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Abstract  Article Info 

Introduction: Over the last two decades, the issue of international students has been 

an integral part of the internalization of universities. Therefore, recognizing and probing 

into the issues faced by such students and trying to attract them to the target university 

have been among the political and economic goals of the country’s higher education. 

To this end, the present study aimed at exploring the challenges faced by international 

students in Yazd University. 

Methods: A qualitative research approach and a ground theory method were selected. 

The target group included all international students in Yazd University, selected via 

theorical sampling. The research tool was a semi-structured deep interview. Eighteen 

interviews were conducted and the theoretical saturation was achieved. The obtained 

data were analyzed via coding and categorization at three levels of open, axial and 

selective coding. The triangulation method was employed to verify data credibility. 

Results: The findings generally verified the six dimensions of the grounded theory. The 

constituting types of challenges faced by the international students and their 

interrelationships appeared through a paradigmatic model consisting of causal 

condition (6 types), core category (arrival challenge and adaptation), strategy (5 types), 

environmental factors (2 types), context (5 types) and consequences (3 types). 
Conclusions: Given the contextual and environmental factors, we can accomplish 

students’ satisfaction, their loyalty toward the university and their academic 

achievement through strategies including attention, guidance, counselling, motivation, 

communications and cooperation, further effort and involvement. 
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 چکیده 

مسائل    یشناخت و بررس  جهیها است. درنتدانشگاه   سازی  المللینیب  یو مسائل آنها جزء جدا ناشدن  یالمللن یب  انيدانشجو  ر،ی: از دو دهه اخمقدمه

  ن يکشور است. در ا  ی آموزش عال  ی و اقتصاد  ی اسیجذب آنها در دانشگاه مقصد از جمله اهداف س  یو تالش برا  المللین یب  انيو مشكالت دانشجو
 شد.   نییتع زديدانشگاه  المللین یب انيدانشجو  هایچالش  یراستا، هدف پژوهش حاضر واکاو 

بود که با استفاده    زديدانشگاه    لمللیانی ب  انيبود. گروه هدف شامل دانشجو  «يیمبنا  هيو روش پژوهش »نظر  «یفیپژوهش »ک  كردي: رو هاروش

  ل حاص   نظری  اشباع   و   شد  انجام   مورد   18  تا  هابود. مصاحبه   افته«يساختار  مهین  ق یانتخاب شدند. ابزار پژوهش »مصاحبه عم  ینظر  رییگاز روش نمونه 
  روش   از   ها، اعتبار داده  نییتع  یشدند. برا  لی تحل  ی و انتخاب  یباز، محور  یدر سه سطح کدگذار  «یبندو »مقوله  «ی»کدگذار  وه یها به ش. داده ديگرد
 شد. استفاده   «سوسازی»سه

و روابط    زديدانشگاه    المللی نیب  انيدانشجو  هایدهنده چالششكل  هایبود. مقوله  يیمبنا  هيابعاد شش گانه نظر  ديمؤ  هاافتهي: در مجموع  هایافته

  ط ي(، شرالهمقو  5(، راهبرد )ی)چالش بدو ورود و سازگار  یمقوله(، مقوله محور  6)   یکه شامل موجبات علّ  افتيظهور    یميها در قالب مدل پاراداآن  نیب
 مقوله( بود.  3)  امدهایمقوله( و پ 5)  ی انهیزم هاییژگيو  ،مقوله( 2) یطیمح

  ، المللی نیب انيو مشاوره با دانشجو يیتوجه، راهنما ی راهبردها قياز طر ،یطیمح  طيو شرا اینه یزم هاییژگينظر گرفتن و : با در یر یگ جهینت

و همكار   ان،يدانشجو  زشیانگ و مشارکت دانشجو  ،یدانشگاه  هاییارتباطات  پ  توانیم  المللی نی ب  انيتالش مضاعف   یتمنديرضا  هایامد یشاهد 
 .  بود هاآن یلیتحص  شرفتیبه دانشگاه و پ ی وفادار ،یالمللنیب انيشجودان

 

 .يیمبنا هي، روش پژوهش نظریفیپژوهش ک كردي، رو المللینیب انيدانشجو های: چالشید یکل  کلمات
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 مقدمه
بین دانشجويان  ناشدنی جزءالمللی  مسائل  -المللیبین جدا 

های جهانی شدن و کسب غالباً يكی از دغدغه ها وازی دانشگاهس
بین رتبه  و  و  دانشگاهالمللی  اعتبار  سیاسی  اهداف  جمله  از  و  ها 

در راه .  [1]شود  اقتصادی امروزه آموزش عالی کشور محسوب می
ها و شرايط مختلف جوامعی که  سازی، توجه به ويژگیالمللیبین

بوده موفق  زمینه  اين  تنها  در  که  چرا  دارد،  بسیاری  اهمیت  اند، 
راهبرد موفق در يک   يا  نظام  از يک  کشور تضمین الگوبرداری 

آموزش عالی  .  [3،  2]باشد  ی موفقیت در کشوری ديگر نمیکننده
به سوی جامعه   نیروی محرکه توسعه پايدار و حرکت  به عنوان 

المللی شدن آموزش بین .[4] معرفتی دارای نقشی راهبردی است
شدن است و همزمان    یجهان  ریثأپاسخ به ت  یهااز راه  یكي  یعال

فرد نملت  تيبه  ما  زیها  نت  .گذاردیحترام  عال  جه،یدر   ی آموزش 
 ازمندین  نيا  ، شود  دهيد  یمل  مفهوم کامالً  ک يدر    تواند ینم  گريد

بین   ترعیوس  فيتعر عملكرد از  شامل کل  که  است  المللی شدن 
در واقع،    .[5]از آن    یاابعاد و جنبه  شود و نه صرفاًیم  یآموزش عال
انسان بزرگتر  یمنابع  ماهر  و  هر    یاصل  هيسرما  نيـمتخصص 

 تیفیک  یارتقا  جهیامر در نت  نيا  هـکد  ـشونیه محسوب مـجامع
  یعني  نيو ا  باشدیم  یجهان  یو مطابق با استانداردها  یآموزش عال
بین از  [6]ی  سازالمللیشروع  مهم.  فرهنگی  کارکرد  نظر  ترين 

اصول و معانی ها،  المللی شدن آموزش عالی گسترش ارزشبین
عرص در  کشورها  ملی  استبین  ۀ فرهنگ  جذب  [7]  المللی   .

جنبه فقط  چند  هر  خارجی  بینادانشجويان  از  شدن  ی  المللی 
دهد، محرکی است که به صورت تدريجی  ها را پوشش میدانشگاه

المللی شدن نیز  های بینو اجباری موجب تكمیل ساير زير ساخت
دهد که در ها و تحقیقات نشان میپژوهشمطالعه   .[8]شود  می

شدن فرهنگ و اقتصاد و سیاست  دنیای متحول امروزی و جهانی
روند  در  مشارکت  باعث  خارجی  دانشجويان  جذب  فناوری،  و 

فرآيند جهانی شدن  غنی  و  فناوری  انتقال  و  علم  تولید  و  شدن 
 خارجی دانشجويان جذب اخیر  هایدهه . در[9]شود  آموزش می

 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه اصلی هایاولويت از يكی به

 درآمدهای کسب برای هادانشگاه که طوریبه است، شده بدل

 فرهنگی،- اجتماعی درک آموزش، کیفیت بردن باال اقتصادی،

اند يافته سوق سیاست اين سمت  به ديگری عوامل و خوشنامی
نیازها و توقعات دانشجويان  ها با توجه به  در واقع دانشگاه  .[10]

سازند تا بتوانند جذابیت  المللی شرايط مساعدی را فراهم میبین
 .[11]  خود را برای آنها به نمايش بگذارند

  مثبت  آثار  هادانشگاه  در   خارجی  دانشجويان   حضور   اگرچه
فرهنگ  گسترش  همچون  فراوانی Multi-)گرايی  چند 

culturalism)،   قابلیت  کیفیت  افزايش پذيری  رقابت  آموزش، 
(Competitiveness )  درآمدزايی  المللی،بین  (Income 

growth ) زندگی  [12]دارد    را   غیره  و  دانشگاه  برای   و   ولی 
  دانشجويان  نا آشنا   آموزشی  و   اجتماعی   فرهنگ  يک  در  تحصیل

رابین   احساس   و  تنهايی  جمله  از  مشكالت  از  تعدادی  با  المللی 
)  موانع  اقامت،  و  غذا  مالی،  فشار  غربت،  Languageزبان 

barriers)،  اجتماعی   هنجارهای  يادگیری  ها،سخنرانی  درک 
(Social norms) هایزمینه با  افراد با تعامل و  رسوم و آداب و 

قرار  کرده  مواجه  فرهنگی  مختلف مورد کنكاش  است  که الزم 
با[13]گیرد     و   ارتباطات  عصر  در  موجود  هایظرفیت  به  توجه  . 
  یسابقه  با  ايران  همانند  کشوری  که  است  ضروری  مجازی،  فضای
  فراتر   فرهنگ، به  و  علم  جهان  در  تاريخی  جايگاه  و  طوالنی  تمدنی

  خارجی  دانشجويان  حضور  برای زمینه  و   يابد  راه  ايران  مرزهای  از
شود    فراهم  کشور  در(  مجازی)  فیزيكی   غیر  و  فیزيكی   صورت   به
-بین  دانشجويان  ديدگاه  بر  اخیراً  عالی  آموزش  موسسات .[14]
برا.  [15]اند  کرده  تاکید  درآمد  منبع  عنوان  به  لمللیا   یرقابت 

 ارسال کننده بطور  یکشورها  انیدر م  یحت  یالمللنیب  انيدانشجو

ا.  است   افته ي  شيافزا  زین  یسنت به    انيدانشجو  ن يا  نكه يبا توجه 
 زبانیکشور م  دهيآموزش د  ران یبه عنوان سف  لیاتمام تحص  از  پس

  آنها  گرفتن  قرار  که  گفت  توانمی  گردندمیباز    شيبه کشور خو
ب  ،کشورشان  یاسیس  هایپست  در کشور   یبرا  ار  یشماریمنافع 
  که   دانشجويان خارجی  هایخانواده  و  . دوستان[16]  دارد  زبانیم
 کنند،می  مسافرتمیزبان    کشور  به  مالقات  برای  توريسم  عنوان  به
  نقش   میزبان  پیشرفت اقتصادی کشور  در  مستقیم  غیر   طور   به  نیز

جذب [.  18،17]دارند    مهمی اهمیت  مالحظه  و  مطالعه  با 
-ها در جهت بهبود کیفیت و بینالملل در دانشگاهدانشجويان بین

آنها   شدن  جاالمللی  اينكه  برجستهبهو  دانشجويان،  ترين  جايی 
و همچنین   [19،10]شدن آموزش عالی است  المللی  شاخص بین

ايران  کشور  کشورهای   2500)  مقايسه  با  خارجی(  دانشجوی 
 674,22دانشجوی خارجی(، لبنان )  031,35)  منطقه مانند مصر

ترکیه  و  خارجی(  نشان    257,19)  دانشجوی  خارجی(  دانشجوی 
های کشور در اين زمینه وضعیت  دهد که از نظر آماری دانشگاهمی

دارند   »مهاجرت میان،  اين در  .[20]نامناسبی   نمودن پديده 

  » ادامه تحصیالتشان برای ديگر کشور  به کشوری از دانشجويان
 ( نامیدهStudent mobilityدانشجو ) جايیبه جا اصطالحاً که

 در دانشگاهی مطالعات هایزمینه پررونق ترين  از  يكی شود،می

 . [21]رود می شمار به شدن المللیبین با ارتباط

چالش و  مسائل  بررسی  به  بسیاری  های پژوهشگران 
بین پرداختهدانشجويان  نمونه، المللی  عنوان  به  پژوهش  اند.    در 

Ecochard and Fotheringham  (2017  )  مشخص شد که
  فرهنگ چندگانه   تطابق   شامل  المللیهای دانشجويان بینچالش
 و   المللیبین  دانشجوی  فرهنگ  میزبان،   ملی  رهنگف  اضافی،
 Wu, Garzaهای پژوهش  يافته  .[22]است    ای رشته  فرهنگ

& Guzman   (2015)    با   المللیبین  دانشجويانکه  نشان داد 
  مواجه  فرهنگی  تعديل  و  اجتماعی  انزوای  تحصیلی،  هایچالش
دادXu  (2015  )پژوهش    نتايج  .[23]هستند    دانشجويان   نشان 
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  شوک  و  فرهنگی   شوک  هایبا موانع چالش  بار  المللی اولینبین
  مواجه   نظری خود  مبانی   تدريس،  هایروش  سپس با   و  يادگیری،

مشكالت   نيترمهم  Samouei et al  (2013)  .[24]  شوندمی
زمرا    خارجی  انيدانشجو و    یفرهنگ  -یاجتماع  یهانهیدر 
پژوهش    .[25]  کنندی م  یانب  ،یتيحما  -یارتباط نتايج  اساس  بر 

Sawir et al  (2012)    در را  مشكل  بیشترين  دانشجويان 
و   دارند  فراگزبان  مهارت  ارتباطات  امن  ریعامل  ی  انسان  تیدر 

داخل و    یهانهیتمام زم  در  المللی بین   جوياندانش  )آسايش خاطر(
   .[26] خارج از کالس است 

خردمنـــد، همچنـــین در ايـــران، نتـــايج پـــژوهش عـــرب
ــعبانی و آزادی ) ــان ( 1394ش ــالس دادنش ــكیل ک -محــل تش

ــه ــان فارســی ب ــوزش زب ــوان مهــمهــای آم ــرين مشــكل عن ت
هـای پـژوهش يافتـه.  [27]الملـل مطـرا اسـت  دانشجويان بین

ــی ــوری )يمن ــرخابی و تیم ــز 1394دوزی س ــه ( نی ــان داد ک نش
 بـا مناسـب تحصـیلی عیتدانشـجويان خـارجی علیـرغم وضـ

-هزينـه تبعـی،، زبـان، مشـكل قبیـل از متعـددی مشـكالت
 امكانـات از اسـتفاده و کتـاب خريـد جـاری هماننـد هـای

. نتــايج پــژوهش [11]هســتند  مواجــه اينترنــت و تفريحــی
نیـز حـاکی (  1394جمشیدی مقـدم، نصـر و میرشـاه جعفـری )

ــه  ــت ک ــی مشــكالتاز آن اس ــجويان آموزش ــارجی دانش  خ
ــگاه ــوم دانش ــكی عل ــفهان پزش ــش در اص ــی بخ ــامل  کیف ش
 نظـام آموزشــی، بـودن متفـاوت فارســی، زبـان فهـم در ضـعف

ــب ــودن نامناسـ ــدريس روش بـ ــتادان تـ ــايتی و اسـ  از نارضـ
ــاب ــایکت ــی ه ــی م ــی، آندرس ــد و در بخــش کم ــاباش  در ه
ــا تحصــیل دوران  مواجــه تــوجهی قابــل آموزشــی مشــكالت ب

ــتند ــژوهش  .[17] هس ــايج پ ــفنت ــان داد ( 1392زاده )عیش نش
 بیـترت  بـه  المللـیی دانشـجويان بـینهـاچـالش  نيترمهمکه  
ــاولو ــا تي ــدد نهاده ــارت اســت از: تع ــدهیگمیتصــم یعب در  رن

ــودن اهــداف و جهــت ؛یگــذاراســتیعرصــه س -مشــخص نب
 یبـــرا یفقـــدان مراکــز مشـــاوره تخصصــ ؛یلاصــ یریــگ

ــان فارســ یمعرفــ ان؛يدانشــجو تيو هــدا يیراهنمــا ــه یزب -ب
ــرا ــان ب ــوان تنهــا زب ــوزش و  یعن ــآم ــا ؛یریادگي ــودن  نيیپ ب
دانشـجو از   یجـذب حـداقل  ؛یو رفـاه  یسطح امكانـات آموزشـ

 یو عــدم وجــود فرهنــگ تعامــل و همــدل شــرفتهیپ یکشــورها
  .[28]ی رانياریو غ یرانيا انيدانشجو نیب

که  مسأ اينجاست  شرايطیله  دانشجويان    چه  چالش  باعث 
المللی در دانشگاه يزد شده است و چه مشكالتی در اين زمینه  بین

المللی در وجود دارد که مانع اشتیاق به تحصیل دانشجويان بین
های مختلفی به عواملی نظیر  شود. البته پژوهشدانشگاه يزد می

آموزش کیفیت  آن نیازسنجی،  تدريس  نوع  و  اساتید  ها، ها، 
و  برنامه  ساختار  اجتماعی،  روبط  رفاهی،  امكانات  درسی،  های 

داشته اشاره  غیره  و  مقررات  و  لحاظ اند.  قوانین  به  عوامل  اين 
بايد مورد توجه   را  نكته  اعتبار هستند؛ ولی چند  پژوهشی دارای 

روش  از  تحقیقات  از  هرکدام  اوالً  داد؛  مختلفی شناسیقرار  های 
گرفته موقعیت بهره  ثانیاً  واند؛  تحقیقات    ها  اين  هدف  جوامع 

متفاوت بوده است؛ نكته ديگر اينكه عوامل شناسايی شده بسیار  
اند.  پراکنده و وابسته به اقتضائات زمانی، مكانی و موقعیتی بوده

از  بنابراين می  اين عوامل مستقل  اعتبار  نمود که  استدالل  توان 
اين  اند که مبین شكاف اصلی در ادبیات موجود است.  زمینه نبوده 

موقعیت در  را  تحقیقات  نتايج  کاربردپذيری  از  امر  متفاوت  های 
می مشكل  دچار  بررسی  مورد  با  زمینه  حاضر  تحقیق  لذا  سازد. 

های  ی مبنايی تالش دارد چالششناسی کیفی نظريهکاربرد روش
المللی در شهر يزد را متناسب با موقعیت و زمینه  دانشجويان بین

 فرهنگی آن، مورد واکاوی قرار دهد. 
 

 ها روش
از  پژوهش حاضر،  استفاده روش کیفی »   در  مبنايی«  نظريه 

و اکتشافی است که به پژوهشگران امكان    استقرايی   اين روششد.  
نظريه  های موجود، خود به تدوين  نظريهبه جای اتكا به    کهدهد  می

 .[29] دنکن اقدامای مشاهدات از طريق تحلیل مقايسه
ــین ــامی دانشــجويان ب ــامل تم ــدف« ش ــروه ه ــی »گ الملل

نفـر بـود کـه از طريـق روش نمونـه   170دانشگاه يزد به تعـداد
ــری »نظــری« انتخــاب شــدند. ــژوهش، »مصــاحبه  گی ــزار پ اب

عمیـق نیمــه سـاختاريافته« بــود. بـرای جلــوگیری از ســوگیری 
ــزار نیمه ــاخاب ــا تس ــدی ب ــاد،  10من ــور ابع ــول مح ــوال ح س

 المللـیهـای دانشـجويان بـینچـالشهـای  مؤلفـههـا و  ويژگی
ــزد هــا طــرا شــد مــدت زمــان انجــام مصــاحبه در دانشــگاه ي

دقیقــه و بــه صــورت حضــوری بــود کــه مــوارد  90تــا  60بــین
 سازی شد. مطروحه به شكل صوتی ضبط و بعد از آن پیاده

ــق حاضــر شــامل  ــدگان در تحقی ــر از  18مشــارکت کنن نف
ــین ــزددانشــجويان ب ــی در دانشــگاه ي ــه از نظــر  الملل ــد ک بودن

ــاوت  ــیلی متف ــال تحص ــع و نیمس ــت، مقط ــنس، ملیّ ــن، ج س
ــوده ــرار ب ــای منطــق تك ــد و برمبن و در جهــت ســاخت  [30]ان

منـد انتخـاب شـدند کـه تحـت عنـوان نظريه به شـكل هـدف
شـود و تـا آن جـا ادامـه از آن يـاد مـی  [31]گیری نظری  نمونه

دآوری اطالعـات گـر در (Saturationپیـدا نمـود کـه اشـباع )
-هــا بــا رضــايت مشــارکتشــده حاصــل شــد. ضــبط مصــاحبه

ــوع،  ــورد موض ــاحبه در م ــل از مص ــد. قب ــام ش ــدگان انج کنن
ــد کــار، رعايــت اصــول اخالقــی و ســرّی  ــق، رون هــدف تحقی
ــد.  ــیحاتی داده ش ــه توض ــراد نمون ــه اف ــان و... ب ــودن هويتش ب

کننــده در مصــاحبه مبنــی بــر بــدلیل درخواســت افــراد شــرکت
شــان از رکــر نــام و مشخصــات آنهــا در مخفــی بــودن هويــت

ايــن پــژوهش خــودداری شــد. در فرآينــد گــردآوری اطالعــات 
هــا در ايــن خصــوش انباشــته تــدريج مفــاهیم و گزارهبــه
بنـدی و بررسـی شدند تا اينكـه از مصـاحبه دوازدهـم جمـعمی

هـــای بـــدو ورود و »چـــالش هـــا، بـــه مقولـــه اصـــلیگزاره
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نیـز سـعی شـد تـا سـواالت رهنمون شد؛ بعـد از آن سازگاری«  
ــد. در  ــه يابنـ ــیم و ادامـ ــوش آن تنظـ ــول و حـ ــدی در حـ بعـ

هــا تــا حــدودی محــرز چهــاردهم اشــباع نظــری داده مصــاحبه
ــی جهــت اطمینــان از ايــن موضــوع و پرکــردن  ــود؛ ول شــده ب

ها تــا مصــاحبه هیجــدهم هــای مفهــومی مــدل، مصــاحبهحفره
ش، بـرای حصـول اطمینـان از روايـی پـژوه هم تـداوم يافـت.

-هــا از منظــر پژوهشــگر، مشــارکتيعنــی دقیــق بــودن يافتــه
ــای  ــژوهش، از راهبرده ــزارش پ ــدگان گ ــا خوانن ــدگان ي کنن

ــا ) ــط اعض ــق توس ــی Member Checkingتطبی (، بررس
ــار ــودن و  (Peer Examination) همكـ ــارکتی بـ و مشـ
ــد انعكاس ــتفاده ش ــگر اس ــذيری پژوهش ــی  [32]پ ــه در ط ک

ــارکتآن ــی از مش ــا برخ ــدگان ه ــۀ کنن ــايی مرحل ــزارش نه گ
ــه ــا مقول ــل ي ــد تحلی ــده را نخســت، فرآين ــه دســت آم ــای ب ه

خـود را در ارتبـاط بـا آنهـا ابـراز داشـتند؛  بازبینی کـرده و نظـر
ــه ــی يافت ــه بررس ــی، ب ــوم تربیت ــاتید عل ــن از اس ــد ت ــا و چن ه

هــا پرداختنــد؛ بــه طــور همزمــان از اظهــارنظر دربــاره آن
ــل و تفســیر دامشــارکت ــه دهکنندگان در تحلی هــا کمــک گرفت

شــد و بــا توجــه بــه پیشــینه محقــق در حــوزه علــوم تربیتــی، 
سعی شد تا با تكیه بـر پرسـیدن سـواالت بـاز و نیـز کدگـذاری 
بـا رهــن بــاز و بــا توجــه بـه مســهله اصــلی پــژوهش در قالــب 

بـه پـیش رود تـا در   Strauss & Corbinمنـد مـدل نظـام
 ها احتراز شود.امكان از سوگیری حد

 نتایج
های تحلیلی ها با اـستفاده از تكنیکای يافتهدر تحلیل مرحله

Strauss & Corbin    طوا مفاهیم به عنوان واحد تحلیل در ـس
ــاحـبه، ـپاراگراف، عـبارت و جمالت مورد توـجه قرار  متن ـکل مصـ
گرفتند و با تفكیک متن مصـاحبه به عناصـر دارای پیام در داخل 

وند. از يا پاراگرافخطوط  تخراج ـش د تا کدهای باز اـس ها تالش ـش
بندی   مفهوم به دست آمد که با طبقه  1070طريق کدگذاری باز،  

مقوله فرعی شــكل گرفتند و در مرحله کدگذاری  34اين مفاهیم 
ــلی طبقه 22محوری حول  ــدند )جدول  مقوله اص (. در 1بندی ش

کــدگــذاری   نــد  راـي ـف ـتخــاـبیـطول  ـف  اـن ـل ـت نــد  راـي ـف ـجهــت و  ـیق 
های انجام شــده  ســازی و پااليش نظريه، متن مصــاحبهيكپارچه

چندين بار مورد بررـسی قرار گرفت و بعد از مـشخص ـشدن مقوله 
ــتـفاده از آن جـهت نزدـيک کردن  ــلی( و اسـ مرکزی )ـپدـيده اصـ

ه دهمقوـل ارات و اـي ا، عـب هـه انگر روابط بین مقوـل ه بـی ايی ـک ای ـه ـه
های آشكار گرفت. نهايتاً مقولهاـصلی و فرعی بود مورد توجه قرار 

ها گانه مدل پارادايمی، با روابطی که بین آن 6شده در قالب ابعاد  
ات   ــورت موجـب ــلی   6)  علّیوجود دارد، بصـ ه اصـ ه(، مقوـل مقوـل

ــازگار  یهاچالش) ــرايط   5ی(، راهبردها )بدو ورود و س مقوله(، ش
ه(، ويژگی  2محیطی ) همقوـل ای زمیـن ه(  5ای )ـه د )و    مقوـل اـم  3پـی

(.1مقوله(، جای گرفتند )شكل 

 فروانی مقوالت اصلی . 1جدول 

 فراوانی  مقوالت اصلی  ابعاد مدل 

 49 های بدو ورود و سازگاریچالش مقوله اصلی 

 موجبات علّی 

 152 آشنايی با زبان و فرهنگ 

 56 مشكالت رفاهی و اقامتی 

 32 تجربگی دانشگاه کم

 25 مشكالت مالی

 41 های فناوری دانشگاهسیستمآشنايی با 

 34 دلتنگی و احساس غربت و برقراری ارتباط 

 راهبردها 

 48 لالملنیب انيو مشاوره با دانشجو يیتوجه، راهنما

 33 ان يدانشجو زشیانگ

 42 ی دانشگاه  هاییارتباطات و همكار

 36 تالش مضاعف 

 57 لالملنیب انيمشارکت دانشجو

 ای زمینههای ويژگی

 69 پژوهش  و آموزش کیفیت

 55 امكانات  و تجهیزات

 32 مبدأ  کشور و پیشرفته کشورهای با قیاس

 43 دانشگاه  مالیه

 47 دانشگاه  مقررات و قوانین و مديريت ساختار، 

 شرايط محیطی 
 51 اجتماعی   – یفرهنگ طیمح

 36 ی الملل  نبی – یاسیس طیمح

 پیامدها 

 53 دانشجويان  رضايتمندی

 34 به دانشگاه  یوفادار

 45 تحصیلی  پیشرفت
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 دانشگاه يزد المللی در های دانشجويان بینمدل پارادايمی چالش. 1شکل 

 

 پدیده محوری -1

ــدمالحـظه  ــانان   شـ که در اين مدل کانون توجه اطالع رسـ
ــلی؛ يعنی »ـچالشـکانونی( ـپدـيده  مقوـله) و    ورود  ـبدو  ـهایی اصـ

لی عبارت از مقوله ت. پديده اـص ازگاری« اـس ت که به ما ـس ای اـس
انان اين پديده گويد »چه چیزی در جريان اـست««.  می اطالع رـس

یح می تند بیان دادند و میرا از طريق موجبات علّی آن توـض خواـس
كل گیری اين پديده تأثیر دارند کنند که چه موجباتی در فرايند ـش

ــلی را می[33] ه اصـ ــاف مقوـل دين . چگونگی اکتشـ ه چـن توان ـب
کلیدی،  مطّلعانشـوندگان ارجاع داد. يكی از قول از مصـاحبهنقل
ــاند: »گونه اين مفهوم را میاين ــكل رس البته کمی برای من مش

ته ديگه امدم اينجا يک، دوماً تیییرات  بود که من اولین بار از رـش
زبان هم بودند. خیلی سـقیل بتونم رابطه با مردم اينجا برقرارکنم 
ا رو درک کنم. من در ترم   ار آنـه ا رو درک کنم رفـت و روابط اونـه

دم و فعالً ها که  هیچ مشـكلی ندارم حتی يزدیيک کال آماده ـش
حبت می کنم. لهجه تهرانی که من خیلی کنند درک میيزدی ـص
کنند کنم. استادها هم دوتاشون يزدی صحبت میراحت درک می

از  فهمممن می ان«. همچنین يكی ديگر  اين  مطّلـع دی در   کلـی
ــايل و چالشمهمکند که: »ارتباط چنین اظهار می های  ترين مس

تقرار در محیط جديد، ما در  رايط و اـس ازگاری با ـش گاه يزد ـس دانـش
ردگی، هزينه تان جديد و  دلتنگی و افـس یل، يافتن دوـس های تحـص

 «.سازگاری با شرايط زندگی جديد است

 موجبات علّی -2

موجبات علّی شامل عواملی است که به طور مستقیم به پديده 
بدو ورود و سازگاریچالش  اصلی علّی،  می  های  شوند. موجبات 

اصلی:   مقوله  شش  از  .  2فرهنگ،    و  زبان  با  آشنايی.  1خود 
  مشكالت .  4  دانشگاه،   تجربگی   کم.  3اقامتی،    و   رفاهی  مشكالت

  و   دلتنگی.  6  دانشگاه،  فناوری  هایسیستم  با  آشنايی.  5  مالی،
 تشكیل شده است. ارتباط،   برقراری  و غربت احساس

فرهنگ يكی    و  زبان  با  آشنايی   : فرهنگ  و  زبان  با  آشنایی  -
از مهمترين مقوالتی است که به طور مستقیم منجر به چالش در  

می سازگاری  و  ورود  چن  یدیکل  مطّلعان  شود.بدو  آن    یندرباره 
نموده يزدی  بعضی»   اند: اظهار    صحبت   اصفهانی  بعضی  استادها 

-می  چی   کالس   تو   شويمنمی   متوجه  فهمیمنمی  اصال  کندمی
 «.  گويند
دوزی سرخابی  يمنی  اتیتحق  : اقامتی  و  رفاهی   مشکالت  -

ايجاد امكانات که    شان دادن (  1390( و نوازنی )1394و تیموری )
بین دانشجويان  برای  آسايشی  و  امنیتی  و  باعث رفاهی  المللی 

خاطرات خوش و معرفی کشور به دوستان خود برای ادامه تحصیل  
  اند:اظهار نموده   یندرباره آن چن  یدیکل  مطّلعان  .[34،11]شوند  می
  داشتیم  سرويس  يک  ما  تعطیالت  از  قبل  يعنی  ما  قبل  مدتی  تا»
  و   زنندمی  دور  آمدندمی  دقیقه  ده  و  هشت  ساعت  فقط  هم  اون  که
  نداشتیم  ديگه نفر  دو يكی جز شدنمی آماده هم کسی و رفتندمی

 شرايط محیطی:

 یالملل نبی – یاسیس طی. مح2  اجتماعی – یفرهنگ طی. مح1

 پیامدها:
 رضايتمندی.

 دانشجويان
 دانشگاه به وفاداری.

 تحصیلی پیشرفت.

 راهبردها:

 المللنیب انيو مشاوره با دانشجو يیتوجه، راهنما.

 انيدانشجو زشیانگ.

 های دانشگاهی همكاری و ارتباطات.

 مضاعف تالش.

 المللبین دانشجويان مشارکت.

 پديده اصلی:
بدو  هایچالش

 یورود و سازگار

 موجبات علّی:
 با زبان و فرهنگ يیآشنا.

 یو اقامت یرفاه مشكالت.

 دانشگاه یتجربگ کم.

 یمال مشكالت.

 یفناور یهاســتمیبا ســ يیآشــنا.
 دانشگاه

ساس غربت و برقرار یدلتنگ.  یو اح
 ارتباط

 :ایهای زمینهويژگی
 پژوهش و آموزش کیفیت.

 امكانات و تجهیزات.

 مبدأ کشور و پیشرفته کشورهای با قیاس.

 دانشگاه مالیه.

 دانشگاه مقررات و قوانین و مديريت ساختار،.
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  مشكل   اين.  نداشتیم  سرويس  برگشت  ديگه  سرويس  يه  همین
 .«هست هم حاال

های بدو ورود به طور مستقیم از مقوله  چالش:  تجربگی  کم  -
شود. در ارتباط با اين  کم تجربگی دانشگاه در اين زمینه متأثر می

نموده  مطّلعانمقوله،     توان   دانشگاهاند که: »کلیدی چنین اظهار 
ندارند   قسمت  اين  در   کافی  تجربه  که  اينه  اون  دلیل  و  نداره  بالقوه

  تازه  چون   المللیبین  دانشجويان  جذب   لحاظ  به  يزد  دانشگاه
 «. میكنه  کسب تجربه داره و تاسیسه
هزينهکم:  مالی  مشکالت   - به  و  توجهی  زندگی  های 

المللی در دانشگاه و همچنین مشخص  تحصیلی دانشجويان بین
نبودن وضعیت آن باعث ايجاد مشكالت متعددی برای آنها مانند  

  گونهيندر مورد آن ا  یدیکل  مطّلعان  شود.بها میاقامتگاه و اجاره
 حاال   داديممی   تومان  280  پارسال  ما  خونه  اجاره»  کردند:  یانب

 ای هزينه   دانشگاه  چرا  باال  رفتند  هاقیمت  شده  تومان  500  اجاره
 . «برند نمی باال را دهیممی ما که

کردن  دانشگاه:    فناوری   هایسیستم  با  آشنایی  - آشنا 
های فناوری دانشگاه و چگونگی  المللی با سیستمدانشجويان بین
المللی در تواند بسیاری از مشكالت دانشجويان بینکاربرد آن می

کلیدی در مورد آن اينگونه بیان    مطّلعان  .دانشگاه را مرتفع کند
»می  بلد   را  سیستم  اين  اما  داشتیم  کامپیوتر  و  اينترنت  ماکنند: 

 «. شديم آشنا و گرفتیم  ياد و رفتیم مدت چند اينكه تا نبوديم
دوری از    ارتباط:   برقراری  و  غربت  احساس  و  دلتنگی  -

وطن و ناتوانايی در برقراری ارتباط با جامعه و دانشجويان بومی  
بین دانشجويان  دلتنگی  افزايش  و  غربت  احساس  المللی باعث 

می   مطّلعانشود.  می بیان  اينگونه  آن  مورد  در  کنند: کلیدی 
شخصاً من خودم که نه چون در خصوش مسافرت تجربه زيادی »

در داخل کشور هم خیلی نزديک فامیل نبودم و همیشه دور  دارم  
دهد و در شرايط روحی و  بودم ولی گاهاً غربتی به ما دست می

   . «دهدروانی سختی قرار می
 راهبردها -3

 تعامالت و   کوربین راهبردها، اعمال،  و  اشتراوس  نظر  مطابق
 مديريت  چگونگی  و  عادی  عمل  طرز  در  که  هستند  هايیکنش

 هااين.  رودمی  کار  به  مسائل  با  مواجهه  در  افراد  توسط  هاموقعیت
 يا   دهندمی   انجام  جوامع   و  هاسازمان  مردم،  که  هستند  رفتارهايی

اين  گويند.می .  1:  شامل  اساسی  راهبرد  دسته  پنج  پژوهش  در 
با دانشجو  يیتوجه، راهنما   زشیانگ.  2 ،الملل  نیب  اني و مشاوره 

همكار.  3  ،انيدانشجو و  تالش    .4  ،یدانشگاه  یهایارتباطات 
 مداخله  انجام  الملل، برای  بین   دانشجويان  مشارکت  .5مضاعف،  
 . شد شناسايی

راهنما  - دانشجو  ییتوجه،  با  :  المللنیب  انیو مشاوره 

( 1392زاده )عیشف  ( و1397)   مقدم  انیکاظمی و  مشتاقپژوهش  
اولويت از  يكی  که  داد  مهمنشان  دانشجويان هاچالش  های  ی 

سازشی  المللی،بین و  -مشاوره  مشاوره   انطباقی  مراکز  فقدان 

  .[ 35،  28]باشد  می  انيدانشجو  تيو هدا  يیراهنما  یبرا  یتخصص
اين  مطّلعان آن  بیان میکلیدی در مورد  واحد گونه  کنند: »دفتر 

بین مشاورهدانشجويان  مرکز  يک  که  المللی  کنه  اندازی  راه  ای 
هست  چه  های دانشگاه سیستم  با تمام بخش  اينها را آشنا بسازند

 هست امور درسیچه  است امور اداری  چه  های اداری  نحوه بخش
  ما  به  يزد  دانشگاه  به  راجعای  زمینهيک پیش  هست مقدمه و  چه

رهن  کالس  وارد  آشنا  نا  که  کنند  آماده  را  دانشجويان  بدهند 
 نشوند«. 

-آموزشی، فرصت  کیفیت  مشاهده:  انیدانشجو  زشیانگ  -
  اعتبار  و  رفاه، شهرت امن،  شرايط استخدام،  برای  شده ايجاد های
 دانشجويان   گیریتصمیم  در   تاثیرگذار  عواملی  میزبان  کشور
  . [36]است    تحصیل  ادامه  برای  کشوری  انتخاب  در  خارجی
نموده  مطّلعان اظهار  چنین  آن  درباره   دل  واقعاً  اند: »منکلیدی 

دانش  منم  تنها امهمرد که    جوياننیستم  درسی  هستند  هم  ديگر 
-یست نیست انگیزه ايجاد نمدر   هیجان و تحرک نداشته باشد

 «.کند
همکار  - و  و   . ی: دانشگاه   یهای ارتباطات  تعامالت 

تواند در جذب و ايجاد انگیزه  های دانشگاه و صنعت میهمكاری
کلیدی درباره آن چنین    مطّلعان  دانشجويان بین المللی موثر باشد.

یشنهاد من اين است مثالً صنعت بايد در کنار اند: »پاظهار نموده
 «. بینممن همچین چیزی نمی دانشگاه قرار بگیرد

بین  : مضاعف  تالش  - با دانشجويان  مقايسه  در  المللی 
دانشجويان بومی دارای مسائل و مشكالت بیشتری خصوصاً در 
نیازمند تالش   اين مسائل و مشكالت  بدو ورود هستند که حل 

اند:  کلیدی درباره آن چنین اظهار نموده   مطّلعانباشد.  مضاعف می
تالش  » بايد  دوستانم  و  من  زبانی  مشكل  مورد  در  همچنین 

خوبی ياد ی کنیم تا دروسی که به زبان فارسی هستند را بهبیشتر
 . «بگیريم
و    : المللبین   دانشجویان  مشارکت  - شناخت  علت  به 

مندی از المللی از نیازها و مسائل خود، بهرهآگاهی دانشجويان بین
ها بسیار تواند در فائق آمدن بر مشكالت و چالشمشارکت آنان می

  را زير اظهارات کلیدی مطّلعان مقوله،  اين  با ارتباط  درمؤثر باشد. 
سنجی و در هر  بايد در حین انجام مطالعات امكان»  : اندنموده  ابراز

زبان و  دانشجويان  مورد  در  که  بینفعالیتی  از  های  است  المللی 
 . «برد المللی بهرههای دانشجويان بیننظرات و ايده

 ای ینه زم  هاییژگیو-4

واقع المللی  چالش  در  بین  دانشجويان  بستری های  از  متأثر 
 در نهايتگیرند و  شكل می مربوط به آن  های  که در آن کنش   است

در مطالعه حاضر .  پیامدها ظاهر خواهد شد اثرات آن در راهبردها و
قالب    ایینهزم  هایيژگیو و  .1  :مقولهپنج  در  آموزش  کیفیت 

قیاس با کشورهای پیشرفته  .  3  ،تجهیزات و امكانات .  2  پژوهش،
ساختار، مديريت و قوانین و  .  5  ،مالیه دانشگاه.  4،  و کشور مبدأ

 شناسايی شدند.   ،مقررات دانشگاه
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و :  پژوهش  و  آموزش  کیفیت  - آموزش  کیفیت  افزايش 
پژوهش و  تحقیقات  آموزشايجاد  که  عملی  برای  های  را  ها 
تواند سبب ايجاد انگیزه و عالقه  می دانشجويان لذت بخش کند  

باره  کلیدی دراين  مطّلعاندر آنان شده و يادگیری را تسهیل نمايد.  
من اول وقتی اومدم اينجا وقتی استاد تدريس  » گويند:چنین می

ديدم که  می وقتی گفتم اين درس کی شروع میشهکردند میمی
نداد  گفتم که چی شد درس ساعت تموم شد و به همكالسیم می 

 «.شدم که درس بودهگفت که همین درس بود تازه متوجه میمی

و  امکانات:    و  تجهیزات  - اطالعات  فناوری  توسعه  با 
روش و  ابزارها  تحول  ارتباطات،  دستخوش  نیز  يادگیری  های 

است   بهره  .[37]گرديده  و  برخورداری  اساس  اين  از بر  گیری 
در   مربوطه  امكانات  و  تجهیزات  و  بستری  تكنولوژی  دانشگاه، 

مناسب برای يادگیری، تحقیق و عالقه آنان به دانشگاه را فراهم  
  : »يكی انداظهار داشته   یندرباره آن چن  یدیکل  مطّلعان  .سازدمی
 سرعت  هم  میشه  قطع  هم  که  است  اينترنت  ما  عمده  مشكالت  از

ما  وصل  و  قطع  زياد  پايینه   و  داريم  فايل  و  مقاله  به  نیاز  میشه 
 کنیم«.  دانلود که ريمدا تحقیقات

مبدأ:    - کشور  و  پیشرفته  کشورهای  با  از  قیاس  يكی 
مهمترين بسترهای الزم برای به کارگیری راهبردهای فائق آمدن 

برخورداری از  بر چالش المللی در دانشگاه،  های دانشجويان بین 
المللی فراتر از دانشگاه مبدأ در نظام آموزشی  اصول استاندارد و بین

  اند: اظهار داشته  یندرباره آن چن  یدیکل  مطّلعان  دانشگاهی است. 
در افیانستان موادها، موادهای قديمی است و سطح علمی خود  »

تر است. حاال ما که استاد نیز نسبت به اساتید اينجا خیلی پائین
می  يايممی وارد  اينجا  درسو  سنگین  شويم  ما  برای  خیلی  ها 
 . «است

توان تعیین نمود که  های متعددی را میهرامالیه دانشگاه:    -
از طريق آن، منابع میان برخوردار شوندگان خدمات آموزشی )افراد  

خانواده )مؤسسات و  آموزشی  خدمات  کنندگان  عرضه  و  ها( 
تلفی  بابد. هر يک از اين طرق، تأثیرات مخآموزشی( اختصاش می

بر جای می آنان  درباره آن   یدیکل  مطّلعان.  [38]گذارد  بر رفتار 
بايد بودجه خوبی را به دانشگاه اختصاش  »  اند: اظهار داشته  ینچن

های مناسبی را برای دانشجويان خارجی در نظر داد و کمک هزينه
 . «گرفت
دانشگاه:    مقررات  و  قوانین  و  مدیریت   ساختار؛  -

از  بهره از ساختار سازمانی مناسب و مديريت کارآمد يكی  مندی 
  در   المللیبین  دانشجويان  هاییاز غلبه بر چالشهای مورد نزمینه

است و فراهم نبودن اين بستر از معضالت دانشگاهی   يزد  دانشگاه
ديدگاه   می  مطّلعاناز  آن    مطّلعانباشد.  کلیدی  مورد  در  کلیدی 
نامه قشنگ و روشن تعريف  »بعد از اون يک آيینگويند:  چنین می

شان را برای دانشجو  ی  نامهکنند آيین  کنند وقتی بورس اعالم می 
اين کمک و هزينه  بفرستند را روشن کند  اين هم   ،و همه چیز 

خوابگاه و اقامت ماست اين غذای ماست يعنی راهش زياد است  

نباش بدهند يعنی کاله گذاری    د يک راه مشخص و شسته رفته 
 . يعنی دروغین نباشد«

 شرایط محیطی -5

که به طور    يطیر شراعالوه ب  دهدیها نشان ممصاحبه  تحلیل
ثر أرا متالمللی در دانشگاه يزد  های دانشجويان بینچالش  یممستق

بوده و    يط شرا  ينوجود دارند که در ارتباط با ا  یعوامل  سازند،یم
  يطرا شرا  يط شرا  يناشوند،  ی عدم تداوم آن را موجب م  ياتداوم  
شرایم  یطیمح مقوله  دو  از    یطیمح  يطدانند. در مطالعه حاضر 
سیاسیاجتماع  -یفرهنگ  محیط  یاصل و محیط  المللی، بین  - ی 
 است.  شده یلتشك

مهمتری:  اجتماع- یفرهنگ  یطمح  - سطح   ينفرهنگ 
در جوامعی که فرهنگ    .[33]دهد  ی میل  را تشك  یطی مح  يطشرا

ها  مطالبه گری آموزش کارآمد به خوبی شكل گرفته باشد، دانشگاه
می  موظف  را  خود  آموزشی  نظام  کارآمدی  و  الزامات  که  دانند 

  مطّلعاننهند.  ها را مراعات نمايند و چند فرهنگی را ارج میآموزش
ولی وقتی ما بیرون  کنند: »گونه اظهار میکلیدی در اين مورد اين

کنیم با انواع تحقیر توهین برخوردهای منفی و باورهای مراجعه می
 «. شیممنفی رفتارهای بدی روبرو می

-دانشگاه ولیتؤمس بر عالوه المللی:  بین -یط سیاسیمح  -
 نیز بسیار آنها کالن هایسیاست و  کشورها عمومی وضعیت اه

 دهند؛می  قرار الشعاعتحت را هادانشگاه شرايط گاه و بوده مؤثر

 را شدن المللیبین که دارد وجود بسیاری   متییرهای بنابراين،
شود  موجب مینیز   را بیشتری دانشجويان جذب  و نموده تسريع

اين   مطّلعان.  [11] آن  مورد  در  می کلیدی  بیان  کنند:  گونه 
المللی بر روی کیفیت آموزشی متأسفانه موضوعات سیاسی و بین»

برای مثال در کشور من قانونی وضع  تأثیر منفی گذاشته است. 
شده که بر طبق آن دانشجويان خارجی که در کشور تحت تحريم  

ند وارد کشور و سیستم آموزشی ما شوند  کنند اجازه ندارزندگی می
 «.مند گردندو از اطالعات آموزشی و تحصیلی ما بهره

 پیامدها -6
پـارادا مـدل   Strauss & Corbin  (1395)يمی  مطـابق 

ــخ    ینیمعتـعاـمل  ـعدم انـجام عـمل    ـياهرانـجام  ـهای ـچالشدر ـپاسـ
و یتیحفظ موقع يابه منظور اداراه  موجود يا  یافراد يافرد  یاز ـس

ود پ ته    یامدهایانتخاب ـش ته ياخواـس . [31]آيد یم يدپد یاناخواـس
 یتمنديرـضا. 1 مقوله اـصلی:  ـسه  در پژوهش حاـضر ـشامل  یامدهاپ

  است.ی، لیتحص شرفتیپ. 3، به دانشگاه یوفادار .2، انيدانشجو
ه بر   : انیادانشااجو  یتمنادیرضااا  - ای غلـب اگر راهبردـه
ــجوـيان بینـچالش المللی ـبه خوبی عـمل نـمايـند، انتـظار  ـهای دانشـ
رود تا مســائلی که در دانشــگاه و در زندگی دانشــجويی آنان می

 مندی آنها حاصــل شــود.تأثیرگذار اســت، کاهش يابد و رضــايت
ولی يک چیزی »  اند:کلیدی درباره آن چنین اظهار نموده مطّلعان
نهايت مهم اسـت اينه که اسـاتید اينجا طوری هسـتند که که بی

اتیدی که به  اً اـس وـص تند مخـص اـصالً برخورد خیلی بدی با ما نداـش
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 «.دهند و اين خیلی امیدوار کننده استما زبان ياد می
به  - گفتمی  : دانشگاه  وفاداری   خدماتی ارائه که توان 

 از او رضايتمندی موجب تواند می  دانشجو انتظارات  از  فراتر

 در را آنان آتی هایالعملعكس رضايتمندی اين و شود دانشگاه

 به توانمی آن تبیین در که دهدیقرار م  ریتأث  دانشگاه تحتقبال  

 آموختگیدانش از  بعد دانشگاه با  وفادار دانشجوی ی رابطه یادامه

اند:  کلیدی درباره آن چنین اظهار نموده  مطّلعان.  [39]کرد   اشاره
  چون   زديدانشگاه    يندایکنم که بیم  قيمن دوستان خود را تشو»
 زد يدانشگاه    را  اشنهیخوب است زم  لشیتحص  زديدانشگاه    که

 . «فراهم کرده است
تحص  :تحصیلی  پیشرفت  - مسائل  حل  به   ی لیکمک 

دانشجو  تواندیم مشكالت  رفع  ا  انيدر  از  و  شود  واقع    ن يمؤثر 
کلیدی    مطّلعان  .[40]  کند  لیآنان را تسه   یلیتحص  شرفتیپ  قيطر

نموده اظهار  چنین  آن  »درباره  نشود  اند:  حل  مشكالت  اگر 
  نيشوند که ایم  لیفارغ التحص  نیبا معدل پائ  یخارج  انيدانشجو

   «.ستیعادالنه ن موضوع واقعاً
 

  بحث

مطالعات   و  چالشکه    دادنشان  فوق  نتايج  ورود  بدو  های 
المللی و  بین دانشجويانجذب   المللی دردانشجويان بین  سازگاری
  باشدمیبرخوردار   ایويژه  اهمیت از مسائل و مشكالت آنها بررسی

و در اين پژوهش نیز اين مقوله به عنوان مهمترين مقوله در مدل  
محققان توجه   واقع، در به عنوان مقوله محوری معرفی شده است.

 به را المللیدلسوزانه مديران و اساتید با دانشجويان بین تعامل و

 صحیح  عملكرد پیشنیاز و ایحرفه و فردی رشد عامل عنوان

 کنند. برقراریمی ی دانشگاه گزارشهامحیط در دانشجويان فوق
بومی؛ آشنا   با المللی دانشجويان بین ارتباط اساتید و دانشجويان 

نمودن آنها با زبان و فرهنگ کشور مقصد، ايجاد و تسهیل امكانات  
آنها  با  راهنمايی  و  مشاوره  همدلی  و  ارتباط  و  اقامتی  و  رفاهی 

 اعتماد افزايش باعث های مالی و معیشتیهمچنین اتخار کمک

بین در  يادگیری انگیزه و نفس به گردد.  می المللیدانشجويان 
نیز  و  المللیدانشجويان بین تحصیلی پیشرفت  تواندامر می همین
 به توجه با باشد. داشته دنبال به را آنان ایحرفه هويت ارتقای

المللی های دانشجويان بینچالش مهمترينمطالعه که    اين نتايج
يزد، محیط، چالش  دانشگاه  با  آنها  سازگاری  و  ورود  بدو  های 

-فرهنگ، زبان و سیستم اداری و آموزشی و نظام دانشگاهی می
 دهند. قرار  نظر مد را مهم موارد اين بايستی  مسووالن لذا  باشد،

در معرفی فرهنگ و  خطیری مسهولیت  هادانشگاه مسهولین زيرا
به  برای و  دارند عهده به  للیالمدانشجويان بین تمدن اسالمی 

با  راهنمايی و مشاوره  توجه، هدف، اين به رسیدن مشارکت  و 
بین دانشگاه المللیدانشجويان  تجربه  از  استفاده  پیشرفته و  های 

و   اينكه ضمن باشد.می ضرورت يک بومی  دانشجويان  اساتید، 
اين  دوستانه ارتباط برقراری در  بايد  نیز جامعه  دانشجويان با 

 دور به و آرام محیطی بتوانند تا دارند  مبذول را خود تالش نهايت

و  المللی  بین  دانشجويان برای زا استرس از رضايت  موجبات  و 
به دست آمده در    جينتا  وفاداری آنها به دانشگاه يزد فراهم آورند.

،  25،  24،  23،  22،19،17،13،11]ها  پژوهشبرخی  پژوهش با    نيا
 همسو بود.  [ 30، 29، 26

ها مواجه بود، از جمله  يتحدودم  ی برخالبته پژوهش حاضر با  
بهره نظرات    یمندعدم  و  از  اساتید  .  گذاراناست یسکارکنان، 
به صورت    یجمع  یهامصاحبه  انجام  طيفراهم نبودن شراهمچنین  

از    یكي  زین  تر،قیدق  یهاداده  یگردآور  یبرا  یکانون  یهاگروه
  پژوهش بود.  نيا یهاتيمحدودديگر 
 

 نتیجه گیری
است که محور    يمیمدل پارادا  يدهای پژوهش حاضر مؤيافته

بین دانشجويان  مسائل  چالشاصلی  را  دانشگاه  بدو  المللی  های 
آنها سازگاری  و  می  ورود  موضوع  نشان  اين  تدهد.   یر ثأتحت 

  و   رفاهی  مشكالت   فرهنگ،  و   زبان  با  آشنايی  قبیل  از  یعوامل
-سیستم با  آشنايی مالی، مشكالت دانشگاه،  تجربگی  اقامتی، کم

ارتباط   برقراری  و غربت احساس دلتنگی و دانشگاه، فناوری های
و با   یدیکل  مطّلعاندگاه  ياز د  هايیی استراتژ  یانم  ين در ااست.  
های دانشجويان وضعیت چالشو ادراک آنان از    یاتبه تجرب  يتعنا
و مشاوره    يیتوجه، راهنمابدست آمد که    المللی در دانشگاه يزدبین

دانشجو ارتباطاتانيدانشجو  زش یانگ،  المللنیب  انيبا    و  ، 
 دانشجويان   مضاعف و مشارکت  های دانشگاهی، تالشهمكاری

ا  المللبین چالشراهبردها    يناست.  بر  آمدن  فائق  های در 
بین دارایدانشجويان  يزد  دانشگاه  شا  المللی    یتوجه   ياننقش 

ديگر،هستند.   سوی  پبرای    از  و  ی راهبردها   یسازیادهاستقرار 
شرا  يدنبا  مذکور نقش  قب  یطی مح  يطاز  - یفرهنگ  طیمح  یلاز 
 های يژگی نقش و  ینو همچنالمللی  بین  -محیط سیاسی  ،یاجتماع

تجهیزات  و  آموزش  کیفیتمانند    یاینهزم   امكانات،   و  پژوهش، 
  ساختار؛ دانشگاه،  مالیهمبدأ،   کشور  و  پیشرفته  کشورهای  با  قیاس

غلبه  با   يتغافل شد. در نها دانشگاه،  مقررات  و  قوانین   و  مديريت
یامدهايی همچون منتظر پ  يدباهای بدو ورود و سازگاری  بر چالش

تحصیلی   پیشرفت دانشگاه و دانشجويان، وفاداری به  رضايتمندی
  .یمباش آنها

پژوهش، پیشنهاداتی در مجموع، بر اساس نتايج حاصل از اين  
الملی در دانشگاه يزد ارائه  های دانشجويان بیندر زمینه رفع چالش

   شود:می

با دانشجويان بین − المللی در دستور کار  راهنمايی و مشاوره 
 قرار گیرد؛

می − که  دانشجويان  مسائلی  در  انگیزه  ايجاد  به  منجر  تواند 
 شود، مد نظر قرارگیرد؛ 

 شگاهی تقويت شود؛ های دانارتباطات و همكاری −

بین  − بايد در تصمیمدانشجويان  به  گیریالمللی  های مربوط 
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 آنان مشارکت داده شوند؛ 

های بدو ورود بايد  الملل برای عبور از چالشدانشجويان بین −
 به نسبت ساير دانشجويان تالش مضاعفی داشته باشند؛ 

حوزه  نيدر ا یگذار  است یس یپژوهش به عنوان مبنا −
 نهیدر زم یالمللنیراستا از تجارب ب نيو در ا دقلمداد گرد

و   یآموزش طمحیو امكانات و  زاتیتجه  رش،يروند پذ
 . شود یریگبهره  زین یفرهنگ

 

 مالحظات اخالقی 

ده و  ت گردـي اـي ات اخالقی رـع ه مالحـظ ه هـم الـع در اين مـط
اـخالق   ــه  ــنــاســ ـمور    IR.YAZD.REC.1398.001شـ

 است. را از دانشگاه يزد اخذ نموده 16/4/1398
 

 سپاسگزاری  
بین دانشجويان  با صبر و حوصله،  از  يزد که  دانشگاه  المللی 

و   تشكر  رساندند،  ياری  تحقیق  اين  انجام  در  را  پژوهشگران 
 گردد.  قدردانی می

 

 سهم هر نویسنده 
ــاحبه ــنده اول مص ــنده اول،نويس ــام داد و نويس ــا را انج  ه

ــوم دوم ــه و س ــذاری، مقول ــديگر کدگ ــک هم ــه کم ــدی و ب بن
ــدوين  ــد و در قســمت نگــارش و ت تــدوين مــدل را انجــام دادن

 مقاله فعالیت نمودند. 

 

 تضاد منافع 
ش بـا منـافع هـیچ ارگـان و ســازمانی در نتـايج ايـن پـژوه

نامـه کارشناسـی تعارض نیست. ايـن مقالـه مسـتخرج از پايـان
-ارشــد محقــق بــا عنــوان »بررســی مســائل دانشــجويان بــین

باشد.المللی دانشگاه يزد بر اساس نظريه داده بنیاد« می
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