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 مقدمه 
 دنیا سراسر عالی آموزش موسسات بین رقابت ارکان تریناساسی زا کی ی    

ین در ا. است خارجی دانشجوی بیشتر جذب سازی،المللیبین یحوزه در

 بازاریابی که اندشده مختلف متوجه کشورهای هایبازار رقابتی دانشگاه

 دانشجویان از بیشتری تعداد حفظ و جذب در استراتژیک هنرهای و نوآورانه

 زمان هر از بیش دیگر، طرف از. ستاز اهمیت باالیی برخوردار ا المللی نبی

 باال کیفیت با یالملل بین آموزشی تجربه یک دنبال به دانشجویان دیگری،

 حتی یا اشتغال ، بهتر زندگی برای فرصتی به منجر نهایت در تا هستند

لمللی پذیرش دانشجویان بین ا از مزایای .(1شود ) مدت طوالنی مهاجرت

 هایهزینه طریق  از اکه اشاره کرد؛ چر در اقتصاد کشورتوان به کمک می

دارند  مقصد کشور در توجهی قابل اقتصادی سهم ی ثبت نامشهریه زندگی و

 درآمد از ٪15 المللی بین آموزش صنعت استرالیا، در مثال، عنوان (. به2)

 صادراتی درآمد عمنب سومین که دهد،می تشکیل را استرالیا هایدانشگاه

 تقاضای استرالیا در المللی بین توسعه هایخش برنامه(. ب 2است ) استرالیا

 دانشجو میلیون 2/7 حدود را 2025 لسا تا المللی بین آموزش برای جهانی

  در  عالی آموزش موسسات بین در شدید رقابتو این  (.3)اند کرده بینی پیش

 گرفتن نظر در به نیاز که است یساز جهانی هایچالش از یکی جهانی بازار

است  الزامات آنها نیازها بر نظارت و ، مشتری عنوان به دانشجویان رضایت

 به منجر را هاسازمان که است حدی به اریمد مشتری اهمیت .( 4)

 یک عنوان به دانشجویان (. رضایت5) است نموده شدید و سخت هایرقابت

 جذب برای موسسات توانایی چنینمه و دانشگاه حفظ و تداوم در مهم عامل

و  یطاز شرا یناش یاندانشجو یترضا .(6) است شده شناخته ویاندانشج

 رضایت که آنجایی ، ازاه وجود دارداست که در دانشگ یعوامل خاص

 ندارد، وجود واحدی جهانی تعریف هیچ و است پیچیده ساختار یک دانشجو

 و نتایج از دانشجویان نیذه ارزیابی نتیجه را آن کلی طور به محققان

 در و اند؛کرده تعریف شانآموزشی محیط خدمات با مرتبط لفمخت تجربیات

 از آنان تحصیلی هایموفقیت در زشیآمو محیط حمایت میزان بین این

 در همکاران و َاسالم توسط که تحقیقی در (.7) است برخوردار باالیی اهمیت

 دانشجویان رضایت بر مؤثر عوامل بیارزیا برای پاکستان دولتی دانشگاه پنج

 میان در که داد نشان نتایج دادند، انجام هادانشگاه ترمیک سیستم از

 تأثیر اساتید دارد، تأثیر دانشجویان رضایت و تالش ،ررفتا بر که متغیرهایی

در ایران در بحث  (8) داشتند دانشجویان رضایت بر معناداری و اصلی

 دسترسی آزاد                                                               کیفی مقاله 

و شناسایی   ن وضعیت رضایتمندیی تبی، خارجی یاننشجوداجذب  یبراها و دانشگاه کشورها   ینب در رو به رشد جهانیبا توجه به رقابت   زمینه و هدف: 

حال تحصیل دانشجویان خارجی در  نارضایتیتاثیر بسزایی دارد. لذا این مطالعه با هدف شناسایی عوامل ش و جذب عوامل نارضایتی آنان در فرایند پذیر 

 است. شدهانجام   شهر تهرانهای علوم پزشکی در رشته 

سه  ی خارج ان ینفر از دانشجو 17کنندگان شامل است. مشارکت ی راردادق  یمحتوا ل یتحل کردیبا رو ی فیمطالعه ک ک یپژوهش حاضر  روش بررسی: 

  ی هامصاحبه  ق یها از طرهدفمند با در نظر گرفتن حداکثرتنوع بود. داده  ی ریگبودند . روش نمونه  1397-98 ی ل یدوم تحص مسال ی دانشگاه در ن

 ( انجام شد. Graneheim) مینهاگام گرابر اساس پنج  لی طور همزمان تحلو به  یآورجمع  ینفرادا افتهیساختارمهین

 ی هات یمانند ضعف زبان، عدم حما ینشان داد که عوامل ج یشد. نتا یبندطبقه دسته  ری ز 25طبقه و  6کد باز و در  680از  شیها در بمصاحبه  ها: یافته

و رفتارها)تعامالت( و برخوردها  یت رفاهمشکال ،یمشاوره و اطالع رسان یند یفرآ  ضعف ، یتیری و مد ی دانشگاه-یآموزش  یند یضعف فرآ  ،یمال

 . باشندی م یپزشک علوم یحوزه  ی خارجان یدانشجو یتینارضا ی کل لیعنوان عوامل و دال  بهنامناسب 

 ست یبای پژوهش م یهاافته یبر اساس  ، یبرتر در سطح منطقه و جهان گاه یبه جا دن ی و رس ی خارج انینظام جذب دانشجو تیتقو ی برا گیری: نتیجه

-ی آموزش یندیفرآ  تیتقو ان،یاز دانشجو یمال یهات یحما ،یسی به زبان انگل سیمانند تدر یبه عوامل یآموزش عال یحوزه  گذاراناست یو س رانیمد

به عنوان  انیثبت و مناسب با دانشجوم یرفتارها ت یو تقو یرفع مشکالت رفاه ،یمشاوره و اطالع رسان یندهایفرآ  تیتقو ،یت یریو مد یدانشگاه

 ها باشند. داشته و در صدد رفع چالش  یاژه یتوجه و ی پزشک علوم یحوزه  یخارج ان یدانشجو یت یرفع نارضا یهبردهارا

 . ی دانشگاه علوم پزشک ،ی خارج  انیدانشجو ،یتمند یرضا واژگان کلیدی:

 24 تا16 صفحات ،98زمستان  ، 36 شماره ،12 یدوره  و همکاران. ناخدا مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 

https://orcid.org/0000-0003-1391-1172
https://orcid.org/0000-0001-7457-0602
https://orcid.org/0000-0003-0842-9605
https://orcid.org/0000-0002-4124-3151
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م و ی مقدمطالعهتوان به علوم پزشکی می رضایتمندی دانشجویان خارجی

 یمشکالت آموزشدر علوم پزشکی اصفهان اشاره کرد که  1395همکاران 

ضعف  "یفی را اصفهان در بخش ک ینشگاه علوم پزشکدا یخارج یاندانشجو

روش فهم در زبان فارسی، متفاوت بودن در نظام آموزشی، نامناسب بودن 

(. 9ی را گزارش کردند )درس یهاتاباز ک یتیاستادان و نارضا یستدر

 سال ز در دانشگاه علوم پزشکی تهران درچنین خردمند و همکاران نیهم

یتمندی دانشجویان علوم پزشکی تهران در خصوص میزان رضا 1394

 و آموزش نام، ثبت و پذیرش فرآیند شامل اصلی حوزه وضعیت را در هشت

 تجهیزات تجهیزات رسانی،عاطال و کتابخانه فارسی، زبان آموزش یادگیری،

،(IT)اقامت  محل تجهیزات و ورزشی اطالعات فناوری تجهیزات گاه،دانش

از  (.10درصد گزارش کردند ) 70دیک به مطلوب و میزان رضایتمندی را نز

به  داشته،آموزش عالی  ۀطوالنی در صحن ۀایران کشوری با سابق آنجاییکه که

ی اه، به عنوان مرکز فعالیت5ان در قرن عنوان مثال دانشگاه جندی شاپور ایر

 ۀعلمی و پژوهشی دانشمندان ایرانی، هندی و یونانی بوده که خود نشان دهند

آسیا  ۀالمللی بخصوص در قاری کشور در جذب دانشجویان بینپتانسیل باال

 توسعه ششم ساله پنج برنامه اسناد باال دستی و در دیگر طرف . ازاست

 به 66 و 64ماده:12بخش در و 4 ماده پ بند در انایر اسالمی جمهوری

 و المللی بین سطح در دانشجو تربیت و فناوری و علم نشر و توسعه تولید،

 اشاره فناوری، و پژوهش و عالی آموزش کیفیت ارتقای و توازن یبرقرار

 ایران، 1404در  ساله بیست انداز چشم سند در (.11است ) شده

(. 11) رددا ایویژه اهمیت جدی بوده ورد توجه آموزش مو سازیالمللیبین

 میلیون 8 دنیا، در خارجی دانشجویان تعداد 2025 سال تا با توجه به اینکه

 رقابتی بازار این در ایران سهم دید باید حال( 3) است شده زده خمینت نفر

افزود. در حالی  دانشجویان جذب و تعداد بر توانمی چگونه و است؟ چقدر

اند، و موفق عمل نمودهدانشججذب  های صاحب نام دنیا در زمینهاهکه دانشگ

طوری که ه ب  استاما سهم ایران طبق آخرین آمار از این بازار ناچیز بوده 

نفر بنا به اعالم  3804( 1395-96شجویان خارجی کشور درسال)سهم دان

وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده است. طبق آمار بدست آمده سهم 

 1400درصد و تا سال  8/0، 1396شجویان خارجی کشور ایران در سال دان

د دانشگاه ص ء جز ایرانده دانشگاه برسد و  درصد 8/1بایست این رقم به می

دانشجویان خارجی متقاضیان  از آنجایی که اینبنابر (.12)برتر دنیا شوند

از نظر المللی هستند و آگاهی ی خدمات آموزش عالی بینواسطهاصلی و بی

ف و قوت خدمات آموزش عالی ت نقاط ضعها برای پایش کیفیت و شناخآن

عه هدف اصلی ، در این مطال. به همین منظور ضروری است بسیار مفید و

علوم پزشکی شهر  خارجی حوزه شناسایی عوامل رضایتمندی دانشجویان

ان تهران است تا با اعالم نتایج و کاربردی نمودن آن برای روسا و مدیر

ستای اهداف کالن آموزشی قدمی شایسته ها در راآموزش بین الملل دانشگاه

رضایتمندی وامل با هدف شناسایی عپژوهش حاضر  بنابراین.شود برداشته

های علوم پزشکی شهر تهران در سه دانشگاه دانشجویان خارجی در رشته

  1397-1398سال تحصیلی  ایران و شهید بهشتی در علوم پزشکی تهران،

  گرفت.انجام 

 

  بررسیروش 

ها کیفی و از نظر جمع آوری داده ،ضر از نظر هدف کاربردیش حاپژوه    

باشد. میحتوای کیفی از نوع قراردادی تحلیل مروش  ،از نظر شیوه اجرا

به  1397-1398 تحصیلی سال دومی درنیمهنمونه گیری در این پژوهش 

 هامصاحبه در نظری اشباع یارعم بکارگیری وبود  هدفمند گیرینمونه روش

و  نیمه ساختارمند مصاحبه هایی نهایت شددر استفادهحجم نمونه  تعیینبرای 

های  دانشجویان خارجی در رشته از نفر  17 از ودهب  یقهدق 60تا  45به مدت 

مشغول به  های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایراندر دانشگاه پزشکی

 سواالت بخش. شد انجام1397 98-حصیلی تحصیل در نیمسال دوم ت

میشه در مورد مقایسه دانشگاه کشور "سواالت باز و کلی از جمله  مصاحبه با

همچنین سواالت پروپ کننده از  ا برامون توضیح بدید وگاه هبا سایر دانش

جمله میشه در این مورد بیشتر توضیح بدید که منظورتان از ... چیست. ادامه 

ها با استفاده از ههای حاصل از مصاحبو تحلیل دادهراج استخپیدا نمود. 

ها بر اساس پنج گام تحلیل محتوای مرسوم هم زمان با جمع آوری دادهروش 

ها جداگانه ضبط و کلمه بدین ترتیب که ابتدا مصاحبه .انجام گرفت رانهایمگ

به کلمه پیاده شد و بطور همزمان کدهای اولیه استخراج و با انجام 

ها با اعتبار دادهگردید.  های بعدی زیر طبقات و طبقات مشخصبهمصاح

 و نو تکنیک بازبینی توسط مشارکت کنندگااستفاده از روش تاییدپذیری 

روایی و پایایی در روش . مورد ارزیابی قرار گرفتتایید اساتید تیم تحقیق 

به دست تحلیل محتوا کیفی با در نظر گرفتن چهار معیار برای ارزیابی نتایج 

و  ؛ وابستگی، انتقال پذیریاند از؛ باورپذیریشوند که عبارتآمده ارائه می

زنمایی کافی سازه اجتماعی که باور پذیری به با می باشد. اعتماد پذیری

کند و برای باورپذیر کردن نتایج، محقق در پی بررسی آن است، اشاره می

ها، والنی مدت با داده: بررسی و درگیری طه شدچندین راهبرد به کار گرفت

های متضاد، ، تحلیل دادهرصد داده ها از زوایای مختلف، مشاهده مستمر

؛ انتقال پذیری: است گفتگو با همکاران  های خام وبررسی تفسیرهای داده

مشابه تعمیم پذیری نتایج در رویکرد کمی به پژوهش است. وابستگی: به 

 پذیر بودن این مولفه به میزانتایید کند و ثبات نتایج در طول زمان اشاره می

انندگان اشاره گر توسط خوهای مورد بررسی پژوهشهای دادهتایید ویژگی

تحلیل  از راهبردها یافتهاین پژوهش جهت اعتباربخشی به  . در(13) کندمی

  استفاده شده The Constant Comparative Analysis  (CCA)مقایسه مداوم 

های ا پرسشل کد گذاری، ب و آمد مکرر میان مراح است و پژوهشگر با رفت
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مجدد و مقایسه مجدد نسبت به دقت، سازگاری، ثبات، معناداری و قابل 

ن الگو و یافته های پژوهش اطمینان حاصل کرده است. تا نیل به بررسی بود

اصالح های الزم صورت گرفته است و در نتیجه  CCAاین مرحله، با روش 

وردار شده است و تراکم مفهومی و از تمایز مفهومی برخالگوی نهایی هم از 

مالحظات  (.14)قدرت توضیح دهندگی الزم را دارا شده است  بدین ترتیب

دادن آزادی به مشارکت کنندگان برای شرکت یا عدم شرکت شامل  قیاخال

، دادن حق انصراف به مشارکت کنندگان در فرایند انجام پژوهش، در پژوهش

، زمینه اهداف پژوهشبه مشارکت کنندگان در نسبتاً کافی  ارائه اطالعات

رعایت حریم خصوصی افراد و وارد نشدن به حریم آن ها در جریان 

های مصاحبه رعایت دقت در بیان نقل قول ها و بیان دیدگاه، هامصاحبه

ها و یا نقل شوندگان و اجتناب از گزینشی عمل کردن در انتخاب مصاحبه

می و دوری از عل هایطرفانه عمل کردن در استداللبی تالش در، هاقول

و ها رعایت دقت و انصاف در برگردان متنو  جانبداری کورکورانه از گفتمان

 آزاد دانشگاه اخالق کمیته توسط طرح این انجام بود. ها به فارسیعبارت

 تأیید مورد  23/10/1397در تاریخ  تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی

 .گرفت قرار

 

 هایافته

که  هاهای بدست آمده از مصاحبهمطابق داده؛ تحقیقوال برای پاسخ به س    

نفر از دانشجویان   17با  یفی از نوع قراردادیبا استفاده از تحلیل محتوای ک

 ،( انجام شدمرددرصد  43درصد زن و  57های علوم پزشکی)خارجی رشته

های عدم حمایتمشکل زبان، ؛ بقهزیر ط 25و  طبقه 6کد باز در  680تعداد 

ضعف فرآیندهای ، و مدیریتی دانشگاهی-آموزشیفرآیندهای ضعف ، مالی

 نامناسبتعامالت رفاهی و برخوردها و شکالت ممشاوره و اطالع رسانی، 

 جدول زیر نمایش داده شده است.در  هااین یافته بندی گردید.دسته

 

 

  شهر تهراندر پزشکی  های علومدانشجویان خارجی در رشته  موثر بر رضایتمندیعوامل نتایج : 1جدول 
 زیر مقوله اصلی  یمقوله ردیف

 مشکل زبان  1

 دانشجویان خارجی( فارسی  زبان   ضعف)مشکل زبان

 ( ) مشکل تدریس به فارسییو امتحانات به فارس  یبه زبان فارس د یاسات  س یتدر

 ضعف زبان انگلیسی اساتید برای درس دادن

 مالی های حمایت عدم   2

 ریه و مخاطرات آن ی شهبرا   ارزتامین مشکل 

 عدم امکان پرداخت شهریه با دلیل نوسانات ارزی 

 دن بین انواع مختلف دانشجویان خارجی تفاوت قائل نش 

 ی)و نه معادل ریالی آن( توسط دانشگاه دالر هیشهراخذ 

3 
 ضعف فرآیندهای 

 دانشگاهی و مدیریتی  -آموزشی

 ایین اینترنت کیفیت پسرعت و 

 کشور خود در  دورۀ انترنیگذراندن عدم امکان  

 فشار آخر ترم و  (درس خواندن ی زمان کم برانامناسب ) یبرنامه امتحان

 ها(ی رانیبودن با ا ی )هم کالس  یبا خارج   یرانی ا انیدانشجو یجداساز

 با حوزه پزشکی در دانشگاه ارتباط ی دروس ب س یتدر

4 
ی آیندها ضعف فر  

 مشاوره و اطالع رسانی 

 یی الزم دانشجو یره ها مشاو ضعف  

 نابسامانی  -ی و برنامه ریزی عدم هماهنگ

 در مورد فرآیندهای آموزشی  مناسب وبه موقع دانشجو ییعدم راهنما

 هاو برنامه  نی قوان ریی مناسب و تغ  یعدم اطالع رسان

 مشکالت رفاهی  5

 ی مناسب ی و تفریحنبود امکانات ورزش

 ( کاهش استرسدانشجویان)سالمت روان ی و مسایل عاطفبه  یتوجه یب

 و مشکل تامین خوابگاه(  ان یاسترس در دانشجو جادی خوابگاه و ا یی جابجامشکالت خوابگاهی )

 عدم وجود تورهای تفریحی و گردشگری 

نامناسب  برخوردها و تعامالت  6  

 با کارکنان  طیارتبا مشکل  –  رانی رفتار کارکنان و مد

 دانشجویان ایرانی د به اساتی بیشتر توجه 

 در کالس  یان خارجید و دانشجوتی اسا ن یمناسب بناتعامل 

 خارجی  با دانشجویان دانشگاه مسئولین خوابگاهعامل نامناسب ت

 یان خارجی دانشجوی با رانیا ان یرفتار نامناسب دانشجو
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 شود:پرداخته می به تفکیکهای فوق به تبیین مقوله در ادامه

 ن فارسیل زبا: مشک1-3

راوانی از دانشجویان مورد مصاحبه به این مورد اشاره داشتند. این ف 15تعداد 

به عنوان یک مشکل فراگیر باعث  واقعاً  ألهدهد که این مسباال نشان می

تواند تاثیر این مشکل بر نارضایتی دانشجویان خارجی شده است. دلیل آن می

ان باشد. در این خصوص انشجویاین د یند یادگیری و عملکرد تحصیلیفرآ

 توان به مصادیق زیر توجه کرد:می

 فارسی دانشجویان خارجی(: زبان )ضعفمشکل زبان

اینجا خیلی خوبه، ولی مشکل این هست که همه چیز فارسی هست و ما »

 .«فهمیمنمی

گذاشتند که بعد از  کالس زبان فارسی عمومی بود، فقط یک کالس برای ما» 

جبور شدیم که فارسی را تبدیل به مبعدشم نجام نشد. ما آن کالً کاری ا

االن.  هخیلی مشکل است. کالس ما خیلی سنگینانگلیسی کنیم و این برای ما 

 . «چون باید فارسی را تبدیل به انگلیسی کنیم

، کنند ولی آن چیزی که ما باید بفهمیممیاساتید خیلی خوب تدریس  »

رود، استاد که در درس جلو می وجه بشیم.کشد تا متنمیفهمیم. یعنی طول می

ن را بخونم م فارسیاید این جزوه من ب مانیم که متوجه نشدیم. ما اونجایی می

اش کنم بعد تازه بفهمم این چقدر زمان ول باید انگلیسیش امِنمیفهمَ اصالً

 .«من در چند ساعت میخونهمیخواد حاال یه دفعه این جزوه را دوست ایرانی 

ویان به زبان فارسی، تدریس اساتید به زبان فارسی نیز ضعف دانشجعالوه بر 

جی تبدیل به معضل شده و باعث نارضایتی آنان گردیده برای دانشجویان خار

 . عبارات زیر مصادیقی از این موضوع هستند:است

شکیل انگلیسی ت ها به زبانقبل از اینکه پذیرش بشویم گفته بودند کالس»

 ها به زبان فارسی تشکیل آمدیم کالستی ما به ایران شود ولی االن وقمی

 .«های ما به زبان انگلیسی تدریس بشودخواهیم که کالسما می شود.می

دیگر در خصوص مشکل زبان، مربوط به ضعف خود اساتید در تدریس  ألهمس

 به زبان انگلیسی است:

انگلیسی  تمام درسهایمان ،کنیمل ثبت نام میما چون از طرف بین المل»-

شکل ما این بود که اساتید لهجه داشتند و انگلیسی هم که خوب هست. م

توانند نستند صحبت کنند. از نظر علمی، بار علمی باالیی دارند ولی نمی توانمی

 . «با زبان انگلیسی به دانشجو بفهمانند

 های مالیعدم حمایت: 2-3

های علوم پزشکی، اهشجویان خارجی دانشگیل نارضایتی دانیکی دیگر از دال

ر در و اخذ شهریه به دال سایل و مشکالت ناشی از تامین ارزمربوط به م

برای  حتی گاهی مخاطرات جدی ألههای ایران است. این مسدانشگاه

دانشجویان خارجی به وجود آورده و باعث نارضایتی آنان گردیده است. در 

جدی است و باعث  یاربس ألهجویان محقق دریافت که این مسمصاحبه با دانش

ین مقوله شماری از مصاحبه شوندگان شده است) فراوانی انارضایتی افراد بی

وضعیت موجود نی از ینفر بود(. در این خصوص مصادیق زیر می تواند تبیّ 14

  .مشکالت ایجاد کننداین 

مین ارز برای پرداخت شهریه اولین جنبه از مشکل مالی، مربوط به مشکالت تا

 است: 

ما واقعا مشکل داریم چرا، چون حتی پیدا کردن دالر هم واقعاً برای ما معضل »

 . «است

دالر برای  3700دانشجوی پزشکی چاقو خورد. یک چند وقت پیش »

اش دریافت کرده بود، بعد فهمیدن همچین پولی همراهش هست و شهریه

ده بود و همدست خود را فرستا، زش خریده بودداللی که آن دانشجو دالر را ا

  ه کرده بود و پولش را دزدیده بود«.ه دانشجو حملبا چاقو ب 

ی ) به ویژه دانشجویان افغان که بعضاً ساکن ایران هم بودند دانشجویان خارج 

های آنها درآمد ریالی داشتند( نه تنها معضل تامین ارز برای شهریه و خانواده

ا به صورت معادل ریالی عتقد بودند، دانشگاه باید شهریه رداشتند، بلکه م

دانشگاه در  عدم تمکین  را درگیر تامین ارز نکند.و دانشجویان  دریافت کند

 این خصوص نیز یکی از دالیل نارضایتی دانشجویان بوده است: 

بحث ما این بود که بیایند چه کار بکنند، دالر را حذف بکنند و حاال معادل »

تومانی  4200بپردازند و یا دالر دولتی  ،هایی که متولد ایران هستندا بچهدالر ر

توانند دالر برای دادند چون نمیها حتی انصراف خیلی» .«بتوانند دریافت کنند

 .«شهریه پرداخت کنند

بحث دیگر در مورد عدم استطاعت دانشجویان برای پرداخت شهریه )به ویژه 

 ایران است:ارزی سال های اخیر در یل نوسانات دانشجویان غیر بورسیه( به دل

ولی  تومانی آمدیم. 3000ما اول که آمدیم سر کالس با دالر کم آمدیم. با دالر »

واقعاً خیلی سخت است چون تومان است.  13000و یا  12000االن دالر 

میلیون  100تا  90شود. سالی میلیون تومان می 40شهریه یک ترم ما حدوداً 

 «.ید بپردازیمتومان با

اوت قائل نشدن دانشگاه بین انواع ضایتی، مربوط به تفدلیل دیگر برای نار

ی از دانشجویان خارجی)به ویژه مختلف دانشجویان خارجی است. برخ

های آنها ایران دانشجویان افغان و عراقی( متولد ایران هستند و بعضاً خانواده

ز آنها از طریق آزمون سراسری هستند ) و درآمد ریالی دارند( و حتی برخی ا

گونه امتیازی یا تفاوتی )به ویژه اند، اما هیچهن وارد دوره های پزشکی شدایرا

ریالی شهریه به جای دالری یا تخفیف شهریه یا محاسبه شهریه بر  در پرداخت

 باعث نارضایتی این ألهاساس ارز دولتی( از طرف دانشگاه قائل نیستند. این مس

 ه است:دانشجویان شد

ن در ایران متولد د بشود آن دانشجویی که االیک تفکیک دیگری هم که بای»

ز اینجا هست آن هم باید کند و کسب درآمدش اشده و دارد زندگی می

بحث ما این  .تفکیک بشود از آن دانشجویی که از کشور خودش آمده است
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هایی دالر را بچه بود که بیایند چه کار بکنند، دالر را حذف بکنند و حاال معادل

دریافت  تومانی بتوانند 4200ا دالر دولتی هستند بپردازند و ی که متولد ایران

 .«کنند

ها بین دانشجویی که دارد از خارج از سازییک سری تفکیکمن گفتم باید »

کند و آن دانشجویی که با کنکور آید و دانشجویی که اینجا زندگی میکشور می

را زحمتش آید و است ، کسی که با کنکور می آمده است. حرف من این

 است رفتار بشود. چون زحمتش را کشیده ها باید با آنکشیده، مطابق با ایرانی

کنند از او هم دریافت نکنند و و کنکور داده است خب اگر شهریه دریافت نمی

 .«یا به نسبت کمتر دریافت بکنند

 یتیدانشگاهی و مدیر -ضعف فرآیندهای آموزشی: 3-3

دالیل  توسط دانشجویان خارجی به عنوان اتکرّیکی دیگر از مواردی که به 

ادارای،  فرآیندهای آموزشی،، مربوط به بار( 42) بیان شده بود نارضایتی

مدیریتی و سازمانی دانشگاه است. دانشجویان معتقد بودند که فرآیندهای 

مذکور کیفیت الزم یا اثربخشی کافی را ندارند و بعضاً باعث نارضایتی برای 

ی می شود. مواردی مانند فرصت کم برای مطالعه زمان دانشجویان خارج

)که  کشور خودشاندر  دورۀ اینترنی حانات، عدم وجود امکان گذراندنتام

منطقاً باید در ارتباط با بیماران کشور خودشان باشد(، سرعت اینترنت و موارد 

ه ( آمده است، دالیلی است که پدیده نارضایتی را ب1دیگر که در جدول )

 اند. مصادیقی در این خصوص شامل موارد زیر است: آوردهوجود 

 سرعت اینترنت:

تحان الکترونیکی داریم که باید با اینترنت ینکه ما یک سری امیک چیز دیگر ا »

بفرستیم اما اینترنت اینجا خیلی ضعیف است و کار نمی کند. حتی با اینترنت 

کنیم چون اینترنت صحبت  توانیمتوانیم. ما با خانوادمان نمیموبایل هم نمی

 .«ستضعیف ا

 ویان خارجیو فشار آخر ترم به دانشج برنامه امتحانی نامناسب

دانیم رشته پزشکی سخت است. ما هر روز ن خیلی کم است. ما میوقتما»

ما  .توانیم درس را به خوبی بخوانیم چون وقت کم داریمامتحان داریم نه می

توجه فهمیم و مچیزی که باید بفهمیم را نمیخوانیم، یعنی فقط برای امتحان می

 .« بخوانیمتر شویم ولی باید وقت بدهند که عمیق نمی

 در کشور خود دورۀ اینترنیکان گذراندن عدم ام

دوره انترنی خود را در کشور خودمان بگذرونیم. ما باید در بهتر بود  »

 «.های خودمان کار کنیم و مریض ببینیمبیمارستان

 ها(رانی با خارجی )هم کالسی بودن با ایرانینشجویان ایجداسازی دا

 که کس آن که گفتند و مدندآ بعد ولی بودند ام با اولش دانشجویان ایرانی»

  ایرانی که کسی  و دیگر گروه یک در برود باید کالً هست خارجی دانشجوی

 .«شود گروه یک هاروزانه با هست

 ی: ضعف فرآیندهای مشاوره و اطالع رسان4-3

بسیار واضح است که دانشجویان خارجی که در یک کشور دیگری در حال 

شور تسلط کافی ندارند، بیش از سایر ند و به زبان آن کتحصیل و زندگی هست

دانشجویان یک دانشگاه نیاز به مشاوره، راهنمایی، اطالع رسانی و هدایت 

ها، قوانین و  هستند. این افراد گاهی در درک اخبار، اطالعیه ها، دستورالعمل

، به لذا انتظار دارند سیستم دانشگاه ضعف هستند،سایر موارد اطالعاتی دچار 

و اطالع رسانی در  کندو هدایت  و موثر آنها را راهنمایی دقیق موقع، صریح، 

خصوص موارد مختلف به خوبی انجام بپذیرد. متاسفانه دانشجویان خارجی 

یی و مشاوره در دانشگاه نارضایتی نسبت به فرآیندهای اطالع رسانی، راهنما

شاوره های رآیندهایی مانند منفر بود(. مسایل و ف 13دارند ) فراوانی این مقوله 

یا تغییر قوانین و عدم هماهنگی  قوانیندانشجویی، اطالع رسانی در خصوص 

ریزی( از جمله ریزی و سردرگمی دانشجویان )نابسامانی در برنامهدر برنامه

 رد ذکر کرده اند: دانشجویان خارجی در این مو موارد است که

عتراض کنیم کسی به ما میگن وقتی اکنه دیر و شهریه تغییر میها برنامه»

  «.جواب نمیده

شدیم برای کی مهم است اصال اینجا ما  افسردهو ببینید االن وضعیت ما ر»

 «.کنمبعضی وقتا فقط گریه میمشاوره نداریم 

 : مشکالت رفاهی5-3

شناختی از های فوق برنامه و مشاوره های روانبرنامه ل رفاهی، تفریحی ومسای

اد خوشنودی، سرزندگی و شادابی در ی است که باعث ایججمله موارد

تکرار گذارد. و تاثیر زیادی بر روحیه و روان دانشجویان می شودمی دانشجویان

دهد که بار( نشان می 41)فراوانی( بیان این مولفه از زبان دانشجویان خارجی )

به ر است. این مقوله بر رضایت یا عدم رضایت این دانشجویان بسیار تاثیر گذا

ان دانشجویان به شدت وابسته به توسعه امکانات رفاهی وسالمت رعبارتی 

وجود ( و همچنین های ورزشیدانشگاه )مانند خوابگاه، غذاخوری، سالن

انی و هدایت آموزشی یهای پشتستمسیشناختی و های مشاوره روانمکانیزم

هش استرس توجهی سیستم دانشگاه به کادانشجویان نسبت به بیاست. 

جمالت زیر به عنوان مصادیقی بر . نارضایتی زیادی داشتندن خارجی دانشجویا

 تاکید بر وجود مشکالت عدیده در این زمینه آمده است:

 )کاهش استرس( بی توجهی به مسایل عاطفی و سالمت روان دانشجویان

افتد. هر دفعه معضالت روحی و روانی خاصی در هر جا به جایی اتفاق می »

نفر بودیم بعد یه دفعه دو تامون رو فرستادند یه خوابگاه دیگه  5ما  مثاًل ینید بب 

را ببینند  امبیایند  بخواهنداگر  .خوب خیلی برای ما سخت بود برای اونا بیشتر

های امتحان ما . در شبشهقانون است نمی گویندمیکنند و با ما برخورد می

 .«خیلی نیاز داریم با هم درس بخوانیم

 .«انی خوابگاه صفر استسالمت روحی و رو»

مشکالت خوابگاهی )جابجایی خوابگاه و ایجاد استرس در دانشجویان و 

  (مشکل تامین خوابگاه
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تل مانند به ما از اول خوابگاه ما مشخص نبود و از اول یه جای موقت ه »

اینجا  ددادند. بعداً تقریباً یک ترم را در جایی دیگر گذراندیم و دوباره گفتن

ود و ما را آوردند در جای فعلی. االن دوباره مشکل خوابگاه را شتعطیل می

برند، زمان هم دغدغه در جای دیگر میما را شود و داریم که اینجا تعطیل می

شود و ما باید این زمان  مان تمام میتحصیلی ما هست چون دارد ترم و مرحله

 .«هیمدری دیتا و تزهایمان اختصاص آورا به جمع

 ت برای اوقات فراغتعدم وجود وق

چون که ما اینقدر وقت برای تفریح نداریم، قبالً اینطور بود که بعد از یک ماه  »

شی خوب گرد رفتیم ولی االن دیگر وقت نداریم. تورو یا دو ماه به تفریح می

 « نداریم. ایران این همه جا داره چرا استفاده نشه.

 امناسبن : برخوردها وتعامالت6-3

 مشکل ارتباطی با کارکنان -ن و مدیرانرفتار کارکنا

ها وقتی پیششان رفتیم گفت، کسی برای هزینه ، دانشگاهسولینمیکی از مثالً -

توانید درس بخوانید، میبرای شما دعوت نامه نفرستاده است که بیایید اینجا و 

 برید.

 یان ایرانیوتوجه اساتید به دانشج -رفتار نامناسب بعضی از اساتید

 هم االن المللبین دانشجویان با ما گویندها در کالس میز استادبعضی ا -

 و خواندند درس خوب خیلی الملل بین هایبچه از بعضی. هستیم مخالف

 این اساتید، بعضی هم هنوز و گرددبر نظرشان اساتید از برخی شد باعث

 و رفتار در حتی و ندردا الملل بین و خارجی دانشجویان به نسبت را دیدگاه

 .دهندمی نشان دادن نمره

 رفتار نامناسب دانشجویان ایرانی با خارجی 

 .ما ندارند با درستی رفتار که هستند هم روزانه ایرانی هایبچه از بعضی حتی-

 ان ایرانیمقایسه با دانشجوی

 یهابچه و روزانه هایبچه با ما مقایسه است مهم که چیزی بیشتر ما برای -

 .بکنند مقایسه خودمان با را ما بشویم، مقایسه هاآن با واهیمخنمی ما است، ایرانی

خواهیم بهتر درس بخوانیم. اما به ها رقابت کنیم اما میخواهیم با آنما نمی-

 شویم.میافسرده میشه کنیم هها که نگاه میآن

 شگاهنتهدید دانشجویان به لغو بورسیه در صورت اعتراض توسط مسئولین دا

 کنیم. گویند که بورسیه شما را لغو میکنیم به ما میاگر اعتراض  -
 

 دهد.دیدگاه دانشجویان نشان می  شته های علوم پزشکی شهر تهران راعوامل نارضایتی دانشجویان خارجی در ر: 1 شکل
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 حثب

دانشجویان  یمندرضایتموثر بر عوامل حاضر با هدف شناسایی  یمطالعه   

شهر تهران انجام شد. های علوم پزشکی حال تحصیل در رشتهخارجی در 

علوم  نشان داد که در خصوص رضایتمندی دانشجویان خارجی حوزهنتایج 

شکالت  باشند. این مهای متعددی روبه رو می، دانشگاه با چالشپزشکی

مشاوره و اطالع رسانی  مدیریتی، رفاهی،های آموزشی، مالی، بیشتر در حوزه 

در که مشکل ضعف زبان دارند.  داعالم کردناست. اکثر مشارکت کنندگان 

های مالی، ضعف مشکل زبان، عدم حمایت اصلی شامل این پژوهش عوامل

ه و یندهای مشاورآدانشگاهی و مدیریتی، ضعف فر-فرآیندهای آموزشی

تعامالت نامناسب به عنوان  اطالع رسانی، مشکالت رفاهی و برخوردها و

  .خارجی شناسایی شد عوامل و دالیل نارضایتی دانشجویان

 هایجنبه ترینساز مشکل و برانگیزترین چالش از یکی زبان مشکالت

 یلالمل بین دانشجویاناکثر برای اجتماعی تعامالت و دانشگاهی یادگیری

 از آگاهی عدم و ارتباطات کالمی، و دادن گوش در مشکل (. 15) است

 به اعتماد مللیال بین دانشجویان شودمی باعث مقصدبومی کشور واژگان

 با خارجی دانشجویان رضایتمندی . ارزیابی(16)دهند  دست از را خود نفس

 تسنگ و وانگ  توسط 2011 سال در فازی عملکرد تحلیل و تجزیه استفاده

 برقراری در توانایی عدم دلیل دانشجویان خارجی به د کهنشان دا (17)

 تعامل در خواندن و نوشتن توانایی عدم چنینهم و کالمی مناسب ارتباط

یکی از  نیز ری حاضدر مطالعه .بودند ناراضی اساتید و هاهمکالسی با خود

بیان ح طس دو. این مشکل در بود ، ضعف زبانذکر شدهی هاچالشترین مهم

فارسی دانشجویان در درک و فهمیدن مطالب آموزشی و ضعف زبان  د.گردی

های اعالم شده له نگرانیاز جمدر سطح دیگر ضعف زبان انگلیسی اساتید 

 نیز (19)همکاران ، یمنی و(10) نتایج پژوهش خردمند و همکاران .بود

نارضایتی  لماز عوا .ها اعالم نمودندچالشترین مهمرا یکی ازضعف زبان 

توجه به های مالی است. با تیگری که بسیار پر اهمیت است بحث حمادی

جویان در خصوص عدم وجود تهیه ارز بیشتر دانشمسائل سیاسی و مشکل 

بوند و از صرافی معتبر و امنیت الزم برای تبدیل ارز خود دچار مشکل شده

آمد ریالی رطرف دیگر دانشجویان بین المللی که ساکن ایران بودند و د

اشتند نیز این افزایش نرخ ارز برایشان غیر قابل تحمل بوده و درخواست د

را داشتند چرا که در غیر اینصورت  ارائه راهکاری برای این افزایش تورم

ای جز ترک تحصیل برایشان باقی نخواهد ماند. مورد دیگر بحث چاره

الغ در حال این مبویان جهای دانشبه گفتهها بود که با توجه تخفیف و بورسیه

 (.21و20) ر از عوامل نارضایتی یاد شده استو یکی دیگ کاهش و قطع است

مدیریتی از جمله عوامل نارضایتی دیگری بود و  -ضعف فرآیندهای آموزشی

در سرعت پایین اینترنت نارضایتی داشتند؛ که دانشجویان نسبت به آن 

در برقراری با ی و همچنین مو دریافت و ارسال مطالب عل برقراری ارتباط

در خصوص هایشان باعث اعتراض دانشجویان بود. ارتباط با خانواده

 های فشردههای زیاد و از طرف دیگر برنامهها و کنسلیهای کالسبرنامه

نان با آهای طبق گفته .باعث ایجاد فشار روانی و استرس شده است امتحانات

اساتید  مرجع فی کتاب و بجای معر یها به زبان فارستوجه به اینکه درس

های مورد نظرشان است لذا این دسته از دانشجویان در مقایسه با بیشتر جزوه

احساس عقب  دیدر موارو  ندخوشایندی نداشتایرانی احساس  دانشجویان

درخواست جدا سازی و عدم  های ایرانی خود دارند لذاماندن از هم کالسی

چنین درخواست حذف دروس بی هم را داشتند. یمقایسه با دانشجویان ایران

تحصیلی خود و یا بصورت انتخابی بودن دروس مورد نظر را  ارتباط با رشته

راندن ذدر خواست گدانشجویان خارجی شرکت کننده در مطالعه  تند.داش

با توجه به ضعف زبانی که ، چراکه  داشتند در کشور خود را اینترنی دوران

برایشان بسیار سخت و های ایران مارستاندوران در بی راندن اینگذدارند 

ر خصوص د پاراهو ینتایج مطالعه .را برآورده نخواهد نکردنان آتوقع علمی 

در دانشگاهی و خدمات آموزشی  امکانات زیر ساخت و هایتاثیر ویژگی

 .(22) باشدمی هم راستامیزان رضایتمندی دانشجویان با پژوهش حاضر 

 دانشگاه های آموزشیبرنامه تاثیربر نیز ( 2018) ندوفرنا و سینجهاچنینوییرهم

 .(23)تایید کردندبر میزان رضایتمندی دانشجویان  اداری کارکنان رفتار و

 به آن اشاره کردند دانشجویان در این مطالعه  جمله مشکالت دیگری کهاز  

بود.  رکنانااساتید دانشجویان و ک نامناسب برخوردها و رفتارهای )تعامالت(

در موسسات آموزشی بین رفتار و تعامالت بین استاد و دانشجو و کارکنان 

در سطح رضایتمندی دانشجویان در ذار المللی در سطح دنیا از ابعاد تاثیر گ

نشان   2017 و همکاران در سال ی جکالنتایج مطالعه نظر گرفته شده است.

 ستاد و دانشجوتعامل بین ا رت بهتعباره داد که پشتیبانی علمی و آموزشی ب

 .(24) رضایتمندی دانشجویان خارجی است از ابعاد بسیار مهم در سطح

 ،دارند میزبان اتباع با بیشتر تعامل و دوستی به لتمای المللی بین دانشجویان

برآورده نشود دچار دوستی و ارتباطات محلی انتظاراتشان از این  کههنگامی

از بعضی از نیز دانشجویان  ی حاضرطالعهمدر (. 25) شوندمیدلسردی 

 رفتارهای دانشجویان ایرانی ابراز نارحتی کردند.

جمله ازنسبت به دانشجویان خارجی  بومی و دانشجویان اساتید تبعیض

نیز به  (26)مارگینسون  یگران بوده و در مطالعهمسائل مورد توجه پژوهش

این احساس  نیز( 19)منی یی این تبعیض پرداخته شده همچنین در مطالعه

که وضعیت  طوریه ب  است؛ گزارش شده دانشجویان از تبعیض در تعدادی

شرکت کنندگان این پژوهش . قرار داده بودتحت تاثیر  آنان را نیزتحصیلی 

شان به دانشجویان نیز بیان کردند که اساتید در کالس درس بیشتر توجه

به دانشجویان  ستباییتی که میمای دانشجویان اههایرانی است و طبق گفته

صورت جزوه است و ه ها بیشتر بشود و همچنین رفرانسخارجی داده نمی

بین فرهنگی های شود. لذا آموزش و کارگاهریس میمطالب به زبان فارسی تد
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برای اساتید و دانشجویان بومی برای ایجاد فضای بدون تبعیض در دانشگاه 

 رسد.نظر میه موثر ب 

های مهم است که توسط دانشجویان به گر چالشنیز از دی اهیفمشکالت ر

ن خارجی علی رغم اینکه در نظر گرفتن رفاه دانشجویابیان شده است.  کرّات

متاسفانه در این بعد مشکالتی  ،جز ابعاد مهم در موسسات آموزشی است

عدم رضایت و خشنودی دانشجویان شده است. بطور موجود است که باعث 

عنوان ایی خوابگاه آنهم در زمان امتحانات خود به ن مطالعه جابجیمثال در ا

نشجویان ، هرچند که تمامی دااست زای مضاعف ذکر شدهیک عامل استرس

و  راضی صورت فردی کامالًه هایشان ب شرکت کننده از مسئولین خوابگاه

تعداد  شان نام بردند.زمان تنهایی در بعضی موارد آنان را سنگ صبور حتی

شان در هنگام امتحانات ورود دوستان یک اتاق و عدم اجازهاد دانشجو در یز

ی دیگر بود که  شده  برای مطالعه دسته جمعی و رفع اشکال از موارد ذکر

 سیاهریوار قرار گیرد. توجه ریزان مورد بایست توسط مدیران و برنامهمی

 اسکان، ی،نایم اقتصادی، مالحظات مانند یکند متغیرهایبیان می(2016)

 رضایتمندی بر مستقل بطور دانشجویی المللی بین خدمات و وریفنا

 دهدمی نشاندیگری  عددمت مطالعات .(21) داشتند تأثیر خارجی دانشجویان

 بر توجهی قابل منفی تأثیر است ممکن نهادی اجتماعی حمایت فقدان که

زا که استرس شرایط زندگی باشد. داشته المللی بین دانشجویان سالمت روانی

اصل آشنایی با محیط جدید است منجر به افزایش ناامیدی و دلسردی می ح

های عاطفی ا و حمایتهکه در این شرایط وجود مشاوره( 27شود )

پشتیبانی  بنابراین وجود یک سیستم ،رسدنظر میه مفید ب شناختیروان

ای غلبه بر رب (22)های عاطفی روانیدر جهت حمایت اجتماعی با کیفیت باال

بیشتر  در پژوهش حاضر نیز ترس روانی در درانشجویان مورد نیاز است.اس

های مسائل عاطفی و استرسدانشجویان از عدم توجه به سالمت روان و 

در خصوص ایجاد گیران تصمیمید باموجود شکایت داشتند که می

 های داشتتوجه ویژه خارجی برای دانشجویان های عاطفی روانیمشاوره

 هایفعالیت مثبت تأثیرات عنوان تحت ایمطالعه 2011 لسا در .باشند

 ورزش، عناوین .گرفت انجام دانشجویان در برنامه فوق آموزشی هایدوره

 سایر و دانشجویی شورای نشریات، نمایشنامه، گفتگو، و بحث ها،باشگاه

عالم ا رعوامل تاثیر گذا و برنامه فوق هایفعالیت از اجتماعی هایمناسبت

 ن درخواست ایجاد امکانات ورزشی ومطالعه نیز دانشجویا ایندر (.28)شد 

 تورهای گردشی و فرهنگی داشتند.

 

 نتیجه گیری 
ترین عوامل با شناسایی برخی از مهم نشان دادهای پژوهش حاضریافته    

های علوم پزشکی شهر تهران که شامل نارضایتی دانشجویان خارجی در رشته

دانشگاهی و -های مالی، ضعف فرآیندهای آموزشیدم حمایتع مشکل زبان،

 مدیریتی، ضعف فرآیندهای مشاوره و اطالع رسانی، مشکالت رفاهی و

در  رفع مشکالت آنان با ، می تواناست  نامناسب برخوردها و تعامالت

جذب بیشتر دانشجویان این حوزه میزان رضایتمندی و جهت ارتقای 

هران، ایران و شهید بهشتی مسمر پزشکی ت مبخصوص در سه دانشگاه علو

برای مدیران و روسای  کاربردی این تحقیق  از طرف دیگر نتایج باشد.ثمر 

و  استپر کاربرد  آموزش عالی کشور بسیاری گیران حوزهو تصمیم هدانشگا

رصد وضعیت فعلی دانشجویان آگاه نموده و همچنین برای  آنان را در

های نماید. لذا پایشمدت آینده کمک میو بلند  تهای کوتاه مدگیریتصمیم

ای در مقاطع مختلف تحصیلی برای دستیابی به این مهم و مطالعات دوره

های دیگر انجام پژوهش رسد.نظر میه یشتر در این خصوص ضروری بب 

ارزیابی رضایتمندی دانشجویان خارجی علوم پزشکی در مقاطع مختلف 

 شود.به تفکیک پیشنهاد می هر دانشگاهتحصیلی به صورت جداگانه در 

 

 ر تقدیر و تشک

سه المللی بین  دینوسیله نویسندگان از همه مشارکت کنندگان دانشجویانب     

که صادقانه نظرات خود  (ایران و شهید بهشتی تهران،)دانشگاه علوم پزشکی 

،مدیران و های بین المللهای معاونتچنین مساعدتو هم را اعالم نمودند،

این پژوهش بر گرفته از رساله  گذارند.سپاسسه دانشگاه مذکور  انرشناساک

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه اخالق کمیته توسطی دکترا که 

ه به ثبت رسیده است و گرفت قرار تأیید مورد  23/10/1397در تاریخ  تهران

 .است برخوردار نبوده از طرف نهاد خاص گونه حمایت مالیاز هیچ
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