
 هاي تازه در علوم تربيتي انديشه فصلنامه
 1389 چهارم، پاييزي سال پنجم، شماره

در خارجبهيدانش آموختگان اعزامو صالحيت علمي بررسي هزينه تحصيلي
و سوم توسعه،هاي اول طول برنامه  در آموزش عالي ايران دوم

*كتر رشيد ذوالفقاري زعفرانيد

و صالحيت علمي دانـش آموختگـان اعزامـ هدف اصلي اين پژوهش: چكيده در خـارجي بـه بررسي هزينه تحصيلي

و سوم توسـعه مقايسه با دانش آموختگان همتراز داخل كشور در طول برنامه و دوم روش تحقيـق.بـوده اسـت هاي اول

و پيمايشي(از نوع توصيفي اين پژوهش  ت علمـي بـا كليـه اعضـاي هيـا جامعه آماري اين تحقيق شـامل. است) اسنادي

آنها رتبه حداقل استاديار در دانشگاه و مدارك مربـوط بـه،نفر 13649هاي كشور كه تعداد همچنين شامل كليه اسناد

و اي چنـد مرحلـه اي، تعـداد گيري تصـادفي خوشـهه از روش نمونهاز اين جامعه با استفاد اعزام دانشجو به خارج است

ساخته بود كه روايي آن از طريـق پرسشنامه پژوهشگر،ر گردآوري اطالعاتابزا. نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 386

و ضـريب آلفـاي آن پرسشـنامه30آن با اجراي مقدماتي پاياييواخذ نظرات از متخصصان  بـه دسـت75/0، محاسـبه

اا توجه به هر يـك از سـواالت پـژوهشب، هاي به دست آمده ضمن توصيف داده. آمده است هـايز روش، بـا اسـتفاده

و تحليل شده استآماري آزمون تحليل واريانس مي.، آزمون كروسكال واليس تجزيه كـه دهـد نتايج اين تحقيق نشان

هزينـهو هـاي داخلـي اسـت بـاالتر از دانشـگاه،هاي معتبر خارج در طـول سـه برنامـه توسـعه هزينه تحصيل در دانشگاه

آزدانش( دانشگاه غير دولتي داخلدر تحصيل  و تر از دانشگاه پايين) اد اسالميگاه هاي خارج دانشگاه هاي دولتي داخل

و خارج آموختگان دانش بين آموزشي-هاي علمي خصوص صالحيتدر. است كشور از تفاوت چنداني وجـود داخل

و-هاي علمي ندارد؛ در زمينه صالحيت ، اعضاي هيات علمي دانش آموختـه خـارج نسـبت بـه دانـش رايياج پژوهشي

و غيرآمو .دولتي همتراز داخل كشور، رتبه باالتري دارند خته دانشگاه دولتي

و هاي علمي دانش، صالحيتاعزام دانشجو به خارج:هاي كليدي واژه  هزينه تحصيليآموختگان
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 مقدمه

، به مفهوم صادرات خدماتي بخصوص اعزام دانشجويان به خارجالمللي شدن تحصيالت عال بين

مي آموزش عالي آ امروزه با وجود روش. شود محسوب و دانشگاه مجازيهاي ، موزش از راه دور

سرعت. پديده اعزام دانشجو به خارج هنوز هم اهميت واالي خود را از دست نداده است

و كم توجهي كشورهاي در حال توسعه به روزافزون پيشرفت هاي علمي در كشورهاي توسعه يافته

ت شپيشرفت علمي موجب ، علمي بين آنها گرديده است؛ براي كاف اقتصادي، اجتماعيشديد

و كم كردن اين همگام شدن كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران با دستاوردهاي جديد علمي

و مستمر در شكاف الزم است با دانشگاه و به طور مداوم و مراكز علمي جهان در ارتباط بوده ها

و دانش گ جريان تبادل اطالعات ،(يرد قرار شاه عباس دوم اولين كسي بود كه به ). 1382قلي پور

حاضري،(علت عالقه شديد به نقاشي اروپايي، افرادي را براي فراگيري اين هنر به رم فرستاد 

ص 1372 و فنون به معني خاص آن در سال).28،  1190عباس ميرزا، وليعهد، براي آموزش علوم

پس از ايجاد مدرسه. اند اهاني افرادي را به اروپا اعزام كردههجري شمسي، به توصيه قائم مقام فر

اع 1230كبير، در سال دارالفنون در زمان ميرزا تقي خان امير زام به خارج وارد هجري شمسي

تا50 پس از آن روند اعزام به مدت. مرحلة جديدي شد هجري شمسي 1290سال سال يعني

(متوقف شد ص 1354صديق،. ا). 356، ز نتايج پيروزي مشروطه آغاز مجدد اعزام دانشجو به يكي

ش، براي اولين بار، قانوني در مورد اعزام.ه 1290طوري كه در ارديبهشت سالبه. خارج بود

در اين قانون براي اولين بار ضوابطي.دانشجو به خارج، از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت

و آزموني بر ض براي اين امر معين شد در سال. وابط براي انتخاب افراد برگزار گرديداساس اين

به 1313، در سال اعزام دانشجو به خارج وضع گرديد هجري شمسي قانون مخصوص 1307

و دوم دانشكده و ساير مدارس عالي، پيشنهاد وزارت فرهنگ، شاگردان اول هاي دانشگاه تهران

و اين روند با تغيير اتي در جزئيات آن، تا پيروزي انقالب براي اعزام به خارج در نظر گرفته شد

، مسأله اعزام دانشجو به خارج، 1357پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال. اسالمي ادامه يافت

مجدداً با هدف تأمين نيروي علمي60تا اين كه در ميانه دهه. اي مواجه شد با وقفه چند ساله

و آموزش نيروي انساني در مقاطع هاي ها، برقراري ارتباط علمي با دانشگاه دانشگاه برتر جهان

و اجرايي تحصيالت تكميلي، اعزام دانشجو به خارج ازكشور، در دستوركار نهادهاي سياستگذار

در7/2در جهان، حدود 2004در سال).1379فراستخواه،(قرار گرفت  از ميليون دانشجو خارج

المللي دانشجويان بين تعداد كه است آن از شده حاكي بيني پيش مطالعات. كشورشان ثبت نام كردند
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مي. ميليون نفر خواهد رسيد8/5به 2020در سال كند تعداد دانشجوياني كه همين پيش بيني اعالم

از 2025در سال  مي2/6درخارج از كشور خود تحصيل مي كنند، به بيش يابد ميليون نفر افزايش

ميو پيش براز%70 شود بيني اي تحصيالت خارج، از قاره آسيا خواهد بود تقاضاي جهاني

و ديگران( (22آمريكا با پذيرش حدود ). 2007، فليكس مارينگ كلا) نفر %766/567 ز

از.، بزرگترين كشور ميزبان دانشجويان جهاني استدانشجويان خارجي سراسر دنيا انگلستان بعد

. وي جهاني در رديف دوم قرار دارددانشج 213000آمريكا در بازار آموزش عالي جهاني با داشتن 

و استراليا هر در 000/100 با داشتن حدوديكسپس كشورهاي آلمان، فرانسه دانشجو جهاني

ترين استفاده كنندگان از خدمات تحصيالت عاليه، آسيايي مراتب بعدي هستند در مقابل عمده

و توسعهسازمان همكاري اقتصاد(هستند  ). 2004،ي

كنـد نظريه تئوري اقتصادي خود در مورد انتخاب دانشگاه محل تحصيل بيان مـيدر) 1975(1بكر

و غير دقيق خود در ارتباط تنگاتنگ بـا  كه دانشجويان تصميمات خود را بر اساس محاسبات دقيق

و تحصيلشان مي ايراد.ع پايين كاربرد دارد، بيشتر از مقاطاين مورد در مقاطع باالتر تحصيليگيرند

آناي ايناين تئور و تعيـين ميـزان سـود ست كه سود حاصل از تحصيل اغلب غير ملمـوس اسـت

و حرفه توسعه صالحيت).1975 بكر،(دشوار است  اي اعضاي هيات علمـي، امـروزه در هاي علمي

فرانسـيس.، از اهميت زيادي برخوردار استآموزش عالي كشورهاي توسعه يافته هاي تمامي نظام

ع صالحيت) 1985( و حرفههاي ف«:كند اي اعضاي هيات علمي را چنين تعريف مي لمي راينـد يك

و نگـرش اعضـاي هيـات علمـي را در راسـتاي قابليـت نهادي كه سعي دارد تا دانش و، مهارت هـا

و نيازهاي موسسه متبوعتر، جهت تامين نيازهاي دانشجويانكارايي بيش خود اصالح، نيازهاي خود

دهنـد تري را ارائه مـي در اين باره تعريف كاربردي) 1985(رويلي وفول.)1985فرانسيس،(.»نمايد

 كنـد تـا كه عبارت است از هر گونه فعـاليتي كـه بـراي اعضـاي هيـات علمـي فرصـتي فـراهم مـي 

، بهبود بخشند هاي كنوني خود را صالحيت. هاي جديد اعمال كنند اي را در زمينه هاي حرفه قابليت

و مهارت ج يا قابليت  هـا، اي نيـز عبارتنـد از مهـارت هـاي حرفـه صـالحيت. ديد كسب نماينـد هاي

و توانايي دانش تا به طور موثر به عنوان يك مدرس، سازد هايي كه عضو هيات علمي را قادر مي ها

و پژوهشگر عمل نمايد مدير، مشاور و همكارانيو(، يا متخصص .)1985،لي

 دانشـيار. اسـت اصوال محـدود انجام شدهجو به خارج هايي كه تا كنون درمورد اعزام دانش پژوهش

هـاي بررسـي نگـرش دانشـجويان بورسـيه دكتـري داخلـي كـه از دوره به نامپژوهشيدر) 1382(

 
1- Becker 
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از: به نتايجي دست يافته است شامل،اند اعزام به خارج استفاده نمودههتحقيقاتي شش ماه اسـتفاده

و و دستاوردهاي علمي و چـاپ،جديد علمي درخارج از كشورهاي تئوري تحقيقاتي امكان ارائـه

و تخصصي خارج از كشـور  و شـرايط،مقاالت دانشجويان در مجالت علمي فـراهم نمـودن زمينـه

راهكـاري جهـت انتقـال دانـش فـن،هاي بهينه تربيت نيروي انسـاني روش،رشد علمي دانشجويان

و اسـ،آشنايي با حداقل يـك زبـان خـارجي،آوري به داخل كشور مجـالت تفاده از منـابع علمـي

در پايـان نامـه دوره دكتـري تخصصـي تحـت عنـوان اعـزام) 1372(سـرمد.موجود دركتابخانه ها

ش تـا.ه 1190اعـزام محصـل بـه خـارج از سـال به بررسي رونـد،محصل به خارج در دوره قاجار

نفر 123دوره ابتدايي محل تحصيل: دست يافته است زيرانقراض سلسله قاجار پرداخته كه به نتايج

و30نفرآن در تهران،51از جامعه آماري؛  نفـرآن در سـاير شـهرهاي42 نفرآن در خارج از كشور

آن53 نفرآن در تهـران،60از جامعه آماري؛ نفر 189محل تحصيل دوره متوسطه. ايران است نفـر

نفـر از جامعـه 234لي محـل تحصـيل دوره عـا.اي ايران استنفرآن در ساير شهره76و در فرانسه

و كشـورهاي27نفرآن در فرانسه، 106آماري؛  و بقيـه در سـاير شـهرهاي ايـران نفـرآن در تهـران

و سپس هاي علوم انساني از آغاز بيشتري از نظر رشته تحصيلي رشته. خارجي است ن جاذبه را داشته

ونظاميگري، طب و،فن، حرفه تح.مهندسي قرار داشته اند معلمي نفـر از جامعـه 232صـيلي هزينه

و61آماري؛  با نفر آن به هزينه دولت اعـزام محصـل بـه.هزينه بخـش خصوصـي بـوده اسـت بقيه

و تحقيقات فرهنگيم. خارج جنبه اشرافي داشته است پژوهشـي بـه عنـوان) 1367(وسسه مطالعات

ا ايرانــي از دانشــگاه دانــش آموختگــاناي تعــداد بررســي مقايســه و خــارج و هــاي داخــل ز كشــور

چگونگي جذب آنها انجام داده است در اين طرح به بررسـي تاريخچـه اعـزام دانشـجو بـه خـارج

و.پرداخته شده است و آموختگان دانشهمچنين به آمار دانشجويان ايراني از بدو اعزام بـه خـارج

و بعد از در سال دانش آموختگانتغييرات كمي  و هاي قبل ونگي نهايت به بررسي چگـدر انقالب

در آموختگان دانشجذب  و برنامه. پرداخته شده است داخل كشور ايراني ريـزي موسسه تحقيقات

آ و و آموزش عالي علمي تحقيقي با عنوان بررسي آماري دانشجويان) 1353(موزشي وزارت علوم

آن.ه 1352تا 1347هاي داخل وخارج ازكشوردرسال و بيش بيني ش.ه 1372تا 1353برايش

به نجام داده است كه اطالعات آماري نسبتاًا جامعي را در مورد دانشجويان اعزام شده در اين مقطع

از آموختگـان دانـش در آن مسايل خاصـي نظيـر ميـزان بازگشـت. دهد دست مي و خـارج كشـور

و. در آن مورد بررسي قرار داده است متغيرهاي موثر مطالعات اجتماعي دانشـگاه موسسه تحقيقات

اي تـاريخي بـا تكيـه بـر پايگـاه پژوهشي انجام داده است، اين پژوهش داراي مقدمه) 1346(ن تهرا
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و مشاغل بعدي هاي تحصيلي، رشتهاجتماعي دانشجويان خـارج آموختگان دانش، مدارج تحصيلي

از كشور تنظيم شده است كه از نظر روش، پژوهشي جامعه شناختي است ولي بعد زمان آن محدود 

و ن است مي.ه 1352هايت به پايان سال در ، كـامال شـود؛ بررسـي آمـاري آن از نظـر روشش ختم

و بعد و ممتاز  بـه مربـوط تنهـا آن، در شـده ارائـه هـاي داده ولـي اسـت برجسـته آن كاربردي آماري

.ش است.ه 1352تا 1347هاي سال

رفه اي اعضـاي هيـاتح-هاي علمي در زمينه راهبردهاي نوين در ارتقاي صالحيت) 1979(سنترا

و مراكـز 2600 همهدر اين تحقيق سنترا. انجام داده استيعلمي در آمريكا مطالعه وسيع دانشـگاه

و راهبردهاي ارتقـاي ارائـه شـده در آنهـا آموزش عالي آمريكا را در آن زمان از نظر نوع برنامه ها

ر هاي مربوط به راهبردها سنترا انواع برنامه. مورد بررسي قرارداد ا بـهي توسعه اعضاي هيات علمـي

و فعاليت همه جانبـه اعضـاي هيـات اول: چهار دسته تقسيم نمود راهبردهايي كه مستلزم مشاركت

سوم راهبردهايي كه مربـوط. كنند هاي تدريس تاكيد مي دوم راهبردهايي كه بر روش. علمي باشد

و سن به روش و تحليـل اسـتبر رم راهبردهايي كه مبتنياچه. تي استهاي رايج ، سـنترا(ارزشيابي

و انگيزه.)1979 هاي مهاجرت دانشجويان به كشورهاي غربـي انجـام تحقيقاتي كه بر روي الگوها

و فشارها انجام مي اند نشان مي داده شـود دهد كه تصميمات دانشجويان يكي در اثر عوامل اجباري

و نقش مهمي را در  كنـد انتخاب دانشجويان بازي مـي كه شامل فشارهاي اقتصادي يا سياسي است

و شاخص كيفيت بين و المللي از طرف ديگر عوامل جذاب شامل شهرت موسسه ، كيفيت آموزش

و بومي نقش بسزايي را در انتخاب يـك موسسـه بـراي دانشـجويان دارد  ديـويس،(عوامل محيطي

و سوزان). 2005 از تحصيل انتظارات در فرهنگي هاي بين اي نقش نگرش مطالعهدر) 2005(1راندي

دانشجويي كه پرسش نامه 282روي دانشجويان كالج آمريكا ارزيابي كردند از بين در خارج را بر

و 146يل كردند تكم 11درصد اروپايي آمريكايي،71ن شامل شركت كنندگا. مرد بودند 120زن

نژ4و درصد چند نژادي7،درصد آسيايي7،مريكاي التينآدرصد ايـن. ادهـا بودنـد درصد ساير

ابي كـرده اسـت هاي بين فرهنگـي در انتظـارات از تحصـيل در خـارج را ارزيـ بررسي نقش نگرش

و ارتباط بين فرهنگي نشان مـي همراه با اين فرضيه دهـد كـه، انتظارات مورد نظر در گزارش قومي

و بيشـتر احسـاس اضـطراب در  مـورد آنها انگيزه كمي براي كسب تجربه از فرهنگ ديگـر دارنـد

كه. بين فرهنگي دارندتعامل  دانسـتند، بيشـتر از تحصـيل در مطالعه زبـان را مفيـد مـي دانشجوياني

و. برند خارج لذت مي هاي بـين فرهنگـي مـرتبط بـا انتظـارات مرد در نگرش شركت كنندگان زن

 
1- Randi & Susan 



سا فصلنامه انديشه 70 1389ه چهارم، پاييزل پنجم، شمارهاي تازه در علوم تربيتي،

و امتيازات دانشجويان زن تمايل زباني بيشـت رارمثبت از تحصيل در خارج تفاوت چنداني ندارد ي

و تعصب كمتر نسبت به مـردان را نشـان داد همراه با مركزيت گرايي قومي در.، رابطه بين فرهنگي

و انتخاب محل تحصـيل  600از بـين.بررسـي كـرده اسـترا تحقيقي رابطه بين تحصيل در خارج

بـ 219 المللي مشغول به تحصيل در موسسات عالي ملبـورن اسـتراليا تعـداد دانشجوي بين ه دانشـجو

االت تحقيـقؤنمونه گيري آن تصادفي بوده است سـ االت پاسخ دادند كه روشسؤعنوان نمونه به

در المللي مشـغول تسريع كننده كار دانشجويان بين يك از عواملكدام:زا عبارت بود بـه تحصـيل

و جذابيت استراليا مي هاي توريستي در طول دوره تحصيل خود باشد؟ چگونه آنها با محل تحصيل

و فعاليت؟ كدام جاذبهشوند آشنا مي كهشدها جزء مهمترين هستند؟ نتيجه آن معلوم هاي توريستي

محو بهترين ارتباط واسطهنمهمتري ين، بيشترل تحصيل گفتارهاي كالمي بوده استاي در انتخاب

بـراي هاي مختلـف، انجام سفر در دورهخاب محل تحصيلالمللي براي انت كار موثر دانشجويان بين

، بازار ملكه ويكتوريـا هاي توريستي ملبورن استراليا معروفترين جذابيت.اهداف شخصي بوده است

ازو ايـن مطالعـه نشـان داده. رود بـه شـمارمي مشهورترين جاذبه هاي كشور راه بزرگ آبي بودكه

كارهاي تقبل شده توسط دانشـجويان كشـورهاي ديگـر كمـك است كه صنعت توريسم مرتبط با

و دوستان در بر داشته است در صورتيي را براي اقتصاد ايالت ويكتورياي زيادمال كه بازديد اقوام

و1اسـتيو.توانـد بـه دو برابـر افـزايش يابـد المللي به آنان اضافه شـود ايـن رقـم مـي دانشجويان بين

در)يايتمايـل دانشـجويان اسـترالي(را در زمينه نقش قواعد شخصـيتي اي مطالعه) 2004(همكاران

اي كه هاي آن از طريق بررسي پرسش نامه اند كه داده مشاركت برنامه تحصيل در خارج انجام داده

و سال آخر رشته تجارت جهـاني دانشـگاه بـزرگ اسـتراليا توسط دانشجويان سال و سوم هاي دوم

و دانشجويان به  پاسخ هاي آموزشي براي تصادفي از ليست طورپاسخ داده بود جمع آوري گرديد

و دانشجو%50شدند كه نامه انتخاب مي به پرسش نتيجـه پـژوهش.آن مونث بودنـد%50يان مذكر

در:متشكل از دو بخش بود ي دانشـجويان باره شخصـيت مربـوط بـه تشـريك مسـاع يكي پژوهش

و تحمل ابهام( بخـش ديگـر اطالعـاتي در زمينـه آگـاهيو را مورد آزمـايش قـرار داده) صداقت

ا ميدانشجويان و مضرات برنامه تحصيل در خارج را بررسي دهـد تحقيقات نشان مـي. كندز منافع

يي خواه در برنامه تحصيل در خارج شركت بكنند يا خير بسـتگي بـه سـطح كه دانشجويان استراليا

و تحمـل ابهـام بـاالتري برخوردارنـد  و تحمل ابهام آنان دارد دانشجوياني كه از صـداقت صداقت

ب ميتمايل بيشتري دهنـد امـا دانشـجويان كـم راي شركت در برنامه تحصيل به خارج از خود نشان
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و صالحيت علمي دانش آموختگان اعزامي به خارج در طول 71 ... بررسي هزينه تحصيلي

و و كم طاقت تمايل زيادي براي شـركت در برنامـه تحصـيل خـارجي ندارنـد نتـايج كمـي تحمل

كيفي حاكي از آن است كـه شخصـيت دانشـجو ممكـن اسـت عامـل متغيـر مهمـي در تصـميمات 

درهز جمله موانع بازدارندا.دانشجويان براي تحصيل در خارج باشد  شـامل هزينـه بـاالي تحصـيل

و و(باشـند المللـي مـي هـاي بـين نهاد فرهنگي براي آمـوزش مهـارت نبود خارج  اسـتيو بـا كـاليس

 ). 2004 همكاران،

اي دهد كه در زمينه اعـزام دانشـجو بـه خـارج، دانـش سـازمان يافتـه اي نشان مي مطالعات كتابخانه

ا و نظام و سنتي عزام دانشجو بيشتر به طور سليقهوجود ندارد اعـزام دانشـجو. انجـام شـده اسـت اي

و پيمودن  و موانع متعددي همراه بوده و فناوري همواره با مشكالت توسط وزارت علوم، تحقيقات

و سرنوشت و دشوار، در عين حال مهم تحقيقـات ساز براي كشور، بدون استفاده از اين راه پيچيده

:هاي زيرانجام شده است پژوهش حاضر براي پاسخگويي به پرسش. نخواهد بودرعلمي امكان پذي

آموختگـان اعـزام بـه خـارج از كشـور بـا هزينـه تحصـيلي دانـش بين هزينه تحصيلي دانش-اول

و سوم توسعه داخل كشور در طول برنامه آموختگان همتراز و دوم چـه تفـاوتي)68-83(هاي اول

 وجود دارد؟

آموختگـان آموختگان اعزام به خارج با صـالحيت علمـي دانـش يت علمي دانشبين صالح-مدو

 در نيروي انساني متخصص آموزش عالي كشور چه تفاوتي وجود دارد؟ همتراز داخل كشور

 روش
و از نظر روش،نظر هدف اين تحقيق از و پيمايشي(توصيفي،كاربردي است در. است) اسنادي

و،اي با مطالعه اسناد كتابخانهاساس روش تحقيقات اسنادي بر و درتحقيقات مرور مدارك ادبيات

هاي الزم جمع آوري شده اساس روش ميداني با اجراي پرسشنامه محقق ساخته، داده پيمايشي بر

.است

و روش نمونه گيري جامعه آماري ، نمونه
هي همهجامعه آماري اين پژوهش درأاعضاي  هاي كشور دانشگاهت علمي با رتبه حداقل استاديار

و همچنين شامل 13649كه تعداد آنها به تمامنفر است و مدارك مربوط به اعزام دانشجو اسناد

 اي خوشه گيري تصادفي نمونه« هاي اين تحقيق ازروش براي انتخاب نمونه. است كشور خارج از

اي چند  شرق، جنوب،،شمالبه پنج منطقه ابتدا كشور براي اين منظور.استفاده شده است» مرحله



سا فصلنامه انديشه 72 1389ه چهارم، پاييزل پنجم، شمارهاي تازه در علوم تربيتي،

و از مركزي تقسيم گرديده، غرب و2منطقههر سپس به2 دانشگاه دولتي دانشگاه غيردولتي

از. صورت تصادفي انتخاب شد  انتخاب دانشگاه ها با مراجعه به جدول تعيين حجم نمونه پس

و مورگان« ، نفري است 13649نمونه معرف جامعه نفر 386 مشخص شد كه تعداد» گرجسي

شد گيري تصادفي ساده از سپس اين تعداد به روش نمونه .جامعه آماري انتخاب

 پژوهش ابزار
كه هاي علمي صالحيتساخته رگردآوري اطالعات پرسشنامه پژوهشگرابزا و3داراي است مولفه

از گيري مربوط به مقياس اندازه. سوال است 26 آموزشي-هاي علمي سواالت صالحيت هر يك

و2بيانگر كم،1: بوده شامل اي سه درجه گيري مقياس اندازه. زياد است بيانگر3بيانگر تاحدودي

س در هرالتاؤبقيه س با توجه به اين كه ضريب اهميت هاي االت مربوط به صالحيتؤيك از

و-علمي و ها بر اين پس از احصاء صالحيتبنابر،اجرايي برابر نبود پژوهشي اساس مطالعات نظري

ازهاي پژوهش به تعدادي از متخصصان ارائه روش دلفي اكتشافي موارد احصاء شده با استفاده

و هر شده از نظرات آنها درباره اولويت نتيجه براي اولويت اولدر.گرديد مشخص6تا1سوال

اولويت پنجم،3 اولويت چهارم ضريب،4اولويت سوم ضريب،5اولويت دوم ضريب،6ضريب 

شو2ضريب  شد1شم ضريب اولويت ازاين اساسبر.تعيين يب فوقاها ابتدا ضر تحليل داده قبل

از.اعمال شد از طريق اخذ روايي آن 30آن با اجراي مقدماتي پاياييومتخصصان نظرات

و،پرسشنامه شد75/0آن كرونباخ ضريب آلفاي محاسبه .برآورد

دوهاي اين پژو روش گردآوري داده:روش گردآوري اطالعات و صورت كتابخانه هش به اي

وو مدارك مربوط به روند اي ابتدا اسناد در روش كتابخانه. ميداني انجام گرفت اعزام دانشجو

و متخصهاي موجود بخشنامه و با مصاحبه از مديران و همچنين دانش آموختگان، بررسي صان

ها در هر يك از وري دادهآ براي جمع در روش ميداني. خارج، اطالعات الزم استخراج شده است

سهاي نمونه با يك نف دانشگاه هاي انتخاب شده االت را بين نمونهؤر به عنوان رابط هماهنگي شد تا

و جمع آوري كند .توزيع



و صالحيت علمي دانش آموختگان اعزامي به خارج در طول 73 ... بررسي هزينه تحصيلي

 ها يافته
آموختگان اعزام به خارج از كشور با هزينه تحصـيلي بين هزينه تحصيلي دانش:پژوهش اولسوال

و سوم توسعه داخل كشور در برنامه دانش آموختگان همتراز و دوم چه تفـاوتي)68-83(هاي اول

 وجود دارد؟ 

و سرانه هزينه تحصيل به تفكيك سال:1جدول و دانشگاه هاي برنامه اول توسعه  خارج هاي داخل

 سال
 دانشگاههاي معتبر

 كشور خارج از

دانشگاههاي دولتي

 كشور داخل

 دانشگاه غيردولتي

 داخل كشور

 ريال000/500/3 ريال000/000/7 ريال000/000/200 1368

1369 000/100/202 "000/000/8"000/020/4"

1370 000/200/204 "000/000/9"000/640/4"

1371 000/200/208 "000/000/11"000/520/5"

1372 000/400/212 "000/600/13"000/300/7"

مي1 جدول هاي خارج در طول برنامه اول توسعه به مراتب هزينه تحصيل در دانشگاه دهد كه نشان

و ولي دانشگاه غير. داراي يك روند افزايشي با سير صعودي ماليمي است از داخل بيشتر بوده

ك .مترين سرانه هزينه تحصيل را دارددولتي داخل

 دانشگاه هاي داخل وخارجو هاي برنامه دوم توسعه سرانه هزينه تحصيل به تفكيك سال:2جدول

 سال
دانشگاههاي معتبر خارج

 از كشور

دانشگاههاي دولتي

 داخل كشور

دانشگاه غيردولتي داخل

 كشور

 ريال000/500/8 ريال000/000/17 ريال 000/700/216 1373

1374 000/100/221 "000/000/22"000/700/9"

1375 000/600/225 "000/000/28"000/900/10"

1376 000/200/230 "000/000/35"000/200/14"

1377 000/900/234 "000/000/43"000/800/18"

1378 000/000/239 "000/000/52"000/600/23"



سا فصلنامه انديشه 74 1389ه چهارم، پاييزل پنجم، شمارهاي تازه در علوم تربيتي،

مي2جدول هاي خارج در طول برنامه دوم توسعه به دهد كه هزينه تحصيل در دانشگاه نشان

و كه. اي يك روند افزايشي با سير صعودي ماليمي استدار مراتب از داخل بيشتر بوده در حالي

هاي داخل داراي يك روند افزايشي با سير صعودي زياد است ولي دانشگاه غير دولتي دانشگاه

ك .مترين سرانه هزينه تحصيل را داردداخل

و سرانه هزينه تحصيل به تفكيك سال:3جدول  خارجو هاي داخل دانشگاه هاي برنامه سوم توسعه

 سال
دانشگاههاي معتبر خارج

 از كشور

دانشگاههاي دولتي

 داخل كشور

دانشگاه غيردولتي داخل

 كشور

 ريال000/560/28 ريال000/000/62 ريال 000/000/244 1379

1380 000/200/249 "000/000/73"000/400/33"

1381 000/300/254 "000/000/85"000/000/42"

1382 000/500/259 "000/000/99"000/600/50"

1383 000/500/264 "000/000/110"000/600/62"

مي3جدول هاي خارج در طول برنامه سوم توسعه به دهد كه هزينه تحصيل در دانشگاه نشان

و كه. داراي يك روند افزايشي با سير صعودي ماليمي است مراتب از داخل بيشتر بوده در حالي

هاي داخل داراي يك روند افزايشي با سير صعودي زياد است ولي دانشگاه غير دولتي دانشگاه

ك .مترين سرانه هزينه تحصيل را داردداخل



و صالحيت علمي دانش آموختگان اعزامي به خارج در طول 75 ... بررسي هزينه تحصيلي

و سرانه هزينه تحصيل به تفكيك برنامه:4جدول و دانشگاه هاي توسعه  خارج هاي داخل

 سال برنامه توسعه
دانشگاههاي معتبر

 خارج از كشور

هاي دولتي دانشگاه

 داخل كشور

دانشگاه غيردولتي

 داخل كشور

 ريال000/500/3 ريال000/000/7 ريال000/000/200 1368 برنامه توسعه اول

1369 000/100/202 "000/000/8"000/020/4"

1370 000/200/204 "000/000/9"000/640/4"

1371 000/200/208 "000/000/11"000/520/5"

1372 000/400/212 "000/600/13"000/300/7"

"000/500/8"000/000/17" 000/700/216 1373 برنامه توسعه دوم

1374 000/100/221 "000/000/22"000/700/9"

1375 000/600/225 "000/000/28"000/900/10"

1376 000/200/230 "000/000/35"000/200/14"

1377 000/900/234 "000/000/43"000/800/18"

1378 000/000/239 "000/000/52"000/600/23"

"000/560/28"000/000/62" 000/000/244 1379 برنامه توسعه سوم

1380 000/200/249 "000/000/73"000/400/33"

1381 000/300/254 "000/000/85"000/000/42"

1382 000/500/259 "000/000/99"000/600/50"

1383 000/500/264 "000/000/110"000/600/62"

با: توجه .به پايان رسيد 1378 سالدر يك سال تاخير ضمنا برنامه دوم توسعه

هاي دانشگاه در رانياي دانشجويان براي سال يك در نفر يك تحصيل هزينه كه دهد مي نشان4جدول

و سرانه هزينه مراتب بيشتر از سرانه هزينه تحصيل دردانشگاه معتبر جهان به هاي داخل كشور است

هاي دولتي داخل كشور بيشتر از سـرانه هزينـه تحصـيل در دانشـگاه غيردولتـي تحصيل در دانشگاه

. است) دانشگاه آزاد اسالمي(داخل 
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و مقايسه هزينه تحصيل به تفكيك برنامه:1نمودار واهدانشگ هاي توسعه  خارج هاي داخل



سا فصلنامه انديشه 76 1389ه چهارم، پاييزل پنجم، شمارهاي تازه در علوم تربيتي،

مي1 نمودار هاي خارج در طول سه برنامه توسعه داراي دهد كه هزينه تحصيل در دانشگاه نشان

هاي دولتي حالي كه هزينه تحصيل در دانشگاه يك روند افزايشي با سير صعودي ماليمي است، در

سيو غير دولتي داخل كشور در طول برنامه اول توسعه داراي ثبا ،ر صعودي ماليمي بودهت نسبي با

و بيانگر ولي در طول برنامه و سوم توسعه از يك روند صعودي زياد برخوردار بوده هاي دوم

در نتيجه ميزان هزينه تحصيل. هاي داخل كشور است در دانشگاههاي تحصيل افزايش زياد هزينه

ههاي داخل كشور در خارج به مراتب بيشتر از هزينه تحصيل در دانشگاه و مچنين هزينه تحصيل،

در) دانشگاه آزاد اسالمي(هاي غير دولتي داخل در دانشگاه به مراتب كمتر از هزينه تحصيل

و دانشگاه دانشگاه .هاي خارج از كشور است هاي دولتي داخل كشور

 هاي تحصيلي به تفكيك محل تحصيل هاي توصيفي مربوط به هزينه سال شاخص:5جدول

 محل تحصيل

تعداد

ونه نم

 ميانگين به سال

انحراف

 استاندارد

خطاي

 استاندارد

براي%95ضريب اطمينان

 تفاوت ميانگين ها

 بيشترين كمترين
16250/556/363495/792/540124/198/135271/388/75229/724/651دانشگاه خارج

دانشگاه

 دولتي داخل
16 500/162/42527/342/34632/585/8659/862/23341/462/60

دانشگاه غير

 دولتي داخل
16 000/615/18522/843/14881/710/3445/705/10555/524/26

 855/805/49126/248/41041/641/241 089/065/345 583/444/141 48 جمع

محلبررا 1368-1383هاي هاي توصيفي سال خالصه محاسبات شاخص5جدول  تحصيل حسب

) دانشگاه غيردولتي داخل كشـورو هاي دولتي داخل كشور دانشگاه كشور،از هاي خارج دانشگاه(

.دهد ارائه مي



و صالحيت علمي دانش آموختگان اعزامي به خارج در طول 77 ... بررسي هزينه تحصيلي

خالصه آزمون تحليل واريانس يكراهه براي مقايسه ميانگين هزينه تحصيلي برحسب:6جدول

 محل تحصيل

 مجموع مجذورات منابع تغييرات
درجه

يآزاد
F مجذور ميانگين

سطح

معناداري

 000/666/316/097/442/188/12000/333/658/048/221/594گروه هابين
06/6005/0

200/222/317/087/952/97 000/000/275/929/843/407/445درون گروه ها

 000/660/591/026/286/596/547جمع

م) =45dfو2(با درجه آزادي)=06/6F(محاسبه شدهFمقدار با توجه به اين كه عناداريو سطح

)005/0p=(از مقدار fهاي هزينه بين گفت توان مي درصد 95 اطمينانبا،است بزرگتر جدول بحراني

و تفاوت موجود بين آنها توسط آزمون  و محل تحصيل تفاوت معناداري وجود دارد تحصيلي

.شدتعقيبي توكي مشخص 

 ها خالصه آزمون تعقيبي توكي براي مقايسه چندگانه ميانگين:7جدول
دانشگاه

 محل تحصيل
دانشگاه محل

 تحصيل
 تفاوت ميانگين

خطاي

 استاندارد
سطح

 معناداري

%95فاصله اطمينانبا

 بيشترين كمترين

خارج از

 كشور

750/393/321659/652/1100462/214/53038/573/589دولتي داخل

250/941/344659/652/1100962/761/76538/120/613غير دولتي داخل

دولتي داخل
-462/214/53-659/652/1100038/573/589-750/393/321خارج از كشور

788/726/291-500/547/23659/652/1101788/631/244غير دولتي داخل

غير دولتي

 داخل

-962/761/76-659/652/1100538/120/613-250/941/344خارج از كشور

788/631/244-659/652/1101788/726/291-500/547/23دولتي داخل

مي7جدول هاي دهد كه بين ميانگين نمرات به دست آمده در زمينه هزينه تحصيل دانشگاه نشان

و غير دولتي داخل كشور در سطح خارج از كشور با دانشگاه تفاوت معناداري05/0هاي دولتي

و بيانگر آن هاي هاي خارج از كشور بيشتر از دانشگاه تحصيلي دانشگاهست كه هزينها وجود دارد

و غير دولتي داخل كشور است .دولتي



سا فصلنامه انديشه 78 1389ه چهارم، پاييزل پنجم، شمارهاي تازه در علوم تربيتي،

، محل هاي توسعه خالصه آزمون تحليل واريانس دو طرفه براي مقايسه اثر تعامل برنامه:8 جدول

 ها تحصيل بر روي هزينه

 مجموع مجذورات منابع
درجه

 آزادي
F مجذور ميانگين

سطح

 معناداري

108/205/0 000/000/665/791/259/342/689/18000/200/958/473/782/167/211 مدل اصالح شده

900/8005/0 1000/000/713/467/487/622/891 000/000/713/467/487/622/891 اصالح نشده

2000/000/611/273/684/350/80802/0456/0 000/100/222/547/368/701/160 برنامه هاي توسعه

362/5009/0 000/000/580/327/729/275/074/12000/000/790/663/864/137/537 محل تحصيل

4000/400/944/481/698/049/85849/0503/0 000/600/777/927/793/198/340 محل تحصيل* برنامه توسعه

 000/100/564/302/045/178/100 000/000/001/800/766/943/906/339 خطا

 000/000/000/000/394/601/556/648 جمع

 000/000/660/591/026/286/596/547 جمع اصالح شده

و سطح =df)47و2(با درجه آزادي)=849/0F(محاسبه شدهFبا توجه به اين كه مقدار

مي95با اطمينان،بحراني جدول كوچكتر استfاز مقدار=p)0/ 503(معناداري توان درصد

و محل تحصيل با هزينه گفت بين برنامه همچنين بين. هاي تحصيل تفاوت وجود ندارد هاي توسعه

حالي كه بيندر،تفاوت وجود نداشته)=802/0F=،456/0p(هاي توسعه با هزينه تحصيل برنامه

.تفاوت وجود دارد)=362/5F=،009/0p(هزينه تحصيل محل تحصيل با

آموختگان اعزام به خارج با صالحيت علمي دانش بين صالحيت علمي دانش:م پژوهشدوسوال

 چه تفاوتي وجود دارد؟ نيروي انساني متخصص آموزش عالي كشور آموختگان همتراز داخل در

وؤم3هاي علمي داراي پرسشنامه صالحيت به اين كه ضريب اهميت با توجه. سوال است26لفه

س اين پس از اجرايي برابر نبود بنابروپژوهشي-هاي علمي االت مربوط به صالحيتؤهر يك از

و پژوهش ها بر احصاء صالحيت هاي اكتشافي موارد احصاء شده با استفاده اساس مطالعات نظري

و روش دلفي از در به تعدادي از متخصصان ارائه شده 6تا1باره اولويت هر سوال از نظرات آنها

، اولويت سوم ضريب5يت دوم ضريب، اولو6نتيجه براي اولويت اول ضريبدر.مشخص گرديد

شد1و اولويت ششم ضريب2، اولويت پنجم ضريب3، اولويت چهارم ضريب4 بر اين.تعيين

و پس ازآن با استفاده ازآزمون كروسكال تحليل داده اساس در ها ابتدا ضريب فوق اعمال شده

. واليس مورد تحليل قرارگرفت



و صالحيت علمي دانش آموختگان اعزامي به خارج در طول 79 ... بررسي هزينه تحصيلي

:آموزشي-علميصالحيت هاي

به:9 جدول  آموزشي-علميهاي صالحيتخالصه آمار توصيفي مربوط

 ميانگين تعداد سواالت
انحراف

 معيار
بيشينه كمينه

65/2541/013 384 داشتن طرح درس مكتوب به هنگام تدريس-1

55/2538/013 384 مطالعه مطالب به روز، در رشته تحصيلي خود-2

و وسايل كمك آموز-3 38306/2717/013شي دركالس هاي درساستفاده از امكانات

38471/2494/013تعريف هدف هاي درس براي دانشجو در آغاز هر نيمسال تحصيلي-4

38325/2680/013بررسي تكاليف درسي وفعاليتهاي پژوهشي دانشجويان وبازخوردبه آنها-5

38405/2706/013جمع

را-هاي علميي مربوط به صالحيتهاي گرايش مركز خالصه شاخص9جدول به طور آموزشي

ميجداگانه  .دهد نشان

سه)H(آماره مربوط به آزمون كروسكال واليس:10جدول  آموختگان در گروه دانش براي مقايسه

 آموزشي-علمي صالحيت

5سوال4سوال3سوال2سوال1سوال

2x042/9398/0545/3083/2236/1

22222 درجه آزادي

011/0820/0170/0353/0539/0 سطح معناداري

آماره محاسبه شده جز در مورد سوال اول در بقيه موارد كوچكتر از مقدار بحراني آزمون ياد شده

بنابراين بين نظرات سه گروه مورد مطالعه بجز در مورد سوال اول، تفاوت معناداري ديده. مي باشد

هي. نمي شود ات علمي دانش آموخته دانشگاه هاي خارج از كشور در به عبارت ديگر اعضاي

آموزشي از اعضاي هيات علمي دانش-زمينه داشتن طرح درس مكتوب در فعاليت هاي علمي

و غير دولتي داخل كشور باالتر هستند ولي در بقيه سواالت تفاوت  آموخته دانشگاه هاي دولتي

.چنداني ندارند



سا فصلنامه انديشه 80 1389ه چهارم، پاييزل پنجم، شمارهاي تازه در علوم تربيتي،

مر:11جدول  آموزشي-علميهاي صالحيتبوط به مجموع خالصه آمار توصيفي

 بيشينه كمينه انحراف معيار ميانگين تعداد

 24/12723/1715 384 آموزشي-صالحيت هاي علمي

آموزشي-هاي علمي هاي گرايش مركزي مربوط به مجموع صالحيت خالصه شاخص11جدول

مي به طور يكجا اعضاي هيات علمي را .دهد نشان

درخرو:12جدول  آموزشي-هاي علمي جمع صالحيت جي آزمون كروسكال واليس

 رتبه تعداد محل تحصيل دانش آموختگان

 آموزشي-صالحيت هاي علمي

 55/208 86 خارج از ايران

 74/191 192 دانشگاه دولتي داخل

 85/180 106 دانشگاه غير دولتي داخل

 384 جمع

هاي هيات علمي دانش آموخته دانشگاه سه سه گروه شامل اعضايهاي توصيفي مقاي داده 12 جدول

وخارج آموزشي را به طور يكجـا نشـان-دولتي داخل در جمع صالحيت علمي غير، دولتي داخل

.دهد مي

دانش آموختگان(براي مقايسه سه گروه)H(هاي مربوط به آزمون كروسكال واليس آماره:13جدول

و خارج ازكشور،  آموزشي-هاي علمي جمع صالحيتدر) غيردولتي داخل دولتي داخل

 آموزشي-صالحيت هاي علمي

2x083/3

2 درجه آزادي

214/0 سطح معناداري

- سوال صالحيت هاي علمي5آماره محاسبه شده در زمينه آزمون كروسكال واليس در مجموع

اين بين نظرات سه گروه مورد بنابر. آموزشي كوچكتر از مقدار بحراني آزمون ياد شده مي باشد

، تفاوت معناداري ديده نمي شود به عبارت ديگر اعضاي هيات علمي دانش آموخته. مطالعه

آموزشي با اعضاي هيات-دانشگاه هاي خارج از كشور در زمينه مجموع صالحيت هاي علمي

و غير دولتي داخل كشور تفاوت چنداني ند .ارندعلمي دانش آموخته دانشگاه هاي دولتي



و صالحيت علمي دانش آموختگان اعزامي به خارج در طول 81 ... بررسي هزينه تحصيلي

:پژوهشي–صالحيت هاي علمي

به:14جدول  پژوهشي-علميهاي صالحيتخالصه آمار توصيفي مربوط

 بيشينه كمينه انحراف معيار ميانگين تعداد سواالت

 20/14390/10642 30 اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج از كشور-6

 600 14/67314/7012 304 ات داخلپژوهشي منتشر شده در نشري–مقاله علمي-7

 500 00/60320/5310 224 ترويجي منتشر شده در ايران–مقاله علمي-8

 82/12266/10274 173 مروري منتشر شده در ايران–مقاله علمي-9

 31/14042/15575 130 مقاله علمي منتشر شده در نشريات خارج-10

 79/3650/4248 243ج از رسالهمقاله علمي صد در صد مستخر-11

 19/10570/10480 208 تاليف يا تصنيف كتاب-12

 00/6475/112104 103 تجديد چاپ كتاب تاليفي ياتصنيفي-13

 26/31377/391300 277 راهنمايي يا مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد-14

 65/29833/294200 143 راهنمايي يا مشاوره پايان نامه دكتري تخصصي-15

 76/10069/273432 293 انجام طرح پژوهشي در رشته تخصصي-16

 10/13127/182140 219 ارائه مقاله دركنگره هاي علمي در داخل يا خارج ازكشور-17

 31/8882/100100 156 داشتن ترجمه كتاب-18

052/2706/013 384 جمع

پژوهشي-هاي علمي رايش مركزي مربوط به هر يك از صالحيتگ هاي شاخص خالصه14جدول

راأاعضاي هي مي به طور جداگانهت علمي .دهد نشان

دانش(براي مقايسه سه گروه)H(هاي مربوط به آزمون كروسكال واليس آماره:15جدول

و غير دولتي داخل  پژوهشي-هاي علمي در صالحيت) آموختگان خارج از كشور، دولتي داخل

 سوال

6

 سوال

7

 سوال

8

 سوال

9

سوال

10 
سوال

11 
سوال

12 
سوال

13 
سوال

14 
سوال

15 
 سوال

16 
سوال

17 
سوال

18 

2x62/326/567/544/579/280/294/719/327/818/056/1061/1034/2

درجه

 آزادي
2222222222222

سطح

 معناداري
164/0072/0050/0066/0248/0247/0019/0202/0016/0913/0005/0005/0310/0

در17و8،12،14،16آماره محاسبه شده در زمينه آزمون كروسكال واليس جز در مورد سواالت

بنابراين بين نظرات سه گروه مورد. باشد بقيه موارد كوچكتر از مقدار بحراني آزمون ياد شده مي

اعضاي يعني. شود تفاوت معناداري ديده نمي17و8،12،14،16مطالعه بجز در مورد سواالت 



سا فصلنامه انديشه 82 1389ه چهارم، پاييزل پنجم، شمارهاي تازه در علوم تربيتي،

ازت علمي دانش آموخته دانشگاهأهي ترويجي منتشر شده-در زمينه مقاله علمي كشور هاي خارج

ت در پ،ليف يا تصنيف كتابأايران، هيانجام طرح ت علميأژوهشي در رشته تخصصي از اعضاي

و غير دولتي دانش آموخته دانشگاه هيداخل كشوهاي دولتي و اعضاي تأر رتبه باالتري دارند

ترويجي منتشر شده در ايران-هاي دولتي داخل در زمينه مقاله علمي آموخته دانشگاه علمي دانش

آموخته دانشگاهو انجام طرح پژوهشي در رشته تخصصي نسبت به اعضاي هيات علمي دانش

ميغير و همچنين دولتي داخل رتبه باالتري را نشان هاي علمي در زمينه ارائه مقاله دركنگره دهد

هي در داخل يا خارج از هاي خارج از آموخته دانشگاهت علمي دانشأكشور نسبت به اعضاي

و كش كشور .ور از رتبه باالتري برخوردار استغير دولتي داخل

ت كه اعضاي هيات علمي دانش در حالي ياأآموخته دانشگاه غيردولتي داخل در زمينه تصنيف ليف

و راهنمايي يا مشاوره پايان نامه هي كتاب آموختهت علمي دانشأكارشناسي ارشد نسبت به اعضاي

.دهد هاي دولتي داخل رتبه باالتري را نشان مي دانشگاه

به:16 جدول  پژوهشي-علميهاي مجموع صالحيتخالصه آمار توصيفي مربوط

 بيشينه كمينهانحراف معيار ميانگين تعداد

 71568 085/149 49/162 383 پژوهشي-الحيت هاي علميص

پژوهشي اعضاي-هاي علمي هاي گرايش مركزي مجموع صالحيت خالصه شاخص16جدول

راأهي مي به طور يكجات علمي .دهد نشان

 پژوهشي-هاي علمي خروجي آزمون كروسكال واليس درجمع صالحيت:17جدول

 رتبهدتعدا محل تحصيل دانش آموختگان

 پژوهشي-صالحيت هاي علمي
 53/243 86 خارج از ايران

 28/183 191 دانشگاه دولتي داخل

 90/165 106 دانشگاه غير دولتي داخل

 383 جمع



و صالحيت علمي دانش آموختگان اعزامي به خارج در طول 83 ... بررسي هزينه تحصيلي

هاي اعضاي هيات علمي دانش آموخته دانشگاه شامل گروه مقايسه سه هاي توصيفي داده 17 جدول

وخارج آموزشي را به طور يكجا نشان-ل در جمع صالحيت علميغير دولتي داخ، دولتي داخل

.دهد مي

دانش( براي مقايسه سه گروه)H( هاي مربوط به آزمون كروسكال واليس آماره:18جدول

و آموختگان خارج ازكشور،  پژوهشي-هاي علمي درجمع صالحيت)غيردولتي داخل دولتي داخل

 پژوهشي–صالحيت هاي علمي

2x713/25

2 آزادي درجه

000/0 سطح معناداري

-هاي علمي سوال صالحيت13آماره محاسبه شده در زمينه آزمون كروسكال واليس در مجموع

ن بين نظرات سه گروه مورد بنابراي. باشد پژوهشي بزرگتر از مقدار بحراني آزمون ياد شده مي

ميمطالعه هاي خارج آموخته دانشگاه اعضاي هيات علمي دانش يعني. شود، تفاوت معنادار ديده

هاي دانشگاه آموخته دانش علميتأهي اعضاي از پژوهشي-هاي علمي مجموع صالحيت در كشور از

و هاي آموخته دانشگاهت علمي دانشأهي اعضايو دارند باالتري كشور رتبه غيردولتي داخل دولتي

هي-هاي علمي مجموع صالحيت دولتي داخل در آموختهت علمي دانشأپژوهشي نسبت به اعضاي

مي دانشگاه غيردولتي داخل رتبه باالتري را .دهد نشان

:اجرايي-صالحيت هاي علمي

به:19جدول  اجرايي-علميصالحيت هاي خالصه آمار توصيفي مربوط

بيشينهكمينه انحراف معيار ميانگين تعدادسواالت

14795/10109/115100عضويت در هيات علمي نشريه علمي-19

21516/17288/185185عضو هيات علمي در همايش هاي علمي-20

12662/16011/286240طراحي يا راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه علمي-21

21721/12597/11390همكاري در امور اجرايي دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي-22

38391/4573/4488يا آلمانيويآشنايي به زبان خارجي انگليسي يا فرانس-23

4500/8618/3618 ترويجي بودن-پژوهشي يا علمي-ناشريا سردبيريك نشريه علمي-24

10984/6443/8254همكاري علمي يا پژوهشي در ارتباط با صنعت-25

و پايه ساالنه هيات علمي-26 38407/11028/6130دريافت نمودن به موقع ترفيع

384052/2706/000/100/3جمع



سا فصلنامه انديشه 84 1389ه چهارم، پاييزل پنجم، شمارهاي تازه در علوم تربيتي،

را-هاي علمي هاي گرايش مركزي مربوط به صالحيت خالصه شاخص19جدول به طور اجرايي

مي جداگانه .دهد نشان

دانش(براي مقايسه سه گروه)H(هاي مربوط به آزمون كروسكال واليس آماره:20جدول

و غير آموختگان  اجرايي-هاي علمي در صالحيت)دولتي داخلخارج از كشور، دولتي داخل

26سوال25سوال24سوال23سوال22سوال21سوال20سوال19سوال

2x051/3803/6479/1640/16869/10785/4324/3533/27

22222222درجه آزادي

سطح

 معناداري
217/0033/0477/0000/0004/0091/0190/0000/0

سآماره محاسبه شده جز در در بقيه موارد كوچكتر از مقدار بحراني26و20،22،23االتؤمورد

بج. باشد آزمون ياد شده مي سبنابراين بين نظرات سه گروه مورد مطالعه ،20،22االتؤز در مورد

هي يعني. شود تفاوت معنادار ديده نمي26و 23 اي خارجه آموخته دانشگاهت علمي دانشأاعضاي

ع هياز كشور در زمينه ، همكاري در امور اجرايي هاي علميت علمي بودن در همايشأضو

و دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي، آشنايي به زبان خارجي انگليسي يا فرانسوي در فهميدن حد خواندن

هيو دريافت نمودن و پايه ساالنه هيأبه موقع ترفيع آموختهت علمي دانشأت علمي از اعضاي

و غير دانشگاه هيولتي داخل كشودهاي دولتي و اعضاي ت علمي دانشأر رتبه باالتري دارند

حد هاي دولتي داخل در زمينه آشنايي به زبان خارجي انگليسي يا فرانسوي در آموخته دانشگاه

و و دريافت نمودن خواندن هي فهميدن و پايه ساالنه هيأبه موقع ترفيع تأت علمي نسبت به اعضاي

غ علمي دانش هي دارنددولتي داخل رتبه باالترييرآموخته دانشگاه ت علميأدر حاليكه اعضاي

، هاي علميت علمي بودن در همايشأآموخته دانشگاه غيردولتي داخل در زمينه عضو هي دانش

هيها يا همكاري در امور اجرايي دانشگاه ت علمي دانشأمراكز تحقيقاتي نسبت به اعضاي

.باالتري برخوردار است خل از رتبههاي دولتي دا آموخته دانشگاه

 اجرايي-علميهاي صالحيتخالصه آمار توصيفي مربوط به مجموع:21جدول

 بيشينه كمينه انحراف معيار ميانگين تعداد

 00/45782/368274 384 اجرايي-صالحيت هاي علمي



و صالحيت علمي دانش آموختگان اعزامي به خارج در طول 85 ... بررسي هزينه تحصيلي

هي-يهاي علم هاي گرايش مركزي صالحيت خالصه شاخص21جدول ت علميأاجرايي اعضاي

مير .دهدا به طور يكجا نشان

 اجرايي-خروجي آزمون كروسكال واليس درجمع صالحيت هاي علمي:22جدول

 رتبه تعداد محل تحصيل دانش آموختگان

 اجرايي-صالحيت هاي علمي
 23/266 86 خارج از ايران

 35/180 192 دانشگاه دولتي داخل

 69/154 106 دانشگاه غير دولتي داخل

 384معج

هي هاي داده22جدول هاي آموخته دانشگاهت علمي دانشأتوصيفي مقايسه سه گروه اعضاي

و خارج، در دولتي داخل را-جمع صالحيت علمي غيردولتي داخل  نشان يكجا به طور اجرايي

.دهد مي

دانش( براي مقايسه سه گروه)H(هاي مربوط به آزمون كروسكال واليس آماره:23جدول

و آموختگان خارج ازكشور،  اجرايي-هاي علمي جمع صالحيتدر) غيردولتي داخل دولتي داخل

 اجرايي-صالحيت هاي علمي

2x568/52

2 درجه آزادي

000/0 سطح معناداري

س اجرايي بزرگتر از مقدار بحراني-هاي علمي االت صالحيتؤآماره محاسبه شده در مجموع

مين بين نظرات سه گروه مورد مطالعهبنابراي. باشد آزمون ياد شده مي به. شود، تفاوت معنادار ديده

هاي خارج از كشور در زمينه مجموع آموخته دانشگاهت علمي دانشأعبارت ديگر اعضاي هي

هي-هاي علمي صالحيت و غير آموخته دانشگاهت علمي دانشأاجرايي از اعضاي دولتي هاي دولتي

وداخل كشور رتبه باالتري  هي دارند هاي دولتي داخل در آموخته دانشگاهت علمي دانشأاعضاي

هي-ي علميها زمينه مجموع صالحيت دات علمي دانشأاجرايي نسبت به اعضاي نشگاه آموخته

ميغير .دهد دولتي داخل رتبه باالتري را نشان



سا فصلنامه انديشه 86 1389ه چهارم، پاييزل پنجم، شمارهاي تازه در علوم تربيتي،

كل:24 جدول و اجرايي پژوهشي آموزشي،-علميهاي صالحيتخالصه آمار توصيفي مربوط به

 بيشينه كمينهانحراف معيار ميانگين تعداد

 24/12723/1715 384 آموزشي–صالحيت هاي علمي

 71568 085/149 49/162 383 پژوهشي-صالحيت هاي علمي

 00/45782/368274 384 اجرايي-صالحيت هاي علمي

052/2706/000/100/3 384 جمع

 آموزشي،-هاي علمي ايش مركزي مربوط به كل صالحيتهاي گر خالصه شاخص24جدول

را-علميو پژوهشي-علمي مي به طور يكجا اجرايي اعضاي هيات علمي .دهد نشان

در:25جدول  پژوهشي آموزشي،-هاي علمي مورد صالحيت خروجي آزمون كروسكال واليس

و اجرايي

 رتبه تعداد محل تحصيل دانش آموختگان

ع  آموزشي-لمي صالحيت هاي
 55/208 86 خارج از ايران

 74/191 192 دانشگاه دولتي داخل

 85/180 106 دانشگاه غير دولتي داخل

 384 جمع

 پژوهشي-صالحيت هاي علمي
 53/243 86 خارج از ايران

 28/183 191 دانشگاه دولتي داخل

 90/165 106 دانشگاه غير دولتي داخل

 383 جمع

 اجرايي-ت هاي علميصالحي
 23/266 86 خارج از ايران

 35/180 192 دانشگاه دولتي داخل

 69/154 106 دانشگاه غير دولتي داخل

 384 جمع

داده هاي توصيفي مقايسه سه گروه شامل اعضاي هيات علمي دانش آموخته دانشگاه25جدول

و ، دولتي داخل ص هاي خارج ، علمي-الحيت علميغير دولتي داخل درمورد كل - آموزشي

.را به طور يكجا نشان مي دهد اجرايي-و علمي پژوهشي



و صالحيت علمي دانش آموختگان اعزامي به خارج در طول 87 ... بررسي هزينه تحصيلي

براي مقايسه سه گروه دانش)H( هاي مربوط به آزمون كروسكال واليس آماره:26جدول

 اجرايي-و علمي پژوهشي-علمي،آموزشي-هاي علمي كل صالحيت مورددر آموختگان

صالحيت هاي

شيآموز-علمي

صالحيت هاي

 پژوهشي-علمي

صالحيت هاي

 اجرايي-علمي

2x083/3713/25568/52

222 درجه آزادي

214/0000/0000/0 سطح معناداري

در-هاي علمي آماره محاسبه شده در زمينه آزمون كروسكال واليس بجز در صالحيت آموزشي

 گتر از مقدار بحراني آزمون ياد شده بزر اجرايي-و علمي پژوهشي-هاي علمي ساير صالحيت

مين بين نظرات سه گروه مورد مطالعهبنابراي. باشد مي به عبارت ديگر. شود، تفاوت معناداري ديده

هيا - هاي علمي هاي خارج از كشور بجز در صالحيت آموخته دانشگاهت علمي دانشأعضاي

هي اجرايي-و علمي پژوهشي-هاي علمي آموزشي در ساير صالحيت ت علمي دانشأاز اعضاي

و غير آموخته دانشگاه وهاي دولتي هي دولتي داخل كشور رتبه باالتري دارند ت علميأاعضاي

در-هاي علمي هاي دولتي داخل كشور نيز بجز در صالحيت آموخته دانشگاه دانش ساير آموزشي

هي اجرايي-و علمي پژوهشي-هاي علمي صالحيت آموختهت علمي دانشأنسبت به اعضاي

ميدانشگاه غير .دهد دولتي داخل رتبه باالتري را نشان

و نتيجه گيري  بحث
و تحليل داده ، هاي معتبر خارج هاي مربوط به مقايسه هزينه تحصيلي دانشگاه نتايج حاصل از تجزيه

و دانشگاه غير دولتي داخلهاي دولت دانشگاه و سوم توسعه، در طول برنامهي داخل و دوم هاي اول

و دهد كه هزينه تحصيل در دانشگاه نشان مي هاي معتبر خارج در طول سه برنامه توسعه بسـيار بـاال

بنـابراين ميـزان هزينـه تحصـيلي از نظـر. هـاي داخلـي اسـت چند برابر هزينـه تحصـيل در دانشـگاه 

در نتيجه ضروري است، اعزام.ب كشور محل تحصيل نقش داشته باشدتواند در انتخا اقتصادي مي

و مقاطعي صورت بگيرد كه امكا دانشجو به خارج از كشور در رشته ن تحصيل در داخل كشـور ها

و موجبات ركود دانشگاه. فراهم نيست و مراكـز آمـوزش هـا تا كشور متحمل هزينه سنگين نگردد

و غيردولتي داخل كشور را فراهم نكند و. عالي دولتي پذيرش اعزام در موارد خاصي كـه شـرايط



سا فصلنامه انديشه 88 1389ه چهارم، پاييزل پنجم، شمارهاي تازه در علوم تربيتي،

وت علمي براي بعضي از رشتهمكاناا هاي خاص در خارج از كشور متمركز است، قابل قبول است

. اعزام دانشجو پس از طي عالي ترين مدارج تحصيلي موجود در داخل، اجتناب ناپذير خواهد بـود 

در خصـوص گـرايش دانشـجويان اعزامـي بـه) 2005ديـويس،(قنتايج اين تحقيق با نتـايج تحقيـ

م. دانـد همخـواني دارد عوامل اقتصـادي را مـوثر مـي كشورهاي غربي كه حـل در مـورد انتخـاب

كه معتقد اسـت دانشـجويان تصـميمات خـود را در مـورد) 1975(تحصيل با تئوري اقتصادي بكر 

و مي انتخاب كشور محل تحصيل بر اساس محاسبات دقيق ) 1975بكـر،(گيرند غير دقيق اقتصادي

و همسلي همچنين با تئور. همخواني دارد كه معتقدنـد انتخـاب كشـور) 2001(ي تركيبي فوسكت

و نه غير عقالني است بلكه تحت تا ثير عوامل اقتصـادي، فرهنگـي، سياسـي محل تحصيل نه اتفاقي

و ديگران،(است ...و . همخواني دارد) 2001فوسكت

هينتايج حا هاياهدانش آموختگان دانشگ:ت علمي شاملأصل از نظرات سه گروه از اعضاي

و غير، دانشگاهخارج از كشور هاي دولتي داخل كشور در مورد صالحيتهاي دولتي داخل

هاي اجرايي بيانگر اين است كه در خصوص صالحيت-، علميپژوهشي�آموزشي، علمي-علمي

هي آموزشي بين-علمي ت علمي تفاوت چنداني وجود ندارد؛أسه گروه شركت كننده از اعضاي

هي-هاي علمي زمينه صالحيتدر حالي كه در و علمي اجرايي، اعضاي ت علمي دانشأپژوهشي

و غير دانشي هيات علميآموخته خارج نسبت به اعضا دولتي همتراز داخل آموخته دانشگاه دولتي

هايي رشته در را دانشجو اعزام برنامه عالي الزم است آموزش بنابراين نظام. كشور، رتبه باالتري دارند

ت مطلوب در داخل كشور فراهم نيست، بيشتر مورد توجه ادامه تحصيلي در حد كيفي كه امكان

و نظر به هاي باال ناد در واقع اعزام دانشجو به خارج را نبايد به دليل هزينه. قرار دهند يده گرفت

هيترين اينكه ارزشمند لذا.ت علمي آن هستندأو گرانبهاترين دارايي يك دانشگاه، اعضاي

و برنامهضروري اس ريزي در راستاي بهبود كيفيت نظام آموزشت كه هر گونه سياست گذاري

و علمي-عالي با اولويت دادن به ارتقاي سطح علمي و علمي-آموزشي آن-پژوهشي اجرايي

–هاي علميي كه در زمينه ارتقاي كيفيت صالحيتيها نتايج اين تحقيق با مطالعه. همراه باشد
همخواني دارد چون در آمريكا صورت گرفته) 1979(علمي توسط سنتراتأحرفه اي اعضاي هي

و كنفرانسعلمي براي فرصت مطالعاتيتأاعزام اعضاي هي -هاي علمي، شركت در سمينارها

و اعطاي بورس ادامه تحصيل براي مربيان حرفه هياي تأموجب ارتقاي كيفيت علمي اعضاي

و) 1979(، فريد من وسن)1985(فرانسيس با نظرات نتايج اين تحقيق همچنين. گردد علمي مي



و صالحيت علمي دانش آموختگان اعزامي به خارج در طول 89 ... بررسي هزينه تحصيلي

و مهارت در خصوص صالحيت) 1985(رويلي وفول ت علمي مطابقتأاي اعضاي هي هاي حرفه ها

.دارد

مي بر ي در سطح كالن آموزش عالي كشور نهادهاي سياستگذار: شود اساس نتايج پژوهش پيشنهاد

و( و تحقيقات و آموزش فناوري مجلس شوراي اسالمي، وزارت علوم و درمان ، وزارت بهداشت

و شوراي عالي انقالب فرهنگي از)پزشكي براي الزمتمهيدات،هاي تحقيق يافته با استفاده

و و اجراي صحيح اعزام دانشجو حمايت  ها در دانشگاهو فراهم نمايند به خارج ازكشور پيش بيني

و برنامه به خارج را چه براي ادامه تحصيل دانشجواعزام استراتژيك خود، هاي توسعه بلندمدت

مي.قرار دهند اساسي مد نظر هاي مطالعاتي به عنوان يك محور چه براي فرصت شود كه توصيه

و فناوري براي ارزيابي صالحيت كميته ، آموزشي�هاي علمي اي در وزارت علوم، تحقيقات

و علمي�علمي و اين موضوعآموختگان خارج از كشور تش اجرايي دانش-پژوهشي را كيل شود

.نماينددر برنامه پنجم توسعه پيش بيني

:فارسيمنابع
ع (م.حاضري، .انتشارات سمت: تهران. روند اعزام دانشجو در ايران). 1372.

بررسي نگرش دانشجويان بورسـيه دكتـري داخلـي كـه از دوره هـاي تحقيقـاتي.)1382(.دانشيار

.اعزام به خارجهشش ماه

م .1348و 1347آمار دانشجويان اعزام به خارج درسال ). 1349(طالعات امور دانشجويي دفتر

.1351آمار دانشجويان اعزام به خارج در سال ). 1352(دفتر مطالعات امور دانشجويي

و آموزش نيروي انس و تـالش،.)1386(اني دانشگاه آزاد اسالمي دفتر مطالعات : تهـران آيينه تدبير

.گاه آزاد اسالميانتشارات دانش

غ .انتشارات بنياد: تهران. اعزام محصل به خارج از كشور در دوره قاجاريه). 1372(.ع.سرمد،

ب و مؤسسـات آمـوزش ). 1382(.شريعت، مجموعه مقررات استخدامي هيأت علمي دانشـگاه هـا

و پژوهشي كشور .دانشگاه شهيد بهشتي: تهران. عالي

ع (صديق، .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. ايران تاريخ فرهنگ). 1354.

ــتخواه در.)1379(.م،فراس ــگاه ــران بررســي مراحــل تحــول دانش ــران. اي و: ته ــژوهش ــه پ  موسس

. برنامه ريزي درآموزش عالي
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ف ر؛ صالح، (قلي پور، مركز. بررسي مهم ترين چالش هاي اعزام دانشجو به خارج). 1382.

.هاي مجلس پژوهش

انتشارات دانشـگاه:تهران ايران،در تاريخ مؤسسات تمدني جديد).1354.(ح.م محبوبي اردكاني،

.تهران

و برنامه آ موسسه تحقيقات و و آمـوزش عـالي ريزي علمي بررسـي.)1353(موزشي وزارت علـوم

و از آماري دانشجويان داخل آنو بـيش بينـي.ش.ه 1352تـا 1347هـاي سـالدر كشـور خارج

.ش.ه 1372تا 1353براي

وؤم .گزارش ملي آموزش عالي ايران).1380(.برنامه ريزي درآموزش عالي سسه پژوهش

وؤم (تحقيقـات فرهنگـي گـروه علـوم اجتمـاعي سسه مطالعات گـزارش وضـعيت علمـي.)1367.

.اعضاي هيئت علمي
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