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چکیده

رونــد جابهجایــی و جــذب دانشــجویان خارجــی بهعنــوان شــاخص اصلــی جهانیشــدن و بینالمللــی شــدن
آموزشعالــی حاکــی از افزایــش تعــداد دانشــجویانی اســت کــه در یکــی دو دهــۀ اخیــر بــرای تحصیــل بــه کشــورهای
دیگــر میرونــد .بــا توجــه منافــع و پیامدهــای مثبــت عدیــدۀ جــذب دانشــجویان خارجــی ،رقابــت جهانــی درمیــان
دانشــگاهها بــرای جــذب دانشــجویان خارجــی بهواســطۀ افزایــش کیفیــت زندگــی دانشــگاهی و رضایتمنــدی
دانشــجویان از جنبههــای آموزشــی ،اجتماعــی و خدمــات و امکانــات دانشــگاهی در جریــان اســت .هــدف از پژوهــش
حاضــر ،بررســی میــزان کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان خارجــی دانشــگاه اصفهــان و تبییــن برخــی از عوامــل
دانشــگاهی مؤثــر بــر آن بــود .ایــن پژوهــش بهصــورت پیمایشــی درمیــان همــۀ دانشــجویان خارجــی صورتگرفــت کــه
طــی ســال  1398در دانشــگاه اصفهــان مشــغول بــه تحصیــل بودنــد .یافتههــای پژوهــش حکایــت از رضایــت نســبی
دانشــجویان خارجــی از ابعــاد آموزشــی ،اجتماعــی و خدمــات و امکانــات دانشــگاه اصفهــان داشــت؛ عالوهبــر ایــن،
نتایــج نشــانداد کــه موفقیــت تحصیلــی ،ارتباطــات دانشــگاهی ،انگیــزۀ تحصیلــی و فرســودگی تحصیلــی بهصــورت
مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان خارجــی تأثیــر دارنــد .در پایــان نیــز پیشــنهادهایی
بهلحــاظ سیاســتگذاری در ایــن زمینــه ارائهشــده اســت.

کلیــدواژگان :کیفیــت زندگــی دانشــگاهی ،رضایــت کلــی از زندگــی دانشــگاهی ،موفقیــت تحصیلــی ،انگیــزۀ تحصیلی،
فرســودگی تحصیلــی ،ارتباطات دانشــگاهی.
* مقالــۀ حاضــر مســتخرج از پایاننامــۀ کارشناسیارشــد «محمدامیــن محمــدی» بــا عنــوان «مطالعــه عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی
دانشــگاهی دانشــجویان خارجــی دانشــگاه اصفهــان» اســت کــه در گــروه علــوم اجتماعــی دانشــگاه اصفهــان دفــاع شــده اســت.
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 .1مقدمه
بررســی رونــد جابهجایــی و جــذب دانشــجویان بینالمللــی بهعنــوان شــاخص اصلــی
جهانیشــدن و بینالمللــی شــدن آموزشعالــی ،نشــان میدهــد کــه در ســالهای اخیــر،
تعــداد دانشــجویانی کــه بــرای تحصیــات عالــی بــه کشــورهای دیگــر میرونــد ،بهســرعت
درحــال افزایــش اســت؛ بهطوریکــه تعــداد ایــن دانشــجویان از  1.4میلیــون نفــر در ســال
 1999بــه  4.8میلیــون نفــر در ســال  2016رســیده اســت .فقــط پنــج کشــور انگلیســیزبان
ً
انگلســتان ،ایاالتمتحــده ،کانــادا ،اســترالیا و نیوزیلنــد تقریبــا  ٪45از دانشــجویان بینالمللــی
را جــذب میکننــد (شــیلدز)2019 ،2؛ بهطــور ســنتی ایاالتمتحــده و انگلیــس بهدلیــل
داشــتن  10دانشــگاه رتبــۀ اول جهــان مثــل :هــاروارد ،آ کســفورد ،ام.آی.تــی و کمبریــج،
بهتریــن گزینههــا بــرای دانشــجویان بینالمللــی بودهانــد .ایاالتمتحــده در ســال 2013
م .بــا ثبتنــام از  886052دانشــجوی خارجــی در مقطــع کارشناســی و کارشناسیارشــد در
ً
کالجهــا و دانشــگاههای خــود رکــورددار بــوده اســت .اخیــرا ایــن کشــورها مجبــور بــه رقابــت بــا
بــازار بهســرعت درحــال گســترش آموزشعالــی آســیا شــدهاند .درمیــان کشــورهای آســیایی،
چیــن همچنــان محبوبتریــن مقصــد بــرای دانشــجویان خارجــی اســت و رتبــۀ ســوم در بیــن
کشــورهای میزبــان ازلحــاظ بیشــترین تعــداد دانشــجویان بینالمللــی دارا اســت (لیــو و لــی،3
ی در ســنگاپور و شــرایط امــن بــرای دانشــجویان خارجــی در
 .)2016هزینههــای پاییــن زنـــدگ 
کنــار محیــط انگلیس ـیزبان ،هـــمگی بـــاعث افـــزایش جذابیــت ایــن کشــور بــرای دانشــجویان
خارجــی شــده اســت .مـــالزی نیــز بــا ویژگیهــای مشــابه و نیــز فرهنــگ کثرتگــرا و ارائــه
ن وضعیــت را دارد (یمینیدوزیســرخابی و تیمــوری.)2015 ،
آموزشهــای چندزبانــه ،همیــ 
بــه بــاور اکثــر کارشناســان درمــورد ماهیــت واقعــی ،میــزان و تأثیــرات جابهجایــی
ً
دانشــجویان بینالمللــی اطالعــات نســبتا کمــی وجــود دارد (وودفیلــد )112 :2010 ،4برخــی
شــواهد نشــان میدهــد دانشــجویان خارجــی در کنــار منافــع اقتصــادی بــرای کشــورها ،منبــع
انتقــال اســتعدادها و ســرمایۀ علمــی و معنــوی دانشــگاههای آن کشــور نیز محســوب میشــوند.
ازطــرف دیگــر جابهجایــی دانشــجویان فرصتهایــی را کســب تجــارب جهانوطنــی،
مهارتهــای بیــن فرهنگــی و چشــمانداز بینالمللــی را بــرای آنهــا فراهــم میکنــد و بــه
اشتغالشــان در اقتصــاد دانــش جهانــی کمــک خواهــد کــرد .دانشــجویان بــا افزایــش توانایــی
ســازگاری خــود بــا محیطهــای جدیــد فرهنگــی و اقتصــادی ،بــه هویتشــان شــکل داده و بــه
«فرهنگهــای متحــرک» 5تبدیــل میشــوند« .ریــزوی» ،2005( 6بــه نقــل از :آرامبیــوال)2010 ،
دانشــجویان بینالمللــی را «هویتهــای متحــرک» 7مینامــد؛ ازنظــر ایشــان ،دانشــجویان
بینالمللــی در فضاهــای فراملــی کــه خــود بهوجــود آوردهانــد عمــل میکننــد و درمــورد ایــن
فضاهــا مذاکــره میکننــد تــا بــه ســوژههای فراملــی و هویتهــای حرفــهای تبدیــل شــوند؛
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همتی و محمدی
تحلیلیبر کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان خارجی...

ســوژههایی کــه هــم بــه محدودیتهــا و هــم بــه قابلیتهــای روندهــای فراملــی آ گاه هســتند
(آرامبیــوال .)160 :2010 ،دانشــجویان بینالمللــی کیفیــت علمی دانشــگاههایی کــه در آن حضور
دارنــد را افزایــش میدهنــد؛ زیــرا ازنظــر علمــی ســطح باالیــی دارنــد .بهعــاوه ،ایــن دانشــجویان
شــیوههای جدیــد اندیش ـههای متفــاوت را بهوجــود میآورنــد و رقابــت دانشــگاهی را تســهیل
میکننــد .دانشــجویان بینالمللــی منبــع مهــم تنــوع در دانشــگاهها هســتند .آنهــا بــا فرهنــگ
بومــی و تجــارب قومــی خــود بــه غنــای تنــوع فرهنگــی دانشــگاهها کمــک میکننــد .عالوهبــر
ایــن ،دانشــجویان بینالمللــی بــه اســاتید و دانشــجویان کمــک میکننــد تــا حساســیتها و
مهارتهــای فرهنگــی خــود را در تعامــل بــا افــرادی از زمینههــای متفــاوت ارتقــا دهنــد (وو،
گارزا و گازمــن.)2015 ،8
در بســتر جهانیشــدن و رقابــت بینالمللــی در آموزشعالــی ،دانشــگاههای بیشازپیــش
بــه ایــن آ گاهــی نائــل شــدهاند کــه آموزشعالــی را میتــوان بهعنــوان یــک صنعــت خدماتــی
ماننــد «کس ـبوکار» در نظــر گرفــت؛ بنابرایــن الزم اســت نحــوۀ تلقــی دانشــجویان از خدمــات
ارائهشــده و شــیوۀ مناســب رقابــت بــرای جــذب و نگهداشــت دانشــجویان ممتــاز بهنحــو
بهتــری درک شــود (پــدرو و همــکاران )2016 ،9ازنظــر برخــی محققــان درک دانشــجویان از
کیفیــت خدمــات مقــدم بــر رضایــت آنهاســت .درک مثبــت کیفیــت خدمــات میتوانــد بــه
رضایــت دانشــجویان منجــر شــود (معارفونــد و همــکاران)1395 ،؛ از طــرف دیگــر ،بهبــود
رضایتمنــدی دانشــجویان و شــاخصهای کیفیــت زندگــی دانشــگاهی میتوانــد موجــب بهبــود
عملکــرد تحصیلــی ،وفــاداری ،10هویتیابــی بــا مؤسســه 11و توصیــۀ دانشــگاه 12میزبــان بــه
ســایرین گــردد (ر .ک .بــه :پــدرو و همــکاران2016 ،؛ یــو و لــی .)2008 ،13بهعــاوه ،رضایتمنــدی
دانشــجویان خارجــی از رونــد تحصیــل میتوانــد بــرای بقــای دانشــگاهها در عرصــۀ بینالمللــی
و حفــظ ارتباطــات جهانــی آنهــا کمــک شــایانی نمایــد .در همینراســتا ،دانشــگاههای پیشــرو
درزمینــه جــذب دانشــجویان خارجــی ســـعی میکننــ د بــ ا بررســیهای عمیــق و گســترده بــه
وضعیــت موجــود ایــن دانشــجویان پیببرنــد و بـ ـا بـــرطرف نـــمودن کاســتیها ،زمینــه را بــرای
پذیــرش بیشــتر و نیــز بــاال بــردن رضایتمنــدی آنهــا فراهــم نماین ـد.
در کشــور مــا از ســال  1370هـ.ش .بهطــور متمرکــز سیاســت پذیــرش دانشــجویان خارجــی
در دســتور کار قرارگرفتــه اســت و هرچنــد رونــد جــذب دانشــجویان بینالمللــی افزایشــی بــود،
امــا در مقایســه بــا کشــورهای همســایه و رقیــب رضایتبخــش نیســت؛ بهطــور مثــال ،در ســال
ی در ایــران مشــغول بــه تحصیــل بودهانــد؛ درحالحاضــر ،بــا
 4200 ،1389دانشــجوی خارج ـ 
گذشــت یــک دهــه بــر طبــق آخریــن آمــار یونســکو بیــش از  56000دانشــجوی خارجــی در ایــران
درحــال تحصیــل هســتند .14طبــق برنامــۀ ششــم توســعۀ کشــور نیــز تــا ســال  ۱۴۰۰ایــن رقــم بایــد
بــه  ۷۵هــزار دانشــجوی خارجــی برســد (در حــدود دو درصــد از تعــداد دانشــجویان) .باوجــود
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افزایــش نســبی تعــداد دانشــجویان خارجــی در یــک دهۀ گذشــته ایـــن مســأله کمتر موردبررســی
قرارگرفت ـ ه اســت و تحقیقــات چندانــی درمــورد جنبههــای مختلــف زیســت دانشــگاهی ایــن
دانشــجویان یــا کیفیــت زندگــی دانشــگاهی آنهــا صــورت نگرفتــه اســت (یمینــیدوزی و
همــکاران)1394 ،؛ در دانشــگاه اصفهــان نیــز باوجــود افزایــش دانشــجویان خارجــی در
یــک دهــۀ گذشــته ،ارزیابــی خاصــی از کیفیــت زندگــی دانشــگاهی و شناســایی کاســتیها و
خألهــای احتمالــی باهــدف افزایــش رضایتمنــدی آنهــا صــورت نگرفتــه اســت .بــا توجــه بــه
ایــن توضیحــات ،هــدف از پژوهــش حاضــر ،ارزیابــی اولیــۀ «کیفیــت زندگــی دانشــگاهی»
دانشــجویان خارجــی در دانشــگاه اصفهــان و برخــی عوامــل تأثیرگــذار بــر آن اســت.
 .2مرور ادبیات پژوهش
پژوهشهــای مختلفــی در داخــل کشــور بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی و ابعــاد مختلــف آن
درمیــان دانشــجویان صــورت گرفتــه اســت؛ بهطورکلــی میتــوان ایــن پژوهشهــا را بهلحــاظ
موضوعــی بــه ســه دســته تقســیم کــرد.
دســتۀ اول ،پژوهشهایــی اســت کــه «کیفیــت زندگــی» نمونههایــی از دانشــجویان را
بررســی کردهانــد و رویکــرد اصلــی آنهــا در ســنجش کیفیــت زندگــی مبتنیبــر ســامت عمومــی،
ً
ســامت روان و ســامت اجتماعــی اســت و عمدتــا از پرســشنامههایی نظیــر «پرســشنامه
کیفیــت زندگــی ســازمان جهانــی بهداشــت» اســتفاده کردهانــد (دهقــان و حاجباقــری1385 ،؛
مؤمنــی و همــکاران1391 ،؛ محمــدی و صبــاغ.)1395 ،
ً
دســتۀ دوم ،پژوهشهــا بــا ارائــه تعریفــی عــام از کیفیــت زندگــی و غالبــا بدونپشــتوانۀ
نظــری قــوی تــاش کردهانــد تــا ابزارهایــی را براســاس ابعــاد مختلــف زندگــی دانشــگاهی
دانشــجویان طراحــی و از اینطریــق کیفیــت زندگــی دانشــجویان را ارزیابــی کننــد (بــرای مثــال:
مهــدی1395 ،؛ ســموئی و همــکاران2013 ،؛ شــمسمورکانی و معارفونــد.)2014 ،
دســتۀ ســوم پژوهشهــا کــه چنــدان مســبوق بــه ســابقه نیســتند ،کوشــیدهاند «کیفیــت
زندگــی دانشــگاهی» 15دانشــجویان را در معنــای أخــص آن و بــا اســتفاده از پرســشنامۀ
اســتاندارد« ،ســیرجی» ( 2007و  )2010ارزیابــی کننــد (فالحتــی1392 ،؛ اکبــرزاده و فرهــادی،
1394؛ شیخاالســامی و همــکاران .)1394 ،بهلحــاظ نمونــه موردبررســی نیــز ،ایــن پژوهشهــا
یــا روی دانشــجویان داخلــی انجامگرفتــه یــا روی دانشــجویان خارجــی .الزم بــه ذکــر اســت
کــه ســهم مطالعــات مربــوط بــه دســتۀ ســوم کــه مقالــۀ حاضــر نیــز درصــدد پرداختــن بــه آن
ً
اســت ،درمیــان ایــن پژوهشهــا بســیار انــدک اســت .در اینجــا بهاختصــار صرفــا بــه نتایــج
پژوهشهایــی پرداختــه میشــود کــه کیفیــت زندگــی دانشــگاهی را در معنــای أخــص آن
ارزیابــی کردهانــد یــا نمونههــای موردبررســی آنهــا ،دانشــجویان خارجــی بودهانــد.

همتی و محمدی
تحلیلیبر کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان خارجی...

«ســموعی» و همــکاران ( )2013در بررســی وضعیــت دانشــجویان خارجــی رشــت ۀ علــو م
ن نـــشاندادهاند کــه مـــشکالت اقتصــادی درمیــان ســایر مشــکالت
پزشــکی دانشــگا ه اصفهــا 
ی همچــون
بررسیشــده از اهمیــت کمتــری برخــوردار اســت ؛ همچنیــن آنهــا مــوارد 
نگرانیهــای مـــالی و فقــدان بیمــۀ ســامت را ازجملــۀ اصلیتریــن مشــکالت دانشــجویان
بینالمللــی برشــمردند« .شــمسمورکانی» و «معارفونــد» ( )2014ســطح نامطلــوب کیفیــت
زندگــی تحصیلــی دانشــجویان خارجــی دانشــگاه شــهید بهشــتی را گزارشدادنــد؛ نتایــج آنهــا
نشــانداد کــه بهجــز اســاتید ،برنامــۀ درســی و رضایــت عمومــی ،مؤلفههــای دیگــر کیفیــت
زندگــی ماننــد :پژوهــش ،خدمــات فرهنگــی ورزشــی ،خدمــات پزشــکی و مشــاوره ،تجهیــزات
علمــی و پژوهشــی ،تســهیالت مالــی ،تغذیــه ،خوابــگاه دانشــجویان ،انســجام اجتماعــی و مســیر
پیشــرفت ،کیفیــت الزم را ازنظــر دانشــجویان ندارنــد .نتایــج تحقیــق «یمنیدوزیســرخابی»
ن خارجــی باوجــود وضعیــت تحصیلــی
و «تیمــوری» ( )1394نشــانداد کــه دانـــشجویا 
مناســب بــا مشــکالت متعــددی ازقبیــل :مشــکل زبــان ،تبعیــض ،هزینههــای جــاری ،همانن ـد
خـــری د کـــتاب و اســتفاده از امکانــات تفریحــی و اینترنــت مواجــه هســتند؛ امــا بـــا مشــکالتی
همچــون :دغدغههــای مالــی بــرای پرداخــت شــهریه و اســکان و امنیــت در دانشــگاهها
کـــمتر دس ـتبهگریبان هســتند« .عربخردمنــد» و همــکاران ( )1394در بررســی رضایتمنــدی
دانشــجویان خارجــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه حــدود %70
از دانشــجویان از حوزههــای مختلــف موردبررســی شــامل :فرآینــد پذیــرش و ثبتنــام ،آمــوزش
و یادگیــری ،آمــوزش زبــان فارســی ،کتابخانــه و اطالعرســانی ،تجهیــزات دانشــگاه ،تجهیــزات
فنــاوری اطالعــات ،تجهیــزات ورزشــی و تجهیــزات محــل اقامــت رضایــت داشــتند و تنهــا  %10از
آنــان اعــام نارضایتــی کردنــد« .فالحتــی» ( )1392بــا اســتفاده از پرسـشنامۀ «کیفیــت زندگــی
دانشــگاهی» «ســیرجی» و همــکاران ( )2010نشــانداد کــه رضایــت از تســهیالت و امکانــات
دانشــگاه بــر رضایــت از کیفیــت زندگــی دانشــگاهی تأثیــر دارد .همچنیــن رضایــت دانشــجویان
دانشــگاههای تهــران در دو ُبعــد آموزشــی و تســهیالت و امکانــات از رضایــت دانشــجویان
دانشــگاه کردســتان باالتــر اســت« .اکبــرزاده»و «فرهــادی» ( )1394نیــز در بررســی «کیفیــت
زندگــی دانشــگاهی» دانشــجویان دریافتنــد کــه رضایــت دانشــجویان از ابعــاد آموزشــی،
اجتماعــی و رفاهــی بــا رضایــت از کیفیــت زندگــی آنــان در فضاهــای خوابــگاه دانشــجویی
ارتبــاط دارد.
پژوهشهــای مختلفــی نیــز در ســایر کشــورها بــرای ارزیابــی کیفیــت زندگــی دانشــگاهی
صــورت گرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه نتایــج چنــد مــورد از آنهــا اشــاره میشــود« .یــو» و «لــی»
( )2008در مطالعــهای بــه بررســی و آزمــون مــدل کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان
ُ
در کشــور کــره دریافتنــد کــه نــوع خدمــات دانشــگاه تعیینکننــدۀ اساســی کیفیــت زندگــی
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دانشــگاهی دانشــجویان اســت .در ضمــن رضایــت دانشــجویان از خدمــات آموزشــی تأثیــر
مثبتــی بــر کیفیــتزندگــی دانشــگاهی دارد؛ ایــن در حالــی اســتکــه رضایــت از خدمــات اداری
تأثیــر معنــیداری بــر کیفیــت زندگــی دانشــگاهی نــدارد .بههمیــن ترتیــب ،کیفیــت زندگــی
دانشــگاهی تأثیــر مثبتــی بــر تعییــن هویــت دانشــگاهی ،ایجــاد ارتباطــات مثبــت و کیفیــت
کلــی زندگــی داردِ « .الحســن» )2011( 16بــا هــدف بســط مــدل ســیرجی و همــکاران (،)2007
بــه بررســی کیفیــت زندگــی دانشــگاهی و ســنجش میــزان بهزیســتی دانشــجویان در خاورمیانــه
پرداخــت .نتایــج مؤیــد یافتههــای ســیرجی و همکارانــش بــود« .ارســان» و «آ کاس»)2013( 17
در پژوهــش خــود در کشــور ترکیــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اوًال رضایتمنــدی اجتماعــی،
ً
تأثیــر مهمــی بــر کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دارد ،دومــا رضایــت دانشــجویان از خدمــات
ً
دانشــگاهی و تأسیســات تأثیــر متوســطی بــر کیفیــتزندگــی دانشــگاهی دارد و نهایتــا ســطح
رضایــت اجتماعــی دانشــجویان پاییــن اســت.
«هنینــگ» و همــکاران )2012( 18در بررســی کیفیــت زندگــی دانشــجویان پزشــکی بومــی
و بینالمللــی در نیوزیلنــد دریافتنــد دانشــجویان بینالمللــی کیفیــت زندگــی اجتماعــی و
محیطــی پایینــی در مقایســه بــا همتایــان خــود تجربــه کردهانــد .دانشــجویان بینالمللــی
پزشــکی در نیوزیلنــد نگرانیهایــی در ارتبــاط بــا کیفیــت زندگــی ابــراز کــرده بودنــد کــه بــر
پیشــرفت تحصیلــی ،احســاس ســامتی ،فرهنگپذیــری و ســازگاری اجتماعــی آنهــا تأثیــر
داشــت« .ســام» )2001( 19در بررســی رضایــت از زندگــی دانشــجویان بینالمللــی در دانشــگاه
برگـ ِـن نــروژ بــه ایــن نتیجــه رســید کــه دانشــجویان رضایــت کامــل از زندگــی دارنــد .دانشــجویان
اروپایــی و آمریــکای شــمالی در کل رضایــت بیشــتری نســبت بــه همتایــان آفریقایــی و آســیایی
داشــتند.
بررســی و تحلیــل مطالعــات صورتگرفتــه در داخــل کشــور نشــانداد اگرچــه ارزیابیهایــی
از کیفیــت زندگــی کلــی یــا کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان صورتگرفتــه ،امــا در عمــدۀ
ً
ایــن پژوهشهــا نمونههــای موردبررســی صرفــا شــامل دانشــجویان ایرانــی بــوده و پژوهشــی
کــه بــه بررســی کیفیــت زندگــی دانشــگاهی در معنــای خــاص آن و درمیــان دانشــجویان خارجــی
مطالعــه کــرده باشــند ،مشــاهده نگردیــد؛ همچنیــن پژوهشهــای داخلــی مرتبــط بــا کیفیــت
زندگــی دانشــجویان در معنــای أخــص نیــز کــه براســاس مــدل کیفیــت زندگــی دانشــگاهی
ً
ســیرجی و همــکاران ( )2010صــورت گرفتــه ،عمدتــا توصیفــی بــوده و تــاش چندانــی بــرای
تبییــن عوامــل تأثیرگــذار بــر کیفیــت زندگــی انجــام ندادهانــد .در پژوهشهــای خارجــی نیــز بــا
کمــی اغمــاض چنیــن شــرایطی حاکــم بــود .در ایــن پژوهشهــا نیــز در راســتای تبییــن کیفیــت
زندگــی بــر برخــی متغیرهایــی شــخصیتی ،پایــگاه اقتصادی-اجتماعــی ،وضعیــت مالــی و از
ایندســت متغیرهــا توجــه شــده اســت یــا برخــی از پیامدهــای کیفیــت زندگــی دانشــگاهی نظیــر
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عملکــرد تحصیلــی ،وفــاداری و هویتیابــی بــا مؤسســه ،توصیــۀ دانشــگاه بــه ســایرین و ...
تحلیلشــدهاند (ر .ک .بــه :یــو و لــی2008 ،؛ پــدرو و همــکاران)2013 ،؛ بهطورکلــی در ایــن
پژوهشهــا بــه عوامــل و متغیرهــای مرتبــط بــا محیــط یادگیــری دانشــگاه کمتــر توجــه شــده
اســت .بــا ایــن توضیحــات هــدف از پژوهــش حاضــر پــر کــردن ایــن خألهــای پژوهشــی و ارائــه
تبیینــی از رضایتمنــدی دانشــجویان خارجــی از کیفیــت زندگــی دانشگاهیشــان اســت.
 .3چیستی کیفیت زندگی دانشگاهی
کیفیــت زندگــی بهمیــزان قضــاوت یــک فــرد درمــورد کیفیــت کلــی زندگـیاش بــه شــیوۀ مطلــوب
اشــاره دارد (ونهــوون)1984 ،20؛ باوجــود ســابقۀ طوالنــی ادبیــات کیفیــت زندگــی ،دربــارۀ نحــوۀ
تعریــف کیفیــت زندگــی و ارزیابــی آن اختالفنظرهــای زیــادی وجــود دارد .ایــن عــدم توافــق
بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه کیفیــت زندگــی مفهومــی پیچیــده (رافائــل و همــکاران،21
 )1996و برســاختی اجتماعــی دارد کــه معنــای آن بهشــدت بــه بســتر اجتماعــی آن منــوط
اســت .مفهــوم کیفیــت زندگــی نهتنهــا از فــردی بــه فــرد دیگــر ،بلکــه از مکانــی بــه مکانــی دیگــر
و از زمــان بــه زمانــی دیگــر متفــاوت اســت (لیــو.)1975 ،22
کیفیــت زندگــی دانشــگاهی یکــی از زیــر حوزههــای کیفیــت زندگــی کلــی اســت؛ بهطورکلی در
ادبیــات مربــوط بــه کیفیــت زندگــی دانشــگاهی و تعریــف آن دو مســیر پژوهشــی قابلشناســایی
اســت؛ خــط پژوهشــی نخســت کیفیــت زندگــی دانشــگاهی را ازنظــر عوامــل فــردی و اجتماعــی
مربــوط بــه تجربــه دانشــگاه بررســی میکنــد .محققــان ایــن دســته ،کیفیــت زندگــی دانشــگاهی
را ســازهای بســیاری کلــی تصــور میکننــد کــه فراتــر از رضایــت از تجربــه دانشــگاهی اســت و
بنابرایــن بــا ادبیــات کیفیــت زندگــی در معنــای عــام آن همخوانــی بیشــتری دارد .در ایــن
خــط پژوهشــی ،بــرای مثــال میتــوان بــه تعریــف «بنجامیــن» )1994( 23از کیفیــت زندگــی
دانشــگاهی اشــاره کــرد .ازنظــر وی کیفیــت زندگــی دانشــگاهی تلقــی کوتاهمــدت دانشــجویان
و شــادی آنهــا در برخــی از حوزههــای زندگــی بــا توجــه بــه عوامــل روانشــناختی ،زمین ـهای
و ســاختارهای معنایــی شــخصیت اســت .در ایــن رویکــرد بــرای اندازهگیــری کیفیــت زندگــی
دانشــگاهی بــه حوزههــای مالــی ،اجتماعــی ،فــردی ،علمــی ،خدمــات دانشــگاهی ،جنســیت،
ادارۀ دانشــگاه ،ســبک یادگیــری ،مصــرف مــواد ،رفتارهــای جنســی ،موضوعــات بیــن فرهنگــی
و ...توجــه میشــود.
تحقیقاتــی کــه در خــط پژوهشــی دوم انجــام میشــود نظیــر آثار ســیرجی و همــکاران (2007
و  )2010کیفیــت زندگــی را بهعنــوان رضایــت دانشــجویان از کیفیــت ســطح علمــی دانشــگاه،
مشــارکت دانشــجویان ،رضایــت از کیفیــت خدمــات و تســهیالت مفهومســازی میکننــد؛
ســیرجی و همــکاران ( )2001کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان را احســاس رضایــت کلــی
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کــه دانشــجویان در زندگــی دانشــگاهی تجربــه میکننــد ،تعریــف کردنــد .طبــق ایــن نظریــه،
رضایــت از زندگــی متشــکل از رضایــت از همــۀ حوزههــای زندگــی و زیرمجموعههــای آن،
ماننــد :خانــواده ،کار ،زندگــی اجتماعــی و ســامتی اســت کــه خــود رضایــت از زندگــی در رأس
ایــن هــرم اســت .رضایــت از یــک حــوزۀ زندگــی خــاص (ماننــد :رضایــت از جامعــه) ،تحتتأثیــر
الیههــای پایینتــر مســائل زندگــی در آن حــوزه اســت (ماننــد :رضایــت از شــرایط و خدمــات
اجتماعــی)( ،ســیرجی و همــکاران.)2007 ،24
ســیرجی و همــکاران ( )2007ابــزاری را بــا عنــوان «کیفیــت زندگــی دانشــگاهی
دانشــجویان» 25ابــداع کردنــد کــه شــامل جنبههــای علمــی ،جنبههــای اجتماعــی و خدمــات و
امکانــات اساســی دانشــگاه بــود کــه بــر کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان تأثیــر میگــذارد
(شــکل  .)1نتایــج پژوهــش آنهــا بــرروی  741دانشــجوی مقطــع کارشناســی در دانشــگاههای
ایاالتمتحــده نشــانداد کــه امکانــات و تســهیالت دانشــگاه بــر دو ُبعــد رضایــت از جنبههــای
علمــی و رضایــت از جنبههــای اجتماعــی تأثیــر گذاشــته و ایــن دو ُبعــد نیــز بهنوبــۀ خــود بــر
کیفیــت زندگــی دانشــگاهی تأثیــر دارنــد .ســیرجی و همکارانــش ( )2010در مطالعـهای دیگــر بــا
تکمیــل مطالعــۀ قبلــی ،بــا بســط یــک الگــوی مفهومــی (شــکل  )1بــرای ارزیابــی و تبییــن کلــی
کیفیــت زندگــی دانشــجویان نشــاندادند کــه کیفیــت زندگــی دانشــگاهی بــر «کیفیــت زندگــی»
دانشــجویان تأثیــر دارد .در ادامــه ،هــر یــک از ابعــاد کیفیــت زندگــی اجتماعــی بــه تفکیــک
بحــث و بررســی میشــوند.
ُ
ِبعــد علمــی و دانشــگاهی :ایــن بعــد بــا شــاخصهایی مختلفــی ماننــد :اســاتید (کیفیــت
تدریــس ،ســهولت دسترســی بــه اســاتید ،دانــش اســاتید درمــورد موضوعــات مختلــف) ،شــیوۀ
تدریــس (اســتفاده از ّفنــاوری ،تعامــات بیــن اســتاد و دانشــجو )...محیــط کالسهــا و تکالیــف
رضایت از جنبههای
علمی و دانشگاهی
رضایت از زندگی

رضایت کلی از کیفیت
زندگی دانشگاهی

رضایت از خدمات
و سرویس
رضایت از جنبههای
اجتماعی

شکل  .1مدل مفهومی کیفیت زندگی سیرجی و همکاران (.)346 :2010
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درســی (حجــم درس و قابلفهــم بــودن کتــب درســی) ،میــزان شــهرت علمــی دانشــگاه و تنــوع
مفهومســازی شــده اســت.
ُبعــد خدمــات آموزشــی :خدمــات آموزشــی بــا شــاخصهای مختلفــی نظیــر :رضایــت از
خوابــگاه ،رضایــت از برنامههــا و خدمــات بینالمللــی ،رضایــت از برنامههــا و خدمــات مذهبــی،
رضایــت از باشــگاهها و ســازمان اجتماعــی ،رضایــت از فعالیتهــای ورزشــی و رضایــت از
فعالیتهــای تفریحــی مفهومســازی شــده اســت .خدمــات دانشــگاهی عبارتس ـتاز :هــر نــوع
اقــدام برنامهریزیشــده ،تجهیــزات و تســهیالت و نظــام اداری کــه دانشــگاه بــرای ارائــه
خدمــات آموزشــی و انتقــال دانــش در اختیــار دانشــجویان قــرار میدهــد .خدمــات دانشــگاه
شــامل :امکانــات و تجهیزاتــی چــون برنامههــای علمــی ،برنامههــای فرهنگــی ،ســیاحتهای
علمــی و تفریحــی ،خوابگاههــای مجهــز بــا امکانــات خــوب ،واحــد حملونقــل ،خدمــات
بهداشــتی و مراکــز درمانــی رایــگان و یــا بــا هزینههــای مناســب ،کتابخانههــای مجهــز برخــوردار
از منابــع علمــی بــهروز ،ســالنهای مطالعــۀ شــبانهروزی ،ســالنهای ورزشــی در رشــتههای
مختلــف و همچنیــن مراکــز خریــد و رســتوران ،کافهتریــا کــه دانشــجویان بتوانــد نیازهــای خــود
را تأمینکننــده و ...اســت.
ُبعــد خدمــات اجتماعــی :بــا شــاخصهای مختلفــی نظیــر رضایــت از خوابــگاه
دانشــجویی (نظیــر :کیفیــت مســکن ،رضایــت از وضعیــت نگــهداری ،امنیــت ،موقعیــت و
راحتــی) برنامههــا و خدمــات بینالمللــی (نظیــر :رضایــت از برنامههــای بینالمللــی ،رضایــت
از اطالعــات ارائهشــده توســط دفتــر بینالملــل دانشــگاه و )...برنامههــا و خدمــات معنــوی
(رضایــت از حمایــت دانشــگاه از زندگــی معنــوی ،رضایــت از ســازمانهای مرتبــط بــا زندگــی
معنــوی ،رضایــت از خدمــات دینــی درون دانشــگاه) باشــگاهها و مهمانیهــا (رضایــت از
انتخــاب باشــگاهها و رضایــت از تجربــۀ باشــگاه) فعالیتهــای ورزشــی (رضایــت از مســابقات
بیــن دانشــگاهی بهطورکلــی ،رضایــت از ورزشهــای بیــن دانشــگاهی مــردان و زنــان ،رضایــت
از رشــتههای ورزشــی) فعالیتهــای تفریحــی (رضایــت از فعالیتهــای ســرگرمی ،ورزشهــای
دوجانبــه ،رضایــت از کنســرتها) مفهومســازی شــده اســت.
ُ
یــو و لــی ( )2008در تــاش بــرای بســط مــدل ســیرجی و همــکاران ( )2010دو بعد شــناختی و
عاطفــی بــرای کیفیــت زندگــی قائــل شــدند .مؤلفه شــناختی (رضایــت از زندگی) بــه درک تفاوت
بیــن آرزوهــا و دســتاوردها اشــاره دارد کــه دامنـهای از تحقــق تــا محرومیــت را شــامل میشــود؛
درحالیکــه مؤلفــۀ عاطفــی متضمــن لذتهــای تجربهشــدهای اســت کــه در احساســات،
عواطــف و روحیــه 26تجلــی مییابــد .بــر ایناســاس ،وی کیفیــت زندگــی دانشــگاهی را میــزان
خشــنودی دانشــجویان از رفــع نیازهــا و تــوازن عاطفــی (میــان احساســات مثبــت و منفــی) در
زندگــی دانشگاهیشــان تعریــف میکننــد .ازنظــر ِالحســن ( )2011کیفیــت زندگــی دانشــگاهی
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دانشــجویان بــر رفــاه آنهــا متمرکــز اســت و تنهــا یکــی از ابعــاد مختلــف زندگــی اســت کــه نقــش
مهمــی در تعییــن رضایــت عمومــی ،رضایــت از زندگــی یــا رفــاه ذهنــی دارد .بهنظــر ایشــان
کیفیــت زندگــی دانشــگاهی بــه رضایتمنــدی و تجربیاتــی راجــع اســت کــه احساســات مثبتــی را
در دانشــجویان در کل دورۀ دانشجوییشــان در دانشــگاه ایجــاد میکنــد (پــدرو و همــکاران،
 .)2016کیفیــت زندگــی دانشــگاهی هــم نوعــی ارزیابــی شــناختی از زندگــی دانشــگاهی و هــم
تجربیــات عاطفــی اســت کــه در مــدت حضــور دانشــجویان در دانشــگاه اتفــاق میافتــد.
 .4عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی دانشجویان
بهنظــر ســیرجی و همکارانــش ( )2007ســه دســته مطالعــات در ارتبــاط بــا دانشــجویان
دانشــگاهی و کیفیــت زندگــی دانشــگاهی وجــود دارد؛  )1دســتۀ اول ،مطالعــات مربــوط بــه
بررســی روابــط بیــن کیفیــت زندگــی دانشــجویان و عواملــی ماننــد :شــخصیت ،ســامتی و
محیــط .از ایــن مطالعــات میتــوان نتیجــه گرفــت کــه کیفیــت زندگــی بــا عواملــی همچــون
ســامت و ســاختار شــخصیتی ماننــد :عزتنفــس ،اعتمادبهنفــس و خوشبینــی ،اتفاقــات
روزانــه ،رضایــت زندگــی مرتبــط اســت )2 .مطالعــات مربــوط بــه توســعۀ ســنجههای کیفیــت
زندگــی کــه بهطــور خــاص بــرای دانشــجویان دانشــگاهی طراحیشــده اســت )3 .مطالعــات
مربــوط بــه توســعۀ ســنجههای مربــوط بــه کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان .پژوهــش
حاضــر را میتــوان جــزو دســتۀ دوم ایــن مطالعــات قــرارداد و ازطــرف دیگــر ،نوعــی آزمــون
اعتبــار مــدل ســیرجی و همکارانــش ( )2010در ایــران و بهویــژه بــرروی دانشــجویان خارجــی
نیــز هســت .در ادامــه بــه برخــی از عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی پرداختــه میشــود.
موفقیــت تحصیلــی 27را درک و ارزشــیابی دانشــجویان از عملکــرد تحصیلیشــان تعریــف
نمودهانــد (کوبــال و میوســک2010 ،28؛ بهنقــل از :صالحــی« .)1393 ،حائــریزاده» و همــکاران
( )1389بــه تأثیــر روابــط اجتماعــی اســتاد و دانشــجو بــر موفقیــت تحصیلــی اشــاره کردهانــد.
«نوحــی» و همــکاران ( )1391نیــز انگیــزۀ پیشــرفت را عامــل اصلــی موفقیــت تحصیلــی عنــوان
کردنــد« .مایــر» و «ترنــر» )2006( 29بــر ایــن باورنــد کــه عواملــی ،ماننــد :تدریــس ،محیــط
دانشــگاه ،برخــورد اســاتید و کارمنــدان ،امکانــات تســهیالت و امکانــات و تربیــت نیــروی کار
مجــرب میتوانــد باعــث افزایــش موفقیــت و عملکــرد دانشــجویان شــود .دانشــجویان موفــق
امیدوارنــد کــه در آینــده از موقعیــت مناســب اجتماعــی اقتصــادی و شــغلی برخــوردار شــوند؛
درصورتیکــه ایــن احســاس را درمیــان دانشــجویان ضعیــف و آنهایــی کــه در تحصیــل
چنــدان موفــق نیســتند ،نمیبینیــم .درواقــع دانشــجویان خرســند از خدمــات و تجهیــزات
دانشــگاهی ،موفقیتهــای بیشــتری کســب کــرده و ایــن موفقیتهــا را در زندگــی آینــده نیــز
بــه همــراه دارنــد (عــارف و همــکاران .)2013 ،بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،انتظــار م ـیرود کــه

همتی و محمدی
تحلیلیبر کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان خارجی...

دانشــجویان موفــق ســطح باالیــی از رضایــت دانشــگاهی را داشــته باشــند .از یکســو ،میتــوان
موفقیــت تحصیلــی را نتیجــۀ کیفیــت خدمــات ارائهشــده بــه دانشــجویان دانســت؛ و ازطــرف
دیگــر ،کیفیــت زندگــی دانشــگاهی یــا رضایــت از زندگــی دانشــجویی نتیجــۀ موفقیــت تحصیلــی
و کیفیــت خدمــات ارائهشــده نیــز هســت.
یکــی دیگــر از متغیرهــای تأثیرگــذار بــر کیفیــت زندگــی دانشــجویان انگیــز ۀ تحصیلــی اســت
کــه بــه تمایــل ،پافشــاری بــه انجــام تکالیــف و عملکــرد تحصیلی و پشــتکار اشــاره دارد (رابین،30
 .)2017انگیــزۀ تحصیلــی یکــی از عوامــل اصلــی موفقیــت تحصیلــی دانشــجویان اســت .بــه
هرانــدازه کــه فــرد بــرای آموختــن و تحصیــل انگیــزۀ بیشــتری داشــته باشــد ،فعالیــت ،رنــج و
زحمــت بیشــتری را میتوانــد بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود متحمــل شــود و در صورتیکــه
دانشــجویان انگیــزۀ الزم بــرای تحصیــل را نداشــته باشــد ،امــکان شکستشــان وجــود خواهــد
داشــت .مطالعــهای در کشــور فرانســه نشــانداد کــه بهغیــراز مشــکالت مدرســه و هــوش،
عامــل مؤثــر دیگــری کــه باعــث شکســت تحصیلــی میشــود فقــدان انگیــزۀ تحصیلــی اســت
(ســروریزنجانی و همــکاران .)1387 ،ازنظــر «رودی» و «کالیــن» )2000( 31دانشــجویان در
دانشــگاههایی کــه امکانــات و خدمــات آموزشــی و اســاتید باتجربــه و متخصــص دارنــد باانگیزۀ
بیشــتری بــه فعالیتهــای علمــی خــود میپردازنــد .ازآنجاکــه انگیــزۀ تحصیلــی در موفقیــت
تحصیلــی دانشــجویان نقــش دارد ،لــذا میتــوان آنرا عامــل تأثیرگــذار بــر کیفیــت زندگــی
دانشــگاهی دانشــجویان نیــز دانســت .فقــدان انگیــزۀ تحصیلــی ،کیفیــت زندگــی دانشــگاهی
را کاهــش میدهــد و ممکــن اســت مشــکالتی ماننــد :افســردگی ،اضطــراب ،احســاس حقــارت،
فرســودگی تحصیلــی و حتــی آســیبهای روانــی و اجتماعــی همچــون خودکشــی و اعتیــاد را
درمیــان دانشــجویان بهوجــود آورد یــا افزایــش دهــد.
متغیــر دیگــر ،فرســودگی تحصیلــی اســت .دانشــجویانی کــه احســاس فرســودگی تحصیلــی
دارنــد انگیــزهای بــرای شــرکت در کالسهــای درســی نــدارد و ویژگیهــای رفتــاری ماننــدی
گــوش نــدادن بــه مطالــب درســی ،غیبــت کــردن ،تأخیــر حضــور در کالس ،بیاحترامــی بــه
اســاتید ،تــرک زودهنــگام کالس ،بهانهتراشــی بــرای ضعــف عملکــرد تحصیلــی و ...را از خــود
نشــان میدهنــد .دانشــجویان فرســوده بیشــتر اوقــات نســبت بــه مطالــب درس بیعالقــه
بــوده ،نســبت بــه مطالــب درســی احســاس بیمعنایــی کــرده و در فراگرفتــن آن احســاس
خســتگی ،درماندگــی ،بیهودگــی ،خودارزیابــی منفــی و ناخرســندی اجتماعــی دارنــد؛ درنتیجــه
کاهــش عملکــرد و افــت تحصیلــی را تجربــه میکننــد (همتــی .)399 :1396 ،بیکفایتــی،
خســتگی ذهنــی ،نبــود عالقــه بــه تحصیــل ،اســترسهای شــدید کــه ناشــی از نبــود امکانــات و
منابــع الزم بــرای انجــام وظایــف تحصیلــی ،باعــث بهوجــود آمــدن ناامیــدی در دانشــجویان
شــده ،دانشــجویان را بــا درماندگــی مواجــه ســاخته و انگیــزۀ تحصیلــی و مشــارکت کالسیشــان
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را کاهــش داده و درنهایــت ســبب افــت تحصیلــی دانشــجویان میشــود (میکائیلــی و همکاران،
.)1391
یکــی دیگــر از ابعــاد دانشــگاهی کیفیــت زندگــی دانشــگاهی ،میــزان رضایــت دانشــجویان
ً
از اســاتید و روابــط و مناسباتشــان بــا اســاتید اســت .ایــن روابــط و مناســبات لزومــا مختــص بــه
کالس درس نبــوده ،بلکــه میتوانــد داخــل کالسهــای درس دانشــگاهی و خــارج از کالسهای
دانشــگاه صــورت گیــرد (قانعـیراد )139 :1385 ،درمــورد ارتباطــات و تعامــات دانشــجویان بــا
اســاتید ،مطالعــات زیــادی صــورت گرفتــه اســت کــه نشــان میدهــد تعامــات و ارتباطــات میــان
دانشــجویان و اســاتید ،انگیــزۀ تحصیلــی ،موفقیــت تحصیلــی ،شــکوفایی فکــری دانشــجویان،
داشــتن اهــداف آموزشــی بــرای آینــده ،دســتاوردهای علمــی و رضایــت دانشــگاهی را بهدنبــال
دارد .یکــی از عواملــی کــه میتوانــد روابــط دانشــجویان خارجــی را بــا اساتیدشــان تحتالشــعاع
قــرار دهــد ،وجــود تفاوتهــای فرهنگــی اســت؛ تفاوتهایــی کــه موجــب میشــود آنهــا در
ســازگاری بــا محیــط علمــی جدیــد و ارتبــاط بــا همکالســیها و اساتیدشــان دچــار مشــکالت
زیــادی شــوند« .لیوتویــت» )1996( 32در پژوهــش خــود در خصــوص اســترس بیــن فرهنگــی
دانشــجویان خارجــی دریافــت کــه اگرچــه دانشــجویان خارجــی در برقــراری ارتبــاط بــا اســاتید،
مهماننــوازی ،دوســتی و رهنمایــی آنهــا را تصدیــق کردهانــد ،امــا درمــورد نحــوۀ احتــرام
گذاشــتن ب ـ ه اســاتیدخــود تــرسدارنــد ،و از اینکــه ممکــن اســت رفتــار آنهــا بهعنــوان رفتــار
نادرســت تلقی شــود ،نگرانند .دانشــجویانی که در هنگام انجام کارهایشــان اســترس داشــتند،
تمایلــی بــه برقــراری ارتبــاط صمیمانــه بــا کارکنــان و اســاتید دانشــگاه نداشــتند« .آســتین»
و «چانــگ» )1995( 33نیــز در مطالعــۀ خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه موفقیتهــای
دانشــجویان ،تــا حــد زیــادی بــه میــزان ارتبــاط آنــان بــا اســاتید در خــارج از کالس و دانشــگاه
ارتبــاط دارد؛ بنابرایــن میتــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه ایــن روابــط و مناســبات میتوانــد بــه
کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان شــکل دهــد و بــر آن تأثیرگــذار باشــد.
بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق و براســاس مــدل ســیرجی و همــکاران و مــرور ادبیــات
نظــری و پژوهشهــای تجربــی ،مــدل مفهومــی (شــکل  )2طراحیشــده اســت .بــر ایناســاس
در پژوهــش حاضــر ،تــاش خواهــد شــد هــم مــدل ســیرجی و همکارانــش بــرروی نمونــهای
از دانشــجویان خارجــی آزمــون شــود و هــم برخــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر کیفیــت زندگــی
دانشــجویان ،مــورد آزمــون تجربــی قــرار گیــرد.
 .5روش
ایــن پژوهــش بــا روش پیمایشــی و بــا اســتفاده از ابــزار پرســشنامه (اســتاندارد و محقــق
ســاخته) اجــرا شــد .جامعــۀ آمــاری پژوهــش حاضــر ،شــامل تمــام دانشــجویان خارجــی دانشــگاه
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رضایت از
زندگی

ارتباطات
دانشگاهی

رضایت از کیفیت
زندگی دانشگاهی

رضایت کلی از
زندگی دانشگاهی

انگیزۀ
تحصیلی

 -1بعد امکانات
 -2بعد علمی
 -3بعد اجتماعی

فرسودگی
تحصیلی

موفقیت
تحصیلی

شکل  :2مدل مفهومی پژوهش

اصفهــان اســت کــه در مقاطــع و رشــتههای مختلــف مشــغول تحصیــل بودنــد .براســاس
آمــار دفتــر سرپرســتی دانشــجویان خارجــی دانشــگاه اصفهــان 245 ،دانشــجوی خارجــی در
دانشــگاه اصفهــان در ســال  1397مشــغول بــه تحصیــل بودنــد .مشــخصات ایــن دانشــجویان
بــه تفکیــک رشــته ،مقطــع تحصیلــی و جنســیت در جــدول  ،1آمــده اســت .بــا توجــه بــه تعــداد
محــدود جامعــۀ آمــاری از روش تمامشــماری بــرای نمونهگیــری اســتفاده شــد؛ بااینحــال،
تشــناختی دانشــجویان خارجــی دانشــگاه اصفهــان (دفتــر سرپرســتی دانشــجویان
جــدول  .1مشــخصات جمعی 
خارجــی دانشــگاه اصفهــان)1397 ،

کشور

مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
فنی کارشناسی
علوم
علوم
علوم
ارشد دکتری دختر
انسانی اجتماعی پایه مهندسی ارشد

لبنان
عراق
یمن
پاکستان
تاجیکستان
هند
آذربایجان
ارمنستان
سایر کشورها
کل

22
17
4
3
4
1
1
1
4
154

افغانستان
سوریه

جنسیت

22
1
1
6
0
3
0
0
0
0
4
37

51
6
5
6
1
0
0
0
1
0
2
72

28
27

24
11

16
9
3
0
3
1
0
0
2
89

3
5
0
0
1
0
1
1
1
47

13

55
20

22
10
4
0
4
1
2
0
7
125

54
18
1
12
0
0
0
0
0
1
2
88

16
7
2
4
0
3
0
0
0
0
0
32

67
30

پسر

58
15
3
9
0
0
0
0
1
0
5
91
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دوفصلنامۀ پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
سـ ــال  ،10شـ ـ ــمارۀ  ،19پاییـ ــز و زمسـ ـ ــتان 1400

 45دانشــجو بــه علــت عــدم حضــور در دانشــگاه در زمــان تکمیــل پرسـشنامهها در پژوهــش
حاضــر مشــارکت نداشــتند؛ همچنیــن هفــت پرســشنامه نیــز بهدلیــل ناقــص بــودن کنــار
گذاشــته شــدند و درمجمــوع  193پرس ـشنامه تکمیــل شــدند.
بــا توجــه بــه چارچــوب نظــری و مــرور ادبیــات مربوطــه ،شــش فرضیــۀ اصلــی بــه شــرح ذیــل
اســتخراج شــدند .البتــه فرضیههــای فرعــی دیگــری نیــز در اینمیــان وجــود داشــتند کــه مــورد
آزمــون قرارگرفتنــد؛ بااینحــال در مقایســه بــا فرضیههــای اصلــی اولویــت تحلیلــی زیــادی
نداشــتند و جــزو دغدغههــای اصلــی محققــان نبودنــد:
 .1بیــن موفقیــت تحصیلــی و کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان خارجــی رابطــه
وجــود دارد.
 .2بیــن میــزان ارتبــاط بــا اســاتید و دانشــجویان باکیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان
خارجــی رابطــه وجــود دارد.
 .3بیــن انگیــزۀ تحصیلــی و کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان خارجــی رابطــه وجــود
دارد.
 .4بیــن فرســودگی تحصیلــی و کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان خارجــی رابطــه
وجــود دارد.
 .5بین کیفیت زندگی دانشگاهی و رضایت کلی از زندگی دانشگاهی رابطه وجود دارد.
 .6بین رضایت کلی از زندگی دانشگاهی و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد.
در ادامــه ،بــه تعریــف مفهومــی و عملیاتــی هــر یــک از متغیرهــای اصلــی پژوهــش پرداختــه
میشــود.
رضایــت از کیفیــت زندگــی :رضایــت از کیفیــت زندگــی دانشــگاهی بــه احســاس کلــی
رضایــت دانشــجویان گفتــه میشــود کــه در زندگــی دانشــگاهی تجربــه میکننــد (یــو و لــی،
 .)2008بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی دانشــگاهی از ابــزار ســنجش کیفیــت زندگــی دانشــگاهی
ســیرجی ( ،)2010از ترجمــۀ فالحتــی ( )1392اســتفاده شــد؛ ایــن ابــزار دارای ســه ُبعــد :رضایــت
از ُبعــد آموزشــی ،رضایــت از ُبعــد اجتماعــی ،و رضایــت از امکانــات و تســهیالت دانشــگاه اســت.
رضایــت از ُبعــد آموزشــی بــا 16گویــه و در شــش ُبعــد (رضایــت از اســاتید ،رضایــت از روشهــای
تدریــس ،محیــط کالس ،تکالیــف درســی ،رضایــت از شــهرت علمــی دانشــگاه و تنــوع آموزشــی)
اندازهگیــری شــدُ .بعــد اجتماعــی کیفیــت زندگــی دانشــگاهی نیــز بــا  15گویــه در چهــار ُبعــد
(خدمــات داخــل دانشــگاه ،خدمــات و برنامههــای بینالمللــی ،برنامههــای معنــوی و مذهبــی
و فعالیتهــای ورزشــی تفریحــی) اندازهگیــری شــد .رضایــت از خدمــات و امکانــات دانشــگاه نیــز
شــامل  18گویــه و در هشــت ُبعــد (خدمــات کتابخانــه ،خدمــات حملونقــل ،خدمــات درمانــی،
کتابفروشــی دانشــگاه ،خدمــات ارتباطــی ،خدمــات تفریحــی و ورزشــی) اندازهگیــری شــد.
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رضایــت کلــی از زندگــی دانشــگاهی بــرای ســنجش ایــن ُبعــد از ســه ســؤال کلــی مبتنیبــر
طیــف پنــج گزینـهای لیکــرت (خیلــی زیــاد تــا خیلــی کم) اســتفاد ه شــد؛ بــرای مثــال «درمجموع،
تــا چــه انــدازه از کیفیــت زندگــی دانشــجویی در دانشــگاه رضایــت داریــد؟»
رضایــت از زندگــی بــرای ســنجش ایــن ُبعــد ،از یــک ســؤال کلــی مبتنیبــر طیــف پنــج
گزینـهای لیکــرت (خیلــی زیــاد تــا خیلــی کــم) اســتفاد ه شــد؛ «درمجمــوع ،تــا چــه انــدازه از زندگــی
خــود رضایــت داریــد؟»
34
موفقیــت تحصیلــی :موفقیــت تحصیلــی را میتــوان درک و ارزشــیابی دانشــجویان از
عملکــرد تحصیلیشــان تعریــف نمــود .بــرای ســنجش ایــن متغیــر بــا اســتفاده از پرس ـشنامۀ
«صالحــی» ( )1393شــش گویــه تدویــنشــد؛ نمون ـهای از گویههــا عبارتنــداز« :رویهمرفتــه
از وضعیــت تحصیلـیام احســاس رضایــت میکنــم» و «معــدل کل نمــرات شــما تــا اکنــون چنــد
اســت؟».
انگیــزۀ تحصیلــی :انگیــزۀ تحصیلــی یــک فرآینــد درونــی اســت کــه بــر رفتــار تحصیلــی
دانشــجویان مؤثــر بــوده موجــب برانگیختــه شــدن و اســتمرار فعالیتهــای آنهــا شــده و هــدف
از آن دســتیابی بــه اهــداف آموزشــی خــاص اســت (همتــی .)385 :1396 ،بــرای ســنجش
ایــن متغیــر از پرس ـشنامۀ «صادقــی» ( )1395اســتفاده شــد کــه دارای  12گویــه در ســه ُبعــد
بیانگیزگــی ،انگیــزۀ درونــی و انگیــزۀ بیرونــی اســت .نمونــهای از گویههــا بــرای هــر ُبعــد
عبارتنــداز« :احســاس میکنــم عمــرم در دانشــگاه هــدر مــیرود»« ،بــا تحصیــل در دانشــگاه
میتوانــم اســتعداد و توانایــی علمــیام را شــکوفا ســازم»« ،تحصیــل میکنــم بــرای اینکــه
موقعیــت شــغلی بهتــری بهدســت آورم».
فرســودگی تحصیلــی :فرســودگی تحصیلــی عبارتســتاز احســاس خســتگی بهدلیــل
تقاضاهــا ،الزامــات تحصیلــی ،داشــتن حــس بدبینانــه ،عــدم عالقــه بــه تکالیــف درســی و
احســاس بیکفایتــی تحصیلــی یــا عــدم شایســتگی از حیــث یــک دانشــجوی کارآمــد (ادیــب و
همــکاران .)1395 ،بــرای ســنجش ایــن متغیــر از پرس ـشنامۀ اســتاندارد فرســودگی تحصیلــی
«برســو» و همــکاران )2007( 35اســتفاده شــد .ایــن پرسـشنامه دارای  15پرســش و در ســه ُبعــد
خســتگی تحصیلــی ،بیعالقگــی تحصیلــی و کارآمــدی تحصیلــی اســت.
ارتباطــات دانشــگاهی :ارتباطــات دانشــگاهی در دو ُبعــد ارتباطــات دانشــجویان بــا
یکدیگــر و ارتبــاط دانشــجویان بــا اســاتید مفهومســازی و اندازهگیــری شــد .بــرای ســنجش
ارتباطــات دانشــجویان بــا یکدیگــر از مقیــاس ســنجش «قانعــیراد» ( )1385اســتفاده شــد.
ایــن متغیــر بــا شــش ســؤال پنــج گزینـهای موردســنجش قــرار گرفــت کــه ســه ســؤال آن مربــوط
بــه ارتبــاط دوســتانه و صمیمیــت دانشــجویان بــا یکدیگــر میشــود؛ بــرای مثــال« ،دوســتان
خوبــی در بیــن همکالس ـیهای خــود دارم» و ســه ســؤال دیگــر مربــوط بــه ارتباطــات آموزشــی
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دانشــجویان میشــود؛ بــرای مثــال ،دانشــجویان بــه فعالیتهــای علمــی گروهــی عالقــه
دارنــد» .منظــور از تعامــات و ارتباطــات دانشــجویان بــا اســاتید روابــط و مناســبات دانشــجویان
بــا اســاتید در درون و بیــرون کالسهــای درس اســت .بــرای ســنجش ایــن متغیــر از مقیــاس
ســنجش ارتباطــات دانشــجویان و اســاتید قانعــیراد ( )1385اســتفاده شــد .ایــن مقیــاس
شــامل  12گویــه اســت .دو نمونــه از گویههــای آن عبارتنــداز« :تعــداد کســب راهنمایــی و
مشــاورآ درســی»« ،میــزان ترغیــب اســاتید بــه نوشــتن مقــاالت علمــی».
37
بــرای بررســی اعتبــار پرس ـشنامه از دو شــیوۀ اعتبــار محتــوا( 36صــوری) و اعتبــار ســازه
(تحلیــل عاملــی تأییــدی) اســتفاده شــد .ازآنجاکــه بــرای اندازهگیــری متغیرهــا از ابزارهــا
و مقیاسهــای جاافتــاده و اســتاندارد اســتفاد ه شــد ،لــذا میتــوان بهطــور نســبی بــه اعتبــار
محتــوای آنهــا اطمینــان داشــت .بــرای اعتبــار ســازه نیــز از تحلیــل عاملــی تأییــدی ذیــل
نرمافــزار  Amosاستفادهشــده کــه بــا توجــه بــه محدودیــت فضــا نتایــج آنهــا در اینجــا گــزارش
نشــده اســت؛ بااینحــال ،بررســی ایــن شــاخصها نشــانداد کــه بهطــور نســبی میتــوان
بــه بــرازش آنهــا اطمینــان داشــت .بــرای پایایــی مقیاسهــای بــهکار رفتــه نیــز از «آلفــای
کرونبــاخ» اســتفاده شــد کــه نتایــج آن بدینشــرح بــود؛ کیفیــت زندگــی دانشــگاهی (،)0/82
رضایــت زندگــی دانشــجویی ( ،)0/84انگیــزۀ تحصیلــی ( ،)0/76فرســودگی تحصیلــی (،)0/75
ارتباطــات دانشــگاهی (.)0/73
 .7یافتهها
از مجمــوع پاســخگویان %67.4 ،پســر و  %32.6دیگــر از میــان دختــران بودنــد .بهلحــاظ
ل بودنــد؛ همچنیــن  %13نمونههــای
تأهــل %66.3 ،پاسـخگویان مجــرد و  %33.7آنــان متأهـ 
موردبررســی در رشــتههای علــوم انســانی %31.6 ،در رشــتههای علــوم اجتماعــی %29 ،در
ً
رشــتههای علــوم پایــه و نهایتــا  %26.4در رشــتههای علــوم فنــی مشــغول تحصیــل بودنــد.
عالوهبــر ایــن  %48.2پاســخگویان در مقطــع کارشناســی %32 ،در مقطــع کارشناسیارشــد و
بقیــه در مقطــع دکتــری مشــغول بــه تحصیــل بودنــد .همچنیــن اکثــر دانشــجویان حاضــر در
نمونــه ( )53.1از کشــور افغانســتان بودنــد و در مراتــب بعــدی ،دانشــجویان کشــورهای ســوریه
ً
( )%17.7لبنــان ( ،)%14.6عــراق ( ،)%6.3یمــن ( )%2.6و نهایتــا پاکســتان ( )2.1و ســایر
کشــورها نظیــر :مصــر ،کــره ،نیجریــه ،آذربایجــان ،بحریــن قــرار داشــتند.
جــدول  ،2آمــار توصیفــی هــر یــک از متغیرهــا را نشــان میدهــد .بهطورکلــی نتایــج نشــانداد
کــه کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان خارجــی (بــا توجــه بــه ابعــاد آموزشــی ،اجتماعــی
و خدمــات و امکانــات) متوســط بــه بــاال اســت .میانگیــن متغیــر کیفیــت زندگــی دانشــگاهی و
شــاخص ترکیبــی کیفیــت زندگــی در نمونــۀ آمــاری تحقیــق بســیار نزدیــک بههــم و کمــی باالتــر از
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حــد متوســط میانگیــن فرضــی بــود .میــزان رضایــت از زندگــی نیــز کمــی باالتــر از میانگیــن فرضــی
بــود .میــزان رضایــت دانشــجویان خارجــی از ُبعــد امکانــات و تســهیالت (میانگیــن=  )3.17کمتر
از بعــد اجتماعــی (میانگیــن=  )3.24و بعــد علمــی (میانگیــن=  )3.42بــود .در ُبعــد آموزشــی و
دانشــگاهی بیشــترین میــزان رضایــت بــه در دســترس بــودن و صمیمت اســاتید ،انــدازۀ کالسها
و سیســتم گرمایشــی و سرمایشــی کالس راجــع بــود و کمتریــن میــزان رضایــت بــه مشــارکتی بودن
تدریــس ،تنــوع فرهنگــی دانشــگاه و میــزان برابــری تعــداد دختــر و پســر در دانشــکده راجــع بــود.
در ُبعــد اجتماعــی ،بیشــترین میــزان رضایــت بــه امنیــت خوابگاههــا و امنیت کلی دانشــگاه برای
تــردد در ســاعات مختلــف شــبانهروز ،و کمتریــن میــزان رضایــت بــه تنــوع برنامههــای تفریحــی
دانشــگاه و متناســب بــودن برنامههــای تفریحــی بــا نیازهــای دانشــجویان خارجــی مربــوط
ً
میشــود .نهایتــا در ُبعــد امکانــات و خدمــات ،بیشــترین میــزان رضایــت از کتابخانــه دانشــگاهی
کارکنــان کتابخانــه و کمتریــن میــزان رضایــت بــه امکانــات تفریحــی و رفاهــی دانشــگاه ،عملکــرد
صنــدوق رفاهــی و رضایــت از تســهیالت اعطایــی راجــع بــود.
جدول  .2آمارهای توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش.

متغیرها
بُعد آموزشی
کیفیت
بُعد اجتماعی
زندگی
بُعد خدمات و امکانات
دانشگاهی
شاخص ترکیبی کیفیت زندگی
رضایت کلی از زندگی دانشگاهی
رضایت از زندگی
موفقیت تحصیلی
بیانگیزه
انگیزۀ
انگیزۀ درونی
تحصیلی
انگیزۀ بیرونی
خستگی تحصیلی
فرسودگی
بیعالقگی
تحصیلی
کارآمدی
ارتباطات ارتباط دانشجویان با یکدیگر
دانشگاهی ارتباط دانشجویان با اساتید

میانگین

میانه

3.42
3.24
3.17
3.27
3.24
3.36
3.49
1.68
4.15
4.03
2.75
2.60
3.60
2.78
3.03

3.37
3.20
3.16
--3.25
4
3.50
1.75
4
4
2.6
2.50
3.66
2.66
3

انحراف
معیار
0.63
0.60
0.58
0.52
0.59
0.80
0.7
0.57
0.55
0.61
0.80
0.84
0.61
0.87
0.73

دامنه
4.25
3.07
3.44
--4
4
3
3
2.50
3
3.80
3.75
3.50
4
4
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تحلیلهــا نشــانداد کــه بیــن دختــران و پســران تفــاوت معنــیداری ازلحــاظ ارزیابــی
کیفیــت زندگــی دانشــگاهی وجــود دارد؛ بهطوریکــه پســران ( 3/32میانگیــن) در مقایســه
بــا دختــران ( 3/15میانگیــن) ارزیابــی بهتــری از کیفیــت زندگــی دانشگاهیشــان داشــتند.
بااینحــال ،بیــن وضعیــت تأهــل دانشــجویان (مجــرد و متأهــل) تفــاوت معن ـیداری ازلحــاظ
ارزیابــی کیفیــت زندگــی دانشــگاهی مشــاهده نگردیــد .همچنیــن یافتههــا نشــانداد کــه تفــاوت
معنـیداری بیــن رشــته تحصیلــی و کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دارد؛ بهطوریکــه دانشــجویان
علــوم انســانی (میانگیــن  )3/55بیشــترین و دانشــجویان فنــی و مهندســی کمتریــن (میانگیــن
 )3/15میــزان کیفیــت زندگــی دانشــگاهی را گــزارش کــرده بودنــد .ازلحــاظ مقطــع تحصیلــی
نیــز تفــاوت معنــیداری بیــن دانشــجویان مشــاهده گردیــد؛ بهطوریکــه دانشــجویان
کارشناســی کیفیــت زندگــی دانشــگاهی پایینتــری را در مقایســه بــا دانشــجویان مقاطــع ارشــد
و دکتــری گــزارش کــرده بودنــد .درنهایــت ازلحــاظ ملیــت نیــز تفــاوت آمــاری معن ـیداری بیــن
دانشــجویان ملیتهــای مختلــف درخصــوص کیفیــت زندگــی دانشگاهیشــان مشــاهده
گردیــد؛ بهطوریکــه دانشــجویان افغانســتانی (میانگیــن  )2/35و پاکســتانی (میانگیــن
 )3/66بیشــترین و دانشــجویان ســوری (میانگیــن  )2/99و لبنانــی (میانگیــن  )3/19کمترین
میــزان کیفیــت زندگــی دانشــگاهی را گــزارش کــرده بودنــد.
تحلیــل مســیر روابــط بیــن مؤلفههــای کیفیــت زندگــی و ارتبــاط آن بــا رضایتمنــدی کلــی از
کیفیــت زندگــی دانشــگاهی و رضایــت از زندگــی نشــانداد کــه رضایــت از امکانــات و تســهیالت
تأثیــر مثبــت و معن ـیداری بــر رضایــت از ُبعــد علمــی (بتــا=  )0.57و رضایــت از ُبعــد اجتماعــی
(بتــا=  )0.75کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دارد؛ از طــرف دیگــر ،رضایــت از ُبعــد علمــی (بتــا=
 )0.28و اجتماعــی (بتــا=  )0.33نیــز تأثیــر مثبــت و معنـیداری بــر کیفیــت زندگــی دانشــگاهی
ً
کلــی دارد .نهایتــا رضایــت از زندگــی دانشــگاهی تأثیــر مســتقیمی بــر رضایــت از زندگــی
دانشــجویان خارجــی دارد (شــکل .)3
بــرای بررســی تأثیــر هــر یــک از متغیرهــای مســتقل بــر کیفیــت زندگــی دانشــگاهی از
مدلســازی معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد .نتایــج نشــانداد کــه از بیــن متغیرههــای
منتــج از نظریههــا و ادبیــات پژوهــش ،متغیرهــای رضایــت از زندگــی دانشــجویی و ارتباطــات
دانشــگاهی اثــر مســتقیم و معنـیداری بــر کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دارنــد و انگیــزۀ تحصیلــی
و فرســودگی تحصیلــی ازطریــق متغیــر رضایــت زندگــی دانشــجویی و ارتباطــات دانشــگاهی
بــر کیفیــت زندگــی دانشــگاهی تأثیــر غیرمســتقیم داشــتند .نتایــج ،همچنیــن نشــانداد کــه
فرســودگی تحصیلــی موجــب کاهــش ارتباطــات دانشــجویان میشــود و تأثیــر مخربــی بــر
موفقیــت تحصیلــی آنهــا دارد .همچنیــن دانشــجویان باانگیــزه ،موفقیتهــای تحصیلــی
بیشــتری کســب میکننــد و موفقیــت بیشــتر بــر کیفیــت زندگــی دانشــگاهی آنهــا تأثیــر مثبتــی
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ً
دارد .نهایتــا رضایــت کلــی از زندگــی دانشــگاهی تأثیــر مســتقیم مثبــت و معنـیداری بــر رضایــت
از زندگــی دانشــجویان خارجــی دارد (شــکل .)4

شــکل  .3تحلیــل مســیر روابــط بیــن مؤلفههــای کیفیــت زندگــی دانشــگاهی و تأثیــر آن بــر رضایــت کلــی از زندگــی
دانشــگاهی و رضایــت از زندگــی.

شکل  .4نمودار مدل معادلۀ ساختاری اثر متغیرهای مستقل بر کیفیت زندگی دانشگاهی.

شــاخصهای ســنجش کلیــت مــدل معادلــۀ ســاختاری (جــدول  )4بــا توجــه بــه دامنــۀ
قابلقبــول شــاخصها نشــانداد کــه مــدل تدوینشــده توســط دادههــای پژوهــش تــا حــد
قابلقبولــی حمایــت میشــود ،بــه اینمعنــا کــه شــاخصهای مزبــور داللتبــر مطلوبیــت
ل دارنــد و بــرازش دادههــا در مــدل برقــرار اســت.
نســبی مــد 
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جدول  .4شاخصهای ارزیابی کلیت مدل ساختاری.

شاخصها

درجۀ آزادی
شاخص نیکویی برازش اصالحشده
شاخص برازش تطبیقی
کای اسکوئر نسبی
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش هنجارشدۀ مقتصد
ریشۀ مربعات خطای برآورد

دامنۀ قابلقبول
DF
AGFI
GFI
CMIN/DF
CFI
PNFI
RMSEA

بزرگتر ،مطلوبتر
0.90تا 1
0.90تا 1
 1تا 5
 0.90تا 1
 0.50تا 1
 0تا 0.80

نتایج
181
0.80
0.84
2.08
0.88
0.68
0.75

 .8بحث و نتیجهگیری
بــا توجــه بــه افزایــش رونــد پذیــرش دانشــجویان خارجــی در ســطح جهــان و در کشــور مــا و
پیامدهــا و آثــار مثبــت پذیــرش دانشــجویان بینالمللــی بــرای دانشــگاههای میزبــان و
تبدیلشــدن دانشــجویان بینالمللــی بــه یکــی از شــاخصهای مهــم رتبهبنــدی دانشــگاهها،
توجــه بــه کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان بینالمللــی بیشازپیــش بــه امــری
اجتنابناپذیــر بــرای نظامهــای آموزشعالــی تبدیلشــده اســت .در کنــار منافــع اقتصــادی
دانشــجویان بینالمللــی ،ابعــاد فرهنگــی و حتــی سیاســی ایــن موضــوع بســیاری از کشــورها را
بــر آن داشــته تــا سیاسـتگذاریهای جــدی در زمینــۀ بهبــود کیفیــت خدمــات و رفــع کاســتیها
و نواقــص احتمالــی انجــام دهنــد.
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــانداد کــه کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان خارجــی
دانشــگاه اصفهــان متوســط بــه باالســت و هنــوز بــا شــرایط مطلــوب فاصلــه دارد .همســو
بــا پژوهــش شــمسمورکانی و معارفونــد ( ،)2014شــواهد مــا نشــانداد کــه میــزان رضایــت
دانشــجویان از امکانــات در مقایســه بــا ُبعــد اجتماعــی و ُبعــد علمــی کمتــر اســت .در پژوهــش
یمنیدوزیســرخابی و تیمــوری ( )1394نیــز میــزان رضایــت دانشــجویان خارجــی از امکانــات
تفریحــی در حــد مطلوبــی قــرار نداشــت .همچنیــن همســو بــا مفهومســازی ســیرجی و
همــکاران ( )2010و فالحتــی ( ،)1392رضایــت کلــی از زندگــی دانشــگاهی تأثیــر مثبتــی بــر
رضایــت از زندگــی دانشــجویان دارد.
تحلیلهــای بعــدی نشــانداد کــه رضایتمنــدی دانشــجویان پســر از کیفیــت زندگــی
دانشــگاهی بیشــتر از دختــران اســت .شــاید یکــی از دالیــل اینامــر محدودیتهایــی اســت کــه
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بــرای دانشــجویان دختــر خارجــی همچــون ســایر دانشــجویان ایرانــی در خوابگاههــا بــرای
ورود و خــروج و حضــور در عرصههــای اجتماعــی و فضاهــای شــهری وجــود دارد .همچنیــن
همســو بــا نتایــج پژوهــش شــمسمورکانی و معارفونــد ( ،)2014نتایــج نشــانداد کــه بــا بــاال
رفتــن ســطح تحصیــات میــزان رضایــت و کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان خارجــی
بهبــود مییابــد .اینامــر نشــان میدهــد کــه کیفیــت خدمــات ارائهشــده بــه دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی در مقایســه بــا دانشــجویان کارشناســی بهتــر اســت و بایــد اقدامــات
مناســبی بــرای افزایــش رضایتمنــدی دانشــجویان کارشناســی و بهبــود خدمــات و رفــع نیازهــای
فرهنگــی و اجتماعــی آنــان صــورت گیــرد .بهعــاوه ،دانشــجویان کشــورهای ســوریه و لبنــان در
مقایســه بــا دانشــجویان ســایر کشــورها توقعــات و انتظــارات بیشــتر و درنتیجــه رضایــت کمتــری
از کیفیــت زندگــی دانشــگاهی خــود داشــتند .همچنیــن میــزان رضایــت دانشــجویان فنــی و
مهندســی از کیفیــت زندگــی دانشگاهیشــان کمتــر از دانشــجویان رشــتههای علــوم انســانی
و اجتماعــی بــود کــه احتمــاًال میتــوان ایــن موضــوع را بــه ضعــف زیرســاختهای الزم ،ماننــد:
تجهیــزات آزمایشــگاهی ،مــواد آزمایشــگاهی و ...نســبت داد.
نتایــج تحلیــل مــا همســو بــا مــدل ســیرجی و همــکاران ( 2007و  )2010و فالحتــی ()1392
نشــانداد کــه رضایــت از امکانــات و تســهیالت تأثیــر مثبتــی بــر رضایــت از ُبعــد علمــی و
ُبعــد اجتماعــی کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دارد .بــا توجــه بــه پاییــن بــودن میــزان رضایــت
دانشــجویان از تســهیالت و امکانــات و ازطــرف دیگــر تأثیــر مثبــت آن ُبعــد علمــی و ُبعــد
اجتماعــی کیفیــت زندگــی دانشــجویان میتــوان ادعــا کــرد کــه بــدون وجــود زیرســاختهای
مناســب امــکان جــذب و نگهداشــت دانشــجویان بینالمللــی بــا کیفیــت وجــود نخواهــد
داشــت .اصــوًال بینالمللــی شــدن یــک دانشــگاه مســتلزم ارتقــا ّ
کمــی و کیفــی در ســطوح
مختلــف اســت کــه امکانــات و تســهیالت دانشــگاهی یکــی از آنهاســت؛ بااینحــال ،باوجــود
گســترش آموزشعالــی در یکــی-دو دهــۀ گذشــته متأســفانه امکانــات دانشــگاهها متناســب بــا
آن رشــدنیافته و اغلــب دانشــگاهها بــا کمبــود بودجــه ،ضعــف زیرســاختها و مشــکالت مالــی
متعــدد دسـتبهگریبان هســتند .ناگفتــه نمانــد گســترش و بهبــود امکانــات و تســهیالت شــرط
الزم بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی دانشــگاهی اســت ،نــه شــرط کافــی؛ لــذا ضــرورت دارد در کنــار
توجــه بــه ُبعــد ســختافزاری ،ابعــاد کیفــی دیگــر ،یعنــی ابعــاد علمــی و اجتماعــی در ســطح
دانشــگاه نیــز بهبــود یابنــد.
یافتههــای تحلیلــی بیشــتر نشــانداد کــه تعامــات و ارتباطــات دانشــگاهی دانشــجویان
خارجــی بــا ســایر دانشــجویان و اســاتید ،بیشــترین تأثیــر را بــر کیفیــت زندگــی دانشــگاهی آنهــا
دارد .کــم و کیــف ارتباطــات موجــب میشــود کــه دانشــجویان خارجــی زندگــی دانشــگاهی
بــا کیفیــت و مطلوبــی را تجربــه کننــد و برعکــس هرچــه دانشــجویان خارجــی منــزوی باشــند
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و نتواننــد ارتباطــات مؤثــری را شــکل دهنــد ،مشــکالت بیشــتری را تجربــه کــرده و از کیفیــت
زندگــی دانشگاهیشــان کاســته میشــود .تحقیقــات نیــز نشــان میدهــد کــه یکــی از مشــکالت
عمــدۀ دانشــجویان بینالمللــی در آمریــکا ،کیفیــت و میــزان تعامــل آنهــا بــا اســتادان اســت
(ادوارد و تونکیــن .)1990 ،38ازنظــر «مصطفــی» ( )2004ارتباطــات میــان اســاتید و دانشــجویان
و انتظــارات دانشــجویان از اســاتید ،عامــل مهــم تأثیرگــذار بــر زندگــی دانشــجویی اســت؛ در
اینراســتا ،ضــرورت دارد اســاتید توجــه بیشــتری بــه نیازهــا و خواســتهها دانشــجویان خارجــی
داشــته باشــند و ضمــن آشــنایی بــا مهارتهــای ارتباطــی میــان فرهنگــی زمینــۀ مناســبی را
بــرای ارتبــاط و تعامــل مناســب بــا دانشــجویان خارجــی ایجــاد کننــد.
بخــش دیگــری از یافتههــا مؤیــد انگیــزۀ بــاالی دانشــجویان خارجــی بــود؛ درهمینراســتا،
آندســته از دانشــجویانی کــه انگیــزۀ بیشــتری داشــتند ،تمایــل بیشــتری بــه برقــراری ارتباطــات
بــا دوســتان و اســاتید و شــکلدهی بــه ســرمایههای اجتماعــی داشــتند .یافتههــا همچنیــن
نشــانداد کــه دانشــجویان خارجــی دانشــگاه اصفهــان احســاس فرســودگی کمتــری دارنــد؛
درهمینراســتا ،پژوهشهــا نیــز مؤیــد آن اســت کــه دانشــجویان خوشبیــن ،بااحســاس خــود
اثربخشــی بــاال و ســرحال (بهعنــوان شــاخصهای اصلــی فرســودگی تحصیلــی) دســتاوردها
و موفقیتهــای بیشــتری (باندالــوس و همــکاران2005 ،39؛ مادیــگان و کارن )2020 ،40را در
مقایســه بــا ســایر دانشــجویان تجربــه میکننــد .میکائیلــی و همــکاران ( )1391نیــز در پژوهــش
خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیکفایتــی ،خســتگی ذهنــی ،نبــود عالقــه بــه تحصیــل،
اســترسهای شــدید ناشــی از نبــود امکانــات و منابــع الزم بــرای انجــام وظایــف تحصیلــی
باعــث بهوجــود آمــدن ناامیــدی در دانشــجویان گردیــده ،دانشــجویان را بــا درماندگــی مواجــه
ســاخته و انگیــزۀ تحصیلــی و مشــارکت در کارهــای کالســی آنهــا را کاهــش میدهــد.
در جمعبنــدی میتــوان گفــت ،باوجــود افزایــش نســبی پذیــرش دانشــجویان خارجــی،
شــواهد (بــرای مثــال :ترکیــب ملیتــی دانشــجویان خارجــی حاضــر در دانشــگاههای ایرانــی)
نشــان میدهــد کــه تفــاوت فاحشــی بیــن مراکــز یادگیــری دانشــگاهی در ایــران و (ازجملــه
دانشــگاه اصفهــان) در مقایســه مراکــز یادگیــری دانشــگاهی در ســطح جهانــی ازنظــر محتــوای
آموزشــی ،محیــط فیزیکــی ،نیــروی انســانی ،تشــکیالت ،رســانهها ،مــواد و تجهیــزات وجــود دارد
(ابوالقاســمی و همــکاران )1395 ،کــه در گام اول میبایســت تحــول جــدی در اینخصــوص
صــورت گیــرد .در گام دوم و در کنــار ایــن اقدامــات ،بــرای افزایــش کیفیــت زندگــی دانشــگاهی
دانشــجویان خارجــی ،بایــد توجه بیشــتری به اقدامات فرهنگــی و اجتماعی نظیر فعالیتهای
فوقبرنامــۀ داخــل دانشــگاه یــا خــارج از دانشــگاه در قالــب اردوهــای تفریحــی و بازدیــد مراکــز
فرهنگــی ،هنــری ،گردشــگری ،بهبــود تســهیالت اعطایــی صــورت گیــرد .همچنیــن تجربــۀ
زیســتۀ نویســندۀ دوم بهعنــوان دانشــجوی افغانســتانی در دانشــگاه اصفهــان مؤیــد وجــود
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برخــی کاســتیها در سیاســتگذاریهای دانشــگاه اصفهــان بــرای دانشــجویان بینالمللــی
اســت؛ بهعنوانمثــال ،عــدم وجــود قوانیــن شــفاف بــرای دانشــجویان خارجــی در امــر پرداخــت
شــهریه موجــب بیاعتمــادی برخــی از دانشــجویان خارجــی بــه دانشــگاه میشــود و احتمــال
دارد تأثیــر ســویی بــر وفــاداری دانشــگاهی آنهــا و حتــی ادامــۀ تحصیــل آنهــا در ایــران داشــته
باشــد .همچنیــن عــدم آ گاهــی کافــی کارمنــدان از قوانیــن مربــوط بــه دانشــجویان خارجــی نیــز
بــر نارضایتــی دانشــجویان تأثیــر دارد کــه بایســتی موردتوجــه جــدی قــرار گیــرد .دانشــگاهی کــه
بــرای جــذب دانشــجویان خارجــی در ســطح بینالمللــی اقــدام میکنــد بایــد قبــل از هــر چیــز
زیرســاخت مناســب بــرای ایـنکار تهیــه و تــدارک کنــد و آموزشهــای مختلفــی را بــرای کارکنــان
بخشهــای مختلــف از آمــوزش و تحصیــات تکمیلــی و پژوهشــی گرفتــه تــا خوابــگاه و تغذیــه
و ...در اینخصــوص ارائــه دهــد .اینامــر ،بهویــژه هنــگام ورود دانشــجویان بــه دانشــگاه و در
اولیــن برخوردهــا بــا محیــط دانشــگاه بســیار حائــز اهمیــت اســت و در صــورت برخــورد نامناســب
میتوانــد اســترسهای زیــادی را بــه دانشــجویان خارجــی وارد کــرده و بدتریــن خاطــرۀ آنهــا از
دانشــگاه را برایشــان رقمبزنــد .آخریــن نکتــۀ مشــکالت و دردســرهای اداری مربــوط بــه مــدرک
تحصیلــی فار غالتحصیــان خارجــی بــه زبــان بینالمللــی اســت .دانشــجویان خارجــی بــرای
اشــتغال و یــا ادامــۀ تحصیــل در کشــور خــود نیــاز بــه مــدرک تحصیلــی بــه زبــان انگلیســی دارنــد
کــه بایــد هنــگام فراغــت از تحصیــل در اختیــار آنهــا گذاشــته شــود .درنهایــت بــا توجــه بــه
مســائل خــاص دانشــجویان خارجــی و همچنیــن نظــام دانشــگاهی ایــران الزم اســت ابزارهــای
بومــی بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی دانشــگاهی بهویــژه بــا روشهــای کیفــی و اکتشــافی
طراحــی و تدویــن شــوند کــه بتوانــد ارزیابــی دقیقتــری از ابعــاد مختلــف ایــن موضــوع در اختیــار
ً
سیاســتگذاران دانشــگاهی قــرار دهــد .نهایتــا بــا توجــه بــه گســترش ویــروس کرونــا و تأثیــر
آن بــر نظامهــای آموزشــی و کاهــش کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان ،خــواه داخلــی
و خــواه بینالمللــی ،لــزوم پژوهشهــای بیشــتر در اینزمینــه و بررســی ابعــاد و پیامدهــای
مختلــف ناشــی از شــیوع ایــن ویــروس و ارائــه راهکارهــای الزم بــرای کاهــش تبعــات آن ضــروری
مینمایــد.
ً
طبیعتــا هــر پژوهشــی از محدودیتهــای خاصــی رنــج میبــرد و ایــن پژوهــش از اینامــر
مســتثنا نیســت؛ ازجملــه محدودیــت قابلذکــر پژوهــش حاضــر ،عــدم امــکان تعمیــم نتایــج
آن بــه دانشــگاههای دیگــر کشــور اســت .درصورتیکــه ایــن امــکان فراهــم میآمــد کــه بــا
روشهــای اقتصادیتــر نظیــر پرس ـشنامۀ اینترنتــی دادههــای بیشــتری را ســایر دانشــگاهها
جمــعآوری میشــد ،هــم امــکان مقایســۀ نتایــج میــان ایــن دانشــگاهها و وضعیــت کیفیــت
زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان خارجــی آنهــا فراهــم میشــد و هــم یافتههــا قابلیــت تعمیــم
بیشــتری پیــدا میکــرد.
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ششــمین همایــش سراســر آســیبهای پنهــان زیســت دانشــجویی ،قابلدسترســی ازhttps:// :
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 حائــریزاده ،ســید علــی؛ اصغرپورماســوله ،احمدرضــا؛ نوغانــی ،محســن؛ و میرانــوری،ســید علیرضــا« .)1389( ،بررســی تأثیــر روابــط اجتماعــی اســتاد دانشــجو بــر موفقیــت تحصیلــی
دانشــجویان» .مجلــۀ علــوم اجتماعــی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه فردوســی
مشــهد ،شــمارۀ  ،1صــص.51-27 :
 دهقاننیــری ،ناهیــد؛ و ادیبحاجباقــری ،محســن« .)1385( ،تأثیــر تــن آرامــی بــراســترس و کیفیــت زندگــی دانشــجویان مقیــم خوابگاههــای دانشــجویی» .فیــض ،شــمارۀ ،2
صــص.5-57 :
 ســروریزنجانی ،رحیــم؛ تاجکــی ،جــواد؛ مظلــومزاده ،ســعیده؛ و جعفــری ،محمدرضــا،(« .)1387انگیزههــای ورود بــه رشــته داروســازی در دانشــجویان دانشــکده داروســازی
زنجــان» .مجلــۀ توســعۀ آمــوزش در علــوم پزشــکی ،1 ،صــص.۳۵-۲۹ :
 شیخاالســامی ،علــی؛ کریمیانپــور ،غفــار؛ و ویســی ،رونــاک« .)1394( ،پیشبینــیفرســودگی تحصیلــی براســاس کیفیــت زندگــی دانشــگاهی و امیــد بــه اشــتغال در دانشــجویان».
فصلنامــۀ روانشناســی تربیتــی ،شــمارۀ  ،39صــص.43-25 :
 صالحــی ،رضــوان« ،)1393( ،تدویــن مــدل مشــاوره تحصیلــی و برســی تأثیــر آن بــرموفقیــت تحصیلــی دانشآمــوزان پایــۀ اول دبیرســتانهای شــهرکرد» .رســالۀ دکتــری رشــتۀ
مشــاوره گرایــش مســیر شــغلی ،دانشــگاه اصفهــان ،دانشــکدۀ علــوم تربیتــی و روانشناســی
گــروه مشــاوره.
 عربخردمنــد ،علــی؛ شــعبانی ،عنایــتاهلل؛ و آزادی ،طنــاز« .)1394( ،ارزیابــی میــزانرضایتمنــدی دانشــجویان خارجــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران» .مجلــۀ پیــاورد ســامت،
شــمارۀ  ،۱صــص.105-97 :
 فالحتــی ،لیــا« .)1392( ،بررســی کیفیــت زندگــی دانشــگاهی دانشــجویان مطالعــهمــوردی دانشــجویان دانشــگاههای تهــران و کردســتان» .فصلنامــۀ تحقیقــات فرهنگــی ایــران،
شــمارۀ  ،23صــص.172-151 :
 قانعــیراد ،محمدامیــن ،)1385( ،تعامــات و ارتباطــات در جامعــه علمــی :بررســیمــوردی در رشــته علــوم اجتماعــی .تهــران :پژوهشــکدۀ مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی.
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ارزشــیابی آموزشــی ،شــمارۀ  ،17صــص.78-57 :
 مؤمنــی ،خدامــراد؛ کرمــی ،جهانگیــر؛ و شــهبازیراد ،افشــین« .)1391( ،رابطــۀ معنویــت،تــابآوری و راهبردهــای مقابلـهای بــا بهزیســتی روانشــناختی دانشــجویان» .مجلــۀ دانشــگاه
علــوم پزشــکی کرمانشــاه (بهبــود) ،شــمارۀ  ،8صــص.634- 626 :
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 ،2صــص.73-49 :
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