت

 ،تحقییق

علمی درگییر فعالییت هیا اجراییی و علمیی

حاضر برا پاسخگویی بیه پرسی هیا زییر

مربوط بیه دانشیجویان خیارجی بیوده اسیت

انجام ش ه است:

نمونه مورد مطالعه شیامل دو گیروه؛  21نفیر

بوده است با توجه به چنی رونی

الف) مهیمتیری چیال هیا جمهیور
اسممی ایران در جذب دانشجویان خارجی از

کارشناسییان مییرتبط بییا حییوزه دانشییجویان

دی گاه متخصصان چیست؟

خارجی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناور و

ب) بییرا حرکییت بییه سییمت وضییعیت

سایر مؤسسات مهم آموزش عیالی؛ و  21نفیر

مطلوب ،مهمتری راهبرد هیا تقوییتکننی ه

مشارکتکنن ه به عنوان پژوهشگران و اعضا

جذب دانشجویان خارجی در ایران از دیی گاه

هیئت علمی صاحباثر در حیوزه دانشیجویان

متخصصان ک ام است؟

خارجی بوده است

 .1روش تحقیق
پژوه

حاضر از نرر ه ف ،کاربرد و از

روش گردآور دادهها از طریق گروهها
2

کانونی انجام شی روش گیروه هیا کیانونی

نرر نوع دادهها ،کیفی است روش کیفیی ییک

یکیییی از فنیییون و روشهیییا کیفیییی در

روش اسییتقرایی بییوده و بییه محقییق کمییک

پییژوه هییا انسییانی -اجتمییاعی اسییت در

میکن تا ای هها و مقولهها را از بطی دادههیا

خصییوص تکنیییک گییروه کییانونی ،تعییاریف

استخرا نمای  ،لیذا از قالیب ذهنیی از پیی

گوناگونی از سو صیاحبنریران ارائیه شی ه

تعیییی ش ی ه و مشییخص اسییتفاده نمیییکن ی

است دیوی مورگان معتق است گروه کانونی

انتخاب دقیق محیط و مشارکتکننی گان بیه

شکلی از مصاحبه گروهی هستن که بر تعامل

پیشییرفت و توسییعه موفییق مطالعییه کمییک
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مشییارکتکننیی ه بییه عنییوان مسییئولی و

در گییروه تأکی ی دارد و ای ی تعامییل بییر پایییه

میکنی در مطالعیات کیفیی رابطیه محقیق-

مفروضییات و موضییوعات ارائ یهش ی ه از سییو

مشارکتکنن ه در کیفیت یافتهها تیأثیر دارد

محقق میباش و در گروهها کیانونی تعامیل

حجم نمونیه نییز بیه واسیطه کفاییت نررییه

بی شرکتکنن گان یمصیاحبهشیون گان) در

تولی ش ه و تحلیل دادهها مشخص مییگیردد

و آگاهی

تحقیق ،مبنا ایجاد داده ها و بین

ی(Streubert, 2006, p.14
4. Focus Groups

مصییاحبه اسییت کییه توسییط مصییاحبهگییر

تکییرار یییک عبییارت در ج ی ولی گییردآور و

آمییوزشدییی ه و حرفییها و در جمییع گییروه

چال هیا و راهبیرد هیا جیذب دانشیجویان

کوچکی از پاسخدهن گان انجام میشود ایی

خارجی به ترتیب اولویت فهرست ش ه است

گروهها بی  1تا  21نفیر خواهنی بیود و هیر

 .9یافتهها

جلسه بی  1تا  8ساعت زمان خواهی بیرد و

نگییاره شییماره  ،8فراوانییی چییال هییا و

معموالب از ای جلسات فیلمبیردار مییشیود

راهبردهییا جییذب دانشییجویان خییارجی در

همچنی ممک است اعضیا تییم تحقییق و

جمهور اسممی ایران را از نرر کارشناسان و

حتیی کارفرمیا در پشیت اتیاق شیشیها کیه

متخصصان ای حوزه به ترتیب اولویت نشیان

اعضا گروه کانون قیادر بیا مشیاه ه ایشیان

میده :

نیستن  ،به صورت همزمیان جلسیه را دنبیال
کنن و دستورات الزم را از طریق گوشیی بیه

استخراجشده از بحثهای گروههای کانونی

مصاحبه دارا ویژگی غیر ساختارمن است و

مقوله

پاسخدهن گان دارا آزاد کامل بیرا بییان

چالش

گویه استخراجشده از گروه
گروههای کانونی
تعدد نهادهای تصمیمگیرنده در
عرصه سیاستگذاری و برنامهریزی

چالش

24

فقدان مراکز مشاوره تخصصی برای
راهنمایی و هدایت دانشجویان

و با ثبت و ضبط بحثها گروههیا کیانونی

چالش

دادهها مورد نیاز جمعآور ش ه است برا

چالش

چالش

12

مشخص نبودن اهداف و جهتگیری
اصلی

29

دی گاههایشان هستن

.

فراوانی  19بار

میانجی ب هن و جلسه را ه ایت کننی ایی

نگاره شماره ( – )9چالشها و راهبردهای

در ایییی تحقییییق از ضیییبط صیییوت و
دستنوشته ها برا گردآور دادهها اسیتفاده

چالش
چالش
راهبرد

دو نوبت ارائه و تأیی ایشان اخذ ش ه است

جذب حداقلی دانشجو از کشورهای
پیشرفته
عدم وجود فرهنگ تعامل و همدلی
بین دانشجویان ایرانی و غیرایرانی

12

پیادهساز ش ه ،آنگاه به شرکتکننی گان در

27

گییروههییا کییانونی بیی ون دخییل و تصییرف،

پایین بودن سطح امکانات آموزشی و
رفاهی

21

ای بخ  ،مباحث ضیبطشی ه از بحیث هیا

معرفی زبان فارسی به عنوان تنها
زبان برای آموزش و یادگیری

22

تأیی روایی علمی دادهها جمعآور ش ه در

شماره شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستان 2821

میباش از دی گاه دیگر ،گیروه کیانون نیوعی

جهت تحلییل دادههیا کیفیی ،دفعیات

تغییاار سااطح ماادیریت دانشااجویان
خارجی در وزارتخانه ها به رده معاونت
و تشکیل مدیریت مستقلی برای اداره
دانشجویان خارجی

157

راهبرد

29

راهبرد

27

راهبرد

22

راهبرد

6

راهبرد

9

راهبرد

9
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راهبرد

29

ایجااااد دفااااتر مشااااوره بااارای
راهنمایی های اختصاصی دانشاجویان
خارجی در دانشگاهها و وزارتخانههای
مرتبط
آشنا کردن دانشاجویان خاارجی باا
آییننامه و مقررات آموزشای قبال از
شروع به تحصیل در ایران
فااراهم نمااودن شاارایط آمااوزش و
تدریس به زبان دوم (باه ویاهه زباان
انگلیسی) در کنار زبان فارسی

سامان هی ج

قرار گیرد؛ چرا کیه بیه نریر

می رس در ای زمینیه نارسیاییهیایی وجیود
دارد که عممب همه منابعی را که در ای مسیر
صرف میگردد ،از حصول به نتیجه درخور باز
میییدارد باتوجییه بییه نرییر کارشناسییان و

تعیین اعتبار ویهه برای فعالیاتهاای
فرهنگی دانشجویان خارجی و تعیین
متولی خاص برای آن

دانشجویان خارجی در کشیورمان ،مهیمتیری

برگزاری فعالیت های علمی و فرهنگی
بین دانشجویان ایرانی و خارجی

چال ها ای حوزه به ترتیب اولویت عبارت

تقویااات ساااایتهاااای اینترنتااای
دانشگاههای ایران با زبان های مختلف
برای جذب دانشجویان خارجی
تقویت برناماه هاایی بارای افازایش
ارتباط با دانشجویان خارجی پاس از
فارغ التحصیلی و خروج دانشجویان از
کشور

راهبرد

9

طراحی محتوای آموزشی و تربیتی
برای دانشجویان قبل از ورود به کشور
با لحاظ حساسیتهای کشور مورد
نظر

راهبرد

7

پیشبینی مسائل و نیازهای فوق
برنامه دانشجویان خارجی

راهبرد

7

آماده کردن محیط عمومی جامعه
برای پذیرش و استقبال از دانشجویان
خارجی

 .7بحث و تفسیر
وضعیت دانشجویان غیر ایرانیی مشیغول
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هیا

است از:

الف) تعدد نهادهای تصمیمگیرناده
در عرصاااه سیاساااتگاااذاری و
برنامهریزی
با وجود اینکه وزارت علیوم ،تحقیقیات و
فناور متولی اصلی دانشیجویان خیارجی در
دانشگاه هیا اییران محسیوب مییشیود ،امیا
نهییادهییا دیگییر مانن ی وزارت به اشییت و
درمییان ،وزارت کشییور ،وزارت امییور خارجییه،
وزارت اطمعات ،نهاد نماینی گی مقیام معریم
رهبر در دانشگاهها ،جهاد دانشیگاهی نقی
تأثیرگذار در ای حوزه دارن در سیالهیا

به تحصیل در دانشیگاههیا اییران بیهعنیوان

اخیر ،شورا عالی انقمب فرهنگی سعی کیرد

تربیت یافتگان و سفیران تفکر انقمب اسیممی

بییا وضییع قییوانی مییورد نیییاز و ابییمغ آن بییه

در دنیا با عنایت به آرمانهیا امیام راحیل و

سییامان هی وضییعیت دانشییجویان خییارجی در

مقام معرم رهبر در بحث صی ور انقیمب و

ایران برردازد ،امیا ایی مصیوبات در اجیرا بیه

رسان ن پیام انسان ساز اسیمم نیاب بیه همیه

بوده است

و وجیییود دارد ،در کشیییور فقیی ان چنیییی

ب) مشااخص نبااودن اهااداف و
جهتگیری اصلی

مراکز کاممب احساس میشیود نبیود چنیی

با وجود اینکه بحیث سیامان هی حضیور
دانشجویان خارجی در ایران از اوایل دهیه 11
مورد توجه قرار گرفته است ،اما هنوز مشخص
نیست که کشور از حضور دانشجویان خارجی
چه اه افی را دنبال مییکنی و چنانچیه ایی

مراکییز ب یه خصییوص در دانشییگاههییا باعییث
ابهامآفرینی و سرگشتگی بیشیتر دانشیجویان
خارجی ش ه است

ت) معرفی زبان فارسی به عناوان
تنها زبان برای آموزش و یادگیری
با توجه به اینکه در کلییه دانشیگاههیا

دانشییجویان در آمییوزش عییالی ایییران حضییور

ایران ،ت ریس به زبان فارسی صورت میگیرد

ن اشته باشن  ،چیه پیامی هیایی بیرا کشیور

یطبق مصوبات شورا عالی انقمب فرهنگیی)

دارد مرور بر مصوبات شورا عالی انقیمب

و اغلب نییز از منیابع فارسیی جهیت تی ریس

فرهنگی نشان میده جهتگیر ارزشیی در

دروس استفاده میشود ،دانشجو غیر ایرانی

ای حوزه غالیب اسیت ،امیا نتیایج تحقیقیات

و غیر فارسیزبان به راحتی نمیتوانی از ایی

قبییل نشییان داد کییه ایییران در انتقییال

متون استفاده کن و بیا توجیه بیه کیم بیودن

بخ ی

ارزش ها انقمب به ای دانشیجویان چنی ان

دوره آموزش زبان فارسی ،ای دانشیجویان بیا

موفق نبوده اسیت در چنی سیال اخییر نییز

مشکمت آموزشی متع د مواجه مییشیون

جهتگیر اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و

آراسته ی )2815یکی از عوامیل اصیلی جیذب

برخی دانشگاهها به دنبال کسب منافع میاد

نش ن دانشجویان خارجی در ایران را استفاده

از پذیرش دانشجو خارجی هستن

از زبان فارسی بهعنوان تنها زبان آموزشیی در

پ) فقدان مراکز مشاوره تخصصی
بااارای راهنماااایی و هااادایت
دانشجویان

دانشگاهها کشیور مییدانی و معتقی اسیت

در حالی کیه در بسییار از کشیورهیا

شماره شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستان 2821

دلیل تع د نهاد ها درگیر با مشیکمتی تیوأم

زمینه ها مختلف آموزشیی ،رفیاهی ،اقیامتی

تع اد از دانشگاهها و رشته ها تحصیلی در
ایران اعتبار خوبی در سطح بی المللیی دارنی
کییه میییتییوان بییا اسییتفاده از زبییان انگلیسییی

پیشرفته ،مراکز برا ارائه مشاور تخصصیی

موجبات ارتقا آنها را در سطح بی المللیی را

به منرور راهنمیایی دانشیجویان خیارجی در

فراهم کرد
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ث) پایین باودن ساطح امکاناات
آموزشی و رفاهی
در حالی که در کشورها پیشرفته سعی

اسییت حضییور دانشییجویانی از کشییورهییا
توسییعهیافتییه ،بییه افییزای

تبییادالت علمییی و

میییشییود تییا امکانییات مطلییوبی در اختیییار

ارتقا آموزش کمک شایانی میکن

دانشجویان خارجی قرار گیرد ،اما در کشور به

چ) عدم وجاود فرهناگ تعامال و
همدلی بین دانشاجویان ایرانای و
غیر ایرانی

ای ی مقولییه توجییه زیییاد نمیییشییود نتییایج
تحقیقات صورتگرفته نیز نشان میدهی کیه
پایی بودن امکانات آموزشی و رفاهی یکیی از

یکی از مشیکمت مهیم ،فقی ان فرهنیگ

مشکمت اصلی دانشیجویان خیارجی درحیال

تعامل و پیذیرش دانشیجویان غییر ایرانیی در

تحصیییل در کشییورمان بییوده اسییت تحقیییق

دانشگاه ها کشور میباشی ایی مشیکل در

دانشگاه بی المللی امام خمینی نیز نشیان داد

چن سال اخیر به گونها رش کرده است که

که پایی بودن سطح امکانات ماد و رفیاهی

برخی مراکز آموزشی مجبور بیه مجیزا کیردن

تلقی

خوابگییاههییا دانشییجویان غیییر ایرانییی از

دانشگاه یکی از عوامل اصلی در پی ای

منفی دانشجویان خارجی نسیبت بیه اییران و

دانشییجویان ایرانییی شیی ن اییی امییر فقییر

ایرانیان بوده است تحقیق مرکز افکارسینجی

برنامهها فرهنگی و فوق برنامه را در آموزش

دانشییجویان ایییران یایسییرا) نیییز نشییان داد

عییالی کشییورمان بیه خییوبی نشییان میییدهی

بیشییتری نارضییایتی دانشییجویان خییارجی در

ی )2822در دانشگاه شهی

کشورمان از بخ

ادار و رفاهی بوده است

ج) جااذب حااداقلی دانشااجو از
کشورهای پیشرفته
یکی دیگر از چیال

هیا مهیم در ایی

حوزه ،حضور پرتع اد دانشیجویان خیارجی از
کشییورهییا توسییعهنیافتییه منطقییه همچییون
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افراد همواره انگشتشمار بوده اسیت بی یهی

تحقیق زمانیمن

بهشییتی نیییز نشییان داد دییی گاه ب بینانییه
درخصوص حضور دانشجویان خارجی یکیی از
موانع اصلی بیروندانشیگاهی محسیوب شی ه
است

فرجام
 2سیاست پذیرش دانشیجویان خیارجی

افغانسییتان ،عییراق و سییوریه اسییت در واقییع،

امروزه به یکی از اولویتها اصلی دانشگاههیا

دانشگاه هیا اییران در جیذب دانشیجویان از

در سراسر دنیا تب یل ش ه است

کشور ها غربی موفیق نبودنی و تعی اد ایی

 1اهمیت سیاست تبادل دانشیجویان در

مورد بررسی و پژوه

ج

و ه فمن قیرار

بهعنوان مهمتیری متغییر بیی المللییسیاز

منابع فارسی

آموزش عالی مورد تأکیی قیرار گرفتیه اسیت

 2آراسیییته ،حمی رضیییا ی« ،)2815همکیییار هیییا

رون روبه رش تع اد دانشیجویان خیارجی در

بی المللی آموزش عالی در ایران و چگونگی بهبود

کشورها مختلیف بیهوییژه در دهیه اخییر از

آن» ،فصلنامه پهوهش و برنامهریزی آماوزش

اهمیت ای سیاسیت حکاییت مییکنی ایی

عالی ،شماره 82

موضوع هم در مورد کشور ها توسعهیافتیه و
هم در مورد کشورها در حال توسعه صیادق
است

 1اسکات ،پیتر ی ،)2817جهانیشدن آموزش عالی،
ترجمه رضا فاضلی ،انتشارات سروش
 8فتحییی واجارگییاه ،کییورش ،محبوبییه عییارفی ،حام ی
زمانی من

ی« ،)2821موانع پیذیرش دانشیجویان

 8کشییورهییا پیشییرفته اروپییایی بییا

خارجی در دانشگاههیا و مؤسسیات آمیوزش عیالی

برنامهریز راهبرد به تقویت رونی پیذیرش

ایران» ،فصلنامه پاهوهش و برناماهریازی در

دانشجویان خارجی پرداختهان ؛ به طور کیه

آموزش عالی ،شماره 11

در حال تب یل ش ن بیه رقییب جی

بیرا

ایاالت متح ه امریکا هستن

 2سازمان دانشجویان جهاد دانشیگاهی ی ،)2871طرح
ساااماندهی دانشااجویان خااارجی ،گییزارش
چاپنش ه ،تهران

 2در کشییور نیییز نییوع ه ی ف در زمینییه

 5سرکارانی ،محم رضا ی" ،)2812بیی المللیی شی ن

پذیرش دانشجویان خارجی ایجاب می کن در

آموزش عیالی" ،ماهنامه اطالعاات سیاسای-

ایی زمینییه ،سیاسییتگییذار و برنامییهریییز

اقتصادی ،شماره 218-212

منسجم و ه فمن

وجود داشته باش نحوه

تبلیغات و اطیمع رسیانی ،انتخیاب و گیزین

 1شییییورا عییییالی انقییییمب فرهنگییییی ی،)2812

"ساااماندهاای فعالیااتهااای فرهنگاای و
اجتماعی دانشجویان خارجی" ،مصوبه 571

داوطلبی  ،طراحی رون رش و تربیت دانشجو

 .4صحیفه نور ،مجموعه رهنمود ها امام خمینییره)

در دانشگاه و برنامه ها محتوایی میورد نییاز،

ی ،)2812انتشییارات سییازمان میی ارق فرهنگییی

ارتباط با فارغ التحصییل و اسیتفاده از ثمیرات

انقمب اسیممی ،انتشیارات سیروش ،چیاپ اول،

تربیتیی و نییز حماییت و پشیتیبانی فکیر و

21

معنو از و  ،مجموعها است که میبایست

شماره شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستان 2821

همای ها و کنفیرانس هیا مختلیف همیواره

گیرد
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