
بررسي مولفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب به منظورارائه چارچوب 

ادراكي مناسب در آموزش عالي ايران

*دكتر رشيد ذوالفقاري زعفراني

چكيده

ش بررسي مولفه هاي فلسفه و اهداف، سياست هـا، ضـوابط، معيارهـاي              هدف اصلي اين پژوه   

، انواع اعـزام دانـشجو بـه خـارج بـه منظـور ارائـه        اي تامين منابع مالياهكاره، رانتخاب محل تحصيل  

جه به پيشينه تحقيـق  تو براي اين منظور ابتدا با.چارچوب ادراكي مناسب در آموزش عالي كشور است   

روش . ، اين مولفه ها در يك ساختار مـنظم قـرار گرفـت          و مباني نظري، مولفه هاي اوليه شناسايي شد       

جامعه آماري اين تحقيـق شـامل كليـه     . است) اسنادي و پيمايشي  (از نوع توصيفي    اين پژوهش   تحقيق  

.  نفـر اسـت  13649تعداد آنهـا  و شور اعضاي هيات علمي با رتبه حد اقل استاديار در دانشگاه ها ي ك      

 از اين جامعه با استفاده از       . شامل كليه اسناد و مدارك مربوط به اعزام دانشجو به خارج است            ،همچنين

.  نفر به عنوان نمونـه انتخـاب شـدند         386 نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي تعداد           روش

ات از يـ ساخته بـود كـه روايـي آن از طريـق اخـذ نظر      پرسـشنامه پژوهـشگر    ،ر گردآوري اطالعات  ابزا

 بـه دسـت     92/0، محاسبه و ضريب آلفـاي آن         پرسشنامه 30آن با اجراي مقدماتي     و پايايي متخصصان  

، با اسـتفاده    ا توجه به هر يك از سواالت پژوهش       ب،  داده هاي به دست آمده ضمن توصيف      . ستآمده ا 

بـر . تجزيه و تحليل شده اسـت   و آزمون همبستگي پيرسون     تك گروهي  tاز روش هاي آماري آزمون      

،چارچوب ادراكي براي اعزام دانشجو به خارج از كـشور پيـشنهاد گرديـد            ،اساس نتايج به دست آمده    

، سياسـت هـاي اعـزام    86/0 با ضريب اهداف اعزام دانشجو به خارجلفه هاي آن شامل فلسفه و    كه مو 

، معيارهـاي انتخـاب   92/0، ضوابط اعزام دانشجو به خارج با ضريب      88/0دانشجو به خارج با ضريب      

، انـواع و  85/0، راهكارهاي تامين منـابع مـالي اعـزام بـا ضـريب             80/0كشور محل تحصيل با ضريب      

  تناسب چارچوب  ادراكي پيشنهادي اعزام دانـشجو بـه خـارج را تبيـين                 90/0 اعزام با ضريب     اشكال

.كندمي

و چارچوب ادراكيمولفه هاي اعزام دانشجو ،  اعزام دانشجو به خارج:كليد واژه ها

مهمقد

اعزام دانشجو به خارج مي تواند تاثير عميق و گسترده اي نه تنها بر نظام آموزش عالي 

مراودات علمي و تبادل . ت علمي و اقتصادي كشور وارد سازدبر سرمايه انساني و تحوالبلكه 

رودهن عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد *
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؛ شاه عباس دوم اولين كسي بود كه به علت عالقه ايرانيان دارد ريشه در تاريخ و فرهنگ ،دانش

، ص 1372حاضري، (شديد به نقاشي اروپايي، افرادي را براي فراگيري اين هنر به رم فرستاد 

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

. شمسي، به توصيه قائم مقام فراهاني افرادي را به اروپا اعزام كرده اند

 هجري 1230پس از ايجاد مدرسه دارالفنون در زمان ميرزا تقي خان امير كبير، در سال 

 سال يعني 50پس از آن روند اعزام به مدت . شمسي اعزام به خارج وارد مرحلة جديدي شد

). 356، ص 1354صديق،  . ( هجري شمسي متوقف شد1290 سال تا

 طوري كه در  به؛ آغاز مجدد اعزام دانشجو به خارج بود،يكي از نتايج پيروزي مشروطه

ب ش، براي اولين بار، قانوني در مورد اعزام دانشجو به خارج، از تصوي.ه1290ارديبهشت سال 

 در اين قانون براي اولين بار ضوابطي براي اين امر معين شد و .مجلس شوراي ملي گذشت

 هجري شمسي 1307در سال . آزموني براساس اين ضوابط براي انتخاب افراد برگزار گرديد

 به حسب پيشنهاد وزارت 1313 در سال .شدقانون مخصوص اعزام دانشجو به خارج وضع 

م دانشكده هاي دانشگاه تهران و ساير مدارس عالي، براي اعزام به فرهنگ، شاگردان اول و دو

خارج در نظر گرفته شد و اين روند با تغييراتي در جزئيات آن، تا پيروزي انقالب اسالمي ادامه 

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

 مجدداً با هدف تأمين نيروي علمي 60اين كه در ميانه دهه تا . چند ساله اي مواجه شد

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

تحصيالت تكميلي، اعزام دانشجو به خارج از كشور، در دستور كار نهادهاي سياستگذار و 

). 1379، فراستخواه(ايي قرار گرفت اجر



57 ...  ...  ...  ...  بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب 

در ايرانكشورقوانين اعزام دانشجو به خارج ازسياست ها وتحوالت،سيرخالصه اي از. 1جدول 

سال 

شمسي

شرح مختصر مربوط به اعزام دانشجو به خارج

شاه عباس دوم اولين كسي بود كه به علت عالقه شديد به نقاشي اروپايي، افرادي را براي فراگيري اين هنر به 1052

 از ميان افراد اعزامي يكي به نام محمد زمان فرزند حاجي يوسف در كتاب هاي اروپايي نام بـرده                    .ستادرم فر 

.شده است

عباس ميرزا، وليعهد به توصية قائم مقام فراهاني دو نفر به نام هاي محمد كاظم و حـاج بابـا افـشار را بـراي                        1190

.فراگرفتن نقاشي و طب به انگلستان اعزام كرد

عباس ميرزا پنج نفر را به نام هاي ميرزا صالح شيرازي، ميرزا سيدجعفر، ميرزامحمد جعفر، ميرزا رضا و استاد محمـدعلي                   1194

.براي فراگرفتن رياضي، مهندسي، اسلحه سازي و كليد سازي به همراه كلنل دارسي به انگلستان فرستاد

.ي كسب فن معدن به روسيه فرستادبه نام جعفرقلي بيك افشار را براعباس ميرزا يك نفر1196

.براي كسب فن گل سازي به روسيه فرستادشيرازي رايك نفربه نام عباس ميرزاعباس ميرزا1198

.عباس ميرزا يك نفر را براي صنعت چاپ به روسيه فرستاد1202

.عباس ميرزا شخصي به نام بهرام خان را براي تحصيل طب به اروپا فرستاد1204

تا 1204

1224

.حدود بيست سال وقفه در امر اعزام به وجود آمد

. از زمان محمدشاه چرخشي در انتخاب محل تحصيل پديد آمـد و رونـد عمـده اعـزام متوجـه پـاريس شـد                     1224

.محمدشاه پنج نفر را براي تحصيل توپخانه، مهندسي، نساجي، طب و معدن به پاريس فرستاد

.شدقاشي به رم اعزام ابوالحسن نقاش باشي براي ن1225

.نفر براي تحصيل طب به لندن و يك نفر براي كسب فن بلورسازي و قندسازي به روسيه اعزام گرديديك1226

اميركبير پنج نفر را براي يادگيري فنون مختلف به روسيه و دو نفر را نيز براي صنعت نـساجي بـه اسـتانبول                        1228

.فرستاد

 و ديگر اعزام شوندگان مثل گذشته ملزم بـه   زام به خارج وارد مرحله جديدي شد       اع پس از تأسيس دارالفنون   1230

 كساني اعزام شـدند كـه تـا حـدودي     ر بلكه براي اولين با    ؛گذراندن دوره هاي اوليه تحصيل در خارج نبودند       

.باشنددوره متوسطه را در ايران گذرانده 

. الملك كاشاني به فرانسه رفتندسه نفر براي تحصيل طب به همراهي فرخ خان امين1234

. به فرانسه اعزام شدند،چهل و دو نفر كه اغلب از دانش آموختگان دارالفنون بودند1237

.به تفليس اعزام شدندنيز گرفتن فن تلگراف به فرانسه وسي نفرنفربراي فرادوچهل و1238

 تا 1239

1289

 يكي تغيير افكار،:داشت براي توقف اعزام دودليل عمده وجود.در روند اعزام يك وقفه پنجاه ساله ايجاد شد    

كه دستگاه استبداد قاجار ازافكار جديد وآزادي خـواهي         عقايد و رسوم دانش آموختگان خارج و ديگري اين        

ن، با  متموالاين دوران فقط تعدادي ازفرزندان مأمورين سياسي و       در.فرنگ برگشتگان احساس خطر مي كرد     

.كردنداروپا تحصيل ميدرهزينه شخصي 
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براي اولين بار قانوني در باب اعـزام دانـشجو بـه        . پيروزي مشروطه و آغاز مجدد اعزام دانشجو به خارج بود         1290

د در ايـن سـال   ــاساس آن وزارت معارف موظف ش ي گذشت كه بر   ـــخارج از تصويب مجلس شوراي مل     

ن وـــــ ي براي اعـزام معي ــشرايطضوابط و، براي اولين باردـــل به اروپا اعزام كن  ــ نفر را براي تحصي    30

.دــبرگزار شرادــآزموني براي انتخاب اف

ن ايراني را به كشور فراخواند و تنهـا كـساني           اعزام به هزينه دولت به خارج متوقف شد، دولت ايران محصال          1295

انشجويان ايراني با هزينه شخصي در مدرسـه  فقط تعداد د .  باقي ماندند  ،كه به هزينه شخصي اعزام شده بودند      

.  نفر بوده است200و دانشگاه آمريكايي لبنان بيش از 

 از نظر كمي تحوالت عظيمـي در        ،آمدن رضاخان كه هنوز به طور رسمي به حكومت نرسيده بود          با روي كار  1301

.انسه اعزام كرد نفر را براي فراگيري فنون نظامي به فر60حدود او . اعزام دانشجو حاصل شد

به موجب همين قانون تا شش به اروپا اعزام شدند ونفراين سال يكصد دربه موجب قانون مصوب مجلس،    1307

ميان دانش آموختگان دبيرسـتان هـا از    سال هرسال حدود يكصد نفر دانشجو براي فراگرفتن فنون مختلف از          

.طريق آزمون به هزينه دولت به اروپا اعزام مي شدند

در اين سال عالوه بر اعزام يكصد نفر از طرف وزارت معارف، حدود يكصد نفر ديگـر نيـز از طـرف سـاير                        1310

 در ايـن سـال تـسهيالت الزم بـراي اعـزام      .به خارج اعزام شـدند ) راه آهن، پست و ارتش (مؤسسات دولتي   

 نفر  1165،ل مي كردند  دانشجو با هزينه شخصي فراهم شد و جمع دانشجويان غيردولتي كه در خارج تحصي             

.بوده است

 اين رونـد  .از اين سال اعزام دانشجويان دولتي منحصر به دانش آموختگان ممتاز دانشكده هاي داخلي گرديد              1313

 البته هر يك از مؤسسات دولتي جـدا  .تا حدود پيروزي انقالب اسالمي با تغييري در جزئيات امر ادامه داشت  

ولي سياسـت  . علوم، با بودجه دولت در اعزام دانشجو به خارج اقدام مي كردند از روند عمومي اعزام وزارت      

.عمومي دولت متكي به ايجاد تسهيالت براي تأمين هزينه تحصيلي به صورت شخصي بود

در اين سال ها روند اعزام با هزينه شخصي شدت گرفت و در مقصد اعزام نيز كشورهاي انگلستان، آلمـان و            1326

.دريج جايگزين فرانسه شدندآمريكا به ت

. تسهيالت ويژه اي براي اعزام دانشجو با هزينه شخصي به وجود آمد،به موجب قانون1333

به موجب قانون مصوب مجلس، در اين سال اعزام دانشجو به خارج به طور رسمي به بعد از اخـذ ديـپلم در                1336

.داخل كشور موكول گرديد

ه شخصي آن چنان افزايش يافت كه از حدود شـانزده هـزار دانـشجوي ايرانـي  در                تحصيل در خارج با هزين    1338

. مي كردنده هزار نفر با هزينه شخصي تحصيلخارج  بيش از پانزد

اصالحيه قانوني كه در آن مقرر گرديد به غير از دانشجويان رتبه اول دانشگاه ها كه با هزينه دولت اعزام مـي             1339

:چهار شـرط درنظـر گرفتـه شـد        ،تقاضي تحصيل با هزينه شخصي در خارج هستند       شدند، براي كساني كه م    

داشتن پايان دوره متوسطه، پذيرش ازدانشگاه هاي خارج، قبـولي در امتحـان زبـان خارجـه، تعهـد پرداخـت         

.مخارج تحصيل ازطرف اولياي دانشجويان

.ني به عهده گرفتدر اين سال ها آمريكا بيشترين سهم را در جذب دانشجويان ايرا1342

. نفر دانشجوي ايراني در اسرائيل مشغول تحصيل هستند96در اين سال براي اولين بار اعالم شد كه 1346



59 ...  ...  ...  ...  بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب 

، تعدادي از دانشجويان برخاسته از طبقات محروم         از كشورهاي جهان سوم مانند هند، فيليپين و تركيه          بعضي1350

، در تحصيالت خارج از كشور بـه وسـيله   گيري سياست درهاي باز البته بكار.ايران را به خود جذب كرده اند  

.رژيم گذشته موجب گسترش كمي تعداد دانشجويان ايراني در خارج شد

متقاضـي ارز ورفتـه بودنـد   كـشور با وقوع جنگ تحميلي تعداد دانشجوياني كه براي تحصيل بـه خـارج از             1359

.ر مي رسيدو بيست هزار نفبه حدود يكصد،تحصيلي بوده اند

.اولين بخشنامه ضوابط ارز تحصيلي در جمهوري اسالمي صادر شد1360

به موجب مصوبه . اولين امتحان اعزام دانشجو به خارج در جمهوري اسالمي در تيرماه اين سال برگزار گرديد     1361

.مه گرديدهيأت دولت، وزارت فرهنگ مجاز به اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور به پانصد نفر ديپل

به موجب مصوبه هيأت دولت، وزارتخانه هاي امور خارجه و ارشاد اسالمي، هر يك مجاز به اعطـاي پنجـاه                    1362

.بورس تحصيلي به خارج از كشور گرديدند

.اولين قانون مربوط به اعزام دانشجو به خارج در جمهوري اسالمي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد1364

 بـه تـصويب وزارتخانـه    12/12/68هاي اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به خارج از كـشور   امهنآيين  1368

وقت رسيده است كه در آن اولويت اعطاي بورس و اعزام با هزينه شخصي با دارنـدگان مـدرك كارشناسـي                     

.ارشد براي تحصيل در دوره دكتري است

انشگاه ها آيين نامه اي جهت تحصيل آنان در داخل و خـارج  به منظور ارتقاي سطح دانش و مهارت مربيان د       1370

.از كشور تصويب شد

شـرايط   بـا ضـوابط و   مي توانند دانشجويان18/6/73به موجب تصويب  آيين نامه بورس ترددي  در تاريخ        1373

خـل   مدت دوره تحصيلي خـود را در دا ) 4/3(ولي بيش از سه چهارم        شوند،خاص به خارج از كشور اعزام       

كشور تحت نظر يك استاد  راهنماي داخلي مي گذارند و پس از دانش آموختگي  مدرك خود را از دانشگاه                      

.خارج دريافت مي دارند

 تسهيالت الزم براي ادامـه  15/9/73به موجب آيين نامه اعزام دانشجو به خارج از كشور با هزينه شخصي در         1373

.ا استفاده از امكانات شخصي فراهم شده استتحصيل استعدادهاي جوان كشور در خارج ب

 بـه  19/12/74آيين نامه نحوه استفاده از امتيازات تحصيلي و تشويقي دانشجويان بورس خـارج از كـشور در        1374

منظور تعيين ضوابط استفاده از امتيازات دانشگاه هاي خارج از كشور و همچنين مشخص كردن مـواردي كـه    

. تهيه شده است،ويان بورسيه تعلق مي گيردبه عنوان تشويق به دانشج

20/6/75بـه خـارج در    اعـزام هاي تحـصيالت تكميلـي و     ريزي آزمون برنامهنامه تشكيل كميته مطالعه و    آيين1375

.تصويب شد

تواننـد بـا توجـه بـه         تصويب كه به موجب آن داوطلبان واجد شرايط مـي          8/6/78نامه بورس ترددي در     آيين1378

نامه به صورت ترددي در يك دانشگاه مورد تأييد وزارت در خارج در دوره دكتـري تحـصيل           ر آيين شرايط د 

طوري كه حداقل يك دوم مدت دوره تحصيل خود را در داخل و پس از دانش آمـوختگي مـدرك         ه   ب ،نمايند

. خود را از دانشگاه خارج دريافت دارند

هاي كيفيت دورهبهبود به منظورارتقاي سطح علمي و   22/5/79رآيين نامه نحوه برگزاري دوره هاي مشترك د       1379

.تصويب شدارتباطات علمي بين المللي دكتري داخلي و نيز تقويت 
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كـه   شـد كشور به هزينه شخـصي تنظـيم  خارج ازدرآيين نامه ارائه تسهيالت غيرارزي به متقاضيان تحصيل    1381

.از كارشناسي استبراي مقاطع تحصيلي باالتر

آيين نامه استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقـاتي بـراي اعـزام دانـشجويان دكتـري داخلـي بـه دوره هـاي                        1382

 به منظور حمايت از دوره هـاي تحـصيلي دكتـري داخـل و گـسترش         20/5/82تخصصي خارج از كشور در      

آمـوزش عـالي   روابط علمي و فرهنگي با ساير كشورها و استفاده از تجربيات و امكانـات علمـي مؤسـسات                 

.خارج تهيه و تصويب شده است

دستورالعمل نحوه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانـشگاه هـا و مؤسـسات                   1383

. تنظيم شد1/7/83آموزش عالي داخل در تاريخ 

 در خـارج از كـشور در        دستورالعمل پرداخت هزينه هاي ارزي و ريالي دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل           1384

. تهيه و تنظيم شده است1/1/84تاريخ 

1385دانشجويان خارج تا تاريخ اموربخشنامه ها وگزارش هاي اداره كل بورس واستخراج از:منبع

 ميليـون دانـشجو در خـارج از كـشورشان ثبـت نـام         7/2 در جهان، حدود     2004در سال   

 است كه تعـداد دانـشجويان بـين المللـي در سـال      مطالعات پيش بيني شده حاكي از آن  . كردند

 تعداد دانشجوياني كه در ،همين پيش بيني اعالم مي كند.  ميليون نفر خواهد رسيد 8/5 به   2020

.يابد ميليون نفر افزايش مي    2/6 درخارج از كشور خود تحصيل مي كنند، به بيش از            2025سال  

، از قاره آسيا خواهـد  بـود   حصيالت خارجاز تقاضاي جهاني براي ت   % 70و پيش بيني مي شود      

). 2007، فليكس مارينگ و ديگران(

، ل دانشجويان خارجي از سراسـر دنيـا       از ك )  نفر 766/567% (22آمريكا با پذيرش حدود     

 در بـازار آمـوزش      ،انگلستان بعد از آمريكـا    . ترين كشور ميزبان دانشجويان جهاني است     بزرگ

سـپس كـشورهاي   . نشجوي جهاني در رديـف دوم قـرار دارد    دا 213000عالي جهاني با داشتن     

 جهاني در مراتـب بعـدي   ي دانشجو000/100آلمان، فرانسه و استراليا هر كدام با داشتن حدود     

ت تحـصيالت عاليـه، آسـيايي هـستند          عمده ترين استفاده كنندگان از خـدما       ، در مقابل  .هستند

). 2004، سعهسازمان همكاري اقتصادي و تو(
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در تئوري ساختاري خود در مورد انتخاب محل تحصيل بيان كرده است            ) 1996 (1تاگام ب 

د بيشتر تحـت تـاثير      انتخاب محل تحصيل افرا   . كه اجبار از طرف موسسه و فرهنگ نقش دارند        

). 1996، گام بتا(موارد اجتماعي، فرهنگي و اخالقي قرار مي گيرد 

ورد انتخاب دانشگاه محل تحصيل بيان      در نظريه تئوري اقتصادي خود در م      ) 1975(2بكر

مي كند كه دانشجويان تصميمات خود را بر اساس محاسبات دقيق و غير دقيق خود در ارتبـاط            

يـشتر از مقـاطع پـايين        اين مورد در مقاطع باالتر تحـصيلي، ب        .تنگاتنگ با تحصيلشان مي گيرند    

 و   اغلب غير ملمـوس اسـت      ست كه سود حاصل از تحصيل      ا ايراد اين تئوري اين   . كاربرد دارد 

در تئـوري شخـصيتي، تـاثير و اهميـت          ) 1996 (3هادكينسون. تعيين ميزان سود آن دشوار است     

). 1996هادكينسون و ديگران،(شخصيت را روي انتخاب محل تحصيل قابل توجه مي داند 

در مورد گرايش اكثريت دانشجويان اعزامي به رشته هاي مهندسي مي توان گفت، اصـوالً      

زيرا قابليت جذب اين    . كثريت دانشجويان ايراني تمايل به رشته هاي پزشكي و مهندسي دارند          ا

قبيل رشته ها در بازار كار باال است و دانش آموختگان آنها نه تنها در ايران بلكه در همه جـاي                     

 بـسيار ديـده شـده اسـت كـه      .دنيا مي توانند به سهولت شغل مورد نظر خود را به دست آورند 

 از دانشجويان اعزامي پس از عزيمت به خـارج، رشـته تحـصيلي خـود را بـا توجـه بـه                       برخي

). 1352دفتر مطالعات اموردانشجويي، (دهند ميمحل تحصيل تغييرهاي كشورنيازمندي

 محـدود مورد اعزام دانشجو به خارج صورت گرفتـه اصـوالً         پژوهش هايي كه تاكنون در    

 عنـوان بررسـي نگـرش دانـشجويان بورسـيه دكتـري             در پژوهشي تحت  ) 1382(دانشيار. است

:  به نتايجي شامل   ، اعزام به خارج استفاده نموده اند      هداخلي كه از دوره هاي تحقيقاتي شش ماه       

امكان ،خارج از كشور  هاي جديد علمي در   تحقيقاتي وتئوري استفاده از دستاوردهاي علمي و    

فـراهم نمـودن    ،خصصي خارج از كشور   ارائه و چاپ مقاالت دانشجويان در مجالت علمي و ت         

راهكاري جهـت   ،روش هاي بهينه تربيت نيروي انساني     ،زمينه و شرايط رشد علمي دانشجويان     

اسـتفاده از منـابع     ،آشنايي با حداقل يك زبـان خـارجي       ،انتقال دانش فن آوري به داخل كشور      

. كتابخانه ها، دست يافته استمجالت موجود درعلمي و

1 - Gambetta 3 - Hodkinson 
2 - Becker
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در پايان نامه دوره دكتري تخصصي تحت عنوان اعزام محصل بـه خـارج              ) 1370(سرمد  

ش تـا انقـراض سلـسله    . ه1190 به بررسي روند اعزام محصل به خارج از سال    ،در دوره قاجار  

:  دست يافته استزيرقاجار پرداخته كه به نتايج 

رآن در   نفـ  30 نفـرآن در تهـران،     51 نفر از جامعه آماري؛      123محل تحصيل دوره ابتدايي     

189محـل تحـصيل دوره متوسـطه        . آن در ساير شهرهاي ايران اسـت       نفر 42خارج از كشور و   

آن در سـاير شـهرهاي    نفر76 نفر آن در فرانسه و 53آن در تهران،   نفر 60نفراز جامعه آماري؛    

 نفـر 27 نفرآن در فرانـسه،  106 نفر از جامعه آماري؛     234محل تحصيل دوره عالي     . ايران است 

از نظر رشـته تحـصيلي      . ر تهران و بقيه در ساير شهرهاي ايران و كشورهاي خارجي است           آن د 

گـري، طـب، حرفـه و   رشته هاي علوم انساني از آغاز بيشترين جاذبه را داشته و سپس نظـامي            

 نفـر آن بـه   61 نفر از جامعه آمـاري؛  232هزينه تحصيلي.مهندسي قرار داشته اند   معلمي و فن،

اعزام محصل به خـارج جنبـه اشـرافي    .هزينه بخش خصوصي بوده است    ه با بقيهزينه دولت و  

. داشته است

پژوهـشي بـه عنـوان بررسـي مقايـسه اي           ) 1367(موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي      

ايراني از دانشگاه هاي داخل و خارج از كشور و چگونگي جـذب آنهـا               دانش آموختگان   تعداد  

.رسي تاريخچه اعزام دانشجو به خارج پرداخته شـده اسـت           در اين طرح به بر     .انجام داده است  

ايراني از بدو اعزام به خـارج و تغييـرات كمـي            دانش آموختگان   همچنين به آمار دانشجويان و      

نهايت بـه بررسـي چگـونگي جـذب         درانقالب و هاي قبل و بعد از    در سال دانش آموختگان   

. ستپرداخته شده اداخل كشورايراني دردانش آموختگان 

) 1353(موسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزشي وزارت علوم و آموزش عـالي               

 تـا  1347 هـاي  سـال دركـشور خـارج از تحقيقي با عنوان بررسي آماري دانشجويان داخـل و  

ش انجام داده است كـه اطالعـات آمـاري          .  ه 1372 تا   1353يش بيني آن براي     پش و   .  ه 1352

در آن مـسايل    .  دانشجويان اعزام شده در اين مقطع به دست مي دهـد           نسبتا جامعي را در مورد    

خـارج ازكـشور و متغيرهـاي مـوثر در آن مـورد      دانش آموختگـان  خاصي نظير ميزان بازگشت   

پژوهشي ) 1346(موسسه تحقيقات و مطالعات اجتماعي دانشگاه تهران        . بررسي قرار داده است   

كيه بر پايگاه اجتمـاعي دانـشجويان،       ي تاريخي با ت    اين پژوهش داراي مقدمه ا     .انجام داده است  
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خارج از كـشور تنظـيم      دانش آموختگان   ، مدارج تحصيلي و مشاغل بعدي       رشته هاي تحصيلي  

در  ولـي بعـد زمـان آن محـدود اسـت و     ،شده كه از نظر روش، پژوهشي جامعه شناختي است  

 ممتـاز و  ظـر روش، كـامالً  ش ختم مي شود؛ بررسي آماري آن از ن. ه1352نهايت به پايان سال     

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

. ش است. ه1352 تا 1347هايسال

-مطالعه وسيع در زمينه راهبردهاي نوين در ارتقاي صالحيت هاي علمـي           ) 1978(سنترا  

2600در ايـن تحقيـق سـنترا كليـه     . حرفه اي اعضاي هيات علمي در آمريكا انجـام داده اسـت     

دانشگاه و مراكز آ موزش عالي آمريكا را در آن زمان از نظر نوع برنامه ها و راهبردهاي ارتقاي                   

سنترا انواع برنامه هاي مربـوط بـه راهبردهـاي توسـعه     . دادارائه شده در آنها مورد بررسي قرار      

: دكراعضاي هيات علمي را به چهار دسته تقسيم 

. اهبردهايي كه مستلزم مشاركت و فعاليت همه جانبه اعضاي هيات علمي باشداول ر

. دوم راهبردهايي كه بر روش هاي تدريس تاكيد مي كنند

. سوم راهبردهايي كه مربوط به روش هاي رايج و سنتي است

).1978سنترا، (رم راهبردهايي كه مبتني بر ارزشيابي و تحليل است اچه

تحقيقــاتي كــه بــر روي الگوهــا و انگيــزه هــاي مهــاجرت  ) 2003( و همكــاران 1گــامز

 نشان مي دهد كه تصميمات دانشجويان يكـي در  ،دانشجويان به كشورهاي غربي انجام داده اند     

اثر عوامل اجباري و فشارها انجام مي شود كه شامل فشارهاي اقتصادي يا سياسي است و نقش            

 عوامـل جـذاب شـامل شـهرت         ، از طرف ديگـر    .مهمي را در انتخاب دانشجويان بازي مي كند       

موسسه و شاخص كيفيت بين المللي، كيفيت آموزش و عوامل محيطي و بومي نقش بسزايي را                

در ) 2005 (2رانـدي و سـوزان    ). 2005ديـويس، (در انتخاب يك موسسه براي دانشجويان دارد        

روي  بـر هـاي بـين فرهنگـي در انتظـارات از تحـصيل در خـارج را       مطالعه اي نقـش نگـرش     

 دانشجويي كه پرسش نامـه تكميـل كردنـد          282 از بين    .دانشجويان كالج آمريكا ارزيابي كردند    

صـد   در 11،  صـد اروپـايي آمريكـايي      در 71 شـامل    شركت كنندگان .  مرد بودند  120 زن و    146

ايـن  .  بودنـد  صـد سـاير نژادهـا      در 4 و صد چند نـژادي   در7،صد آسيايي در7،امريكاي التين 

1- Gomez 2- Randi and susan
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.هاي بين فرهنگي در انتظارات از تحصيل در خارج را ارزيابي كرده اسـت گرشبررسي نقش ن  

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

كه آنها انگيزه كمي براي كسب تجربه از فرهنگ ديگـر دارنـد و بيـشتر احـساس اضـطراب در            

دانشجوياني كه  مطالعه زبـان را مفيـد مـي دانـستند، بيـشتر از                . ندمورد تعامل بين فرهنگي دار    

هاي بين فرهنگي مـرتبط  شركت كنندگان زن ومرد در نگرش   . تحصيل در خارج لذت مي برند     

با انتظارات مثبت از تحصيل در خارج تفاوت چنداني ندارد و امتيازات دانـشجويان زن تمايـل                 

ي قومي، رابطه بين فرهنگي و تعصب كمتـر نـسبت بـه             زباني بيشتري را همراه با مركزيت گراي      

. مردان را نشان داد

انتخاب محل تحـصيل بررسـي      در تحقيقي رابطه بين تحصيل در خارج و         ) 2004 (1فيشر

 دانشجوي بين المللي مشغول به تحـصيل در موسـسات عـالي ملبـورن               600از بين   .كرده است 

گيـري آن   االت پاسخ دادنـد كـه روش نمونـه        ؤه س  دانشجو به عنوان نمونه ب     219استراليا تعداد   

: االت تحقيق عبارت بوده استؤ س.ستتصادفي بوده ا

باشد؟ به تحصيل در استراليا ميكدام عامل ها تسريع كننده كار دانشجويان بين المللي مشغول

هـاي توريـستي در طـول دوره تحـصيل خـود آشـنا              چگونه آنها با محل تحـصيل و جـذابيت        

؟ شوندمي

ترين هستند؟ ها جزء مهمكدام جاذبه هاي توريستي و فعاليت

ل تحصيل   و بهترين ارتباط واسطه اي در انتخاب مح        نترينتيجه آن معلوم گشت كه مهم     

، المللي براي انتخاب محل تحـصيل     ، بيشتر كار موثر دانشجويان بين     گفتارهاي كالمي بوده است   

بيت هـاي   ترين جذا معروف.شخصي بوده است  انجام سفر در دوره هاي مختلف براي اهداف         

مشهورترين جاذبه هاي كه از ، بازار ملكه ويكتوريا وراه بزرگ آبي بود       توريستي ملبورن استراليا  

كارهـاي تقبـل    اين مطالعه نشان داده است كه صنعت توريسم مرتبط با         . به شمارمي رود  كشور

ا براي اقتصاد ايالـت ويكتوريـا در         كمك مالي زيادي ر    ،شده توسط دانشجويان كشورهاي ديگر    

 بازديد اقوام و دوستان دانشجويان بـين المللـي بـه آنـان اضـافه                ،كه در صورتي  .بر داشته است  

).2004فيشر،( اين رقم مي تواند به دو برابر افزايش يابد ،شود

1- Fisher 



65 ...  ...  ...  ...  بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب 

ــه نقــش قواعــد شخــصيتي  مطالعــه اي) 2004(و همكــاران 1اســتيو تمايــل ( را در زمين

در مشاركت برنامه تحصيل در خارج انجام داده اند كـه داده هـاي آن از      ) ن استراليايي دانشجويا

هاي دوم و سـوم و سـال آخـر رشـته            طريق بررسي پرسش نامه اي كه توسط دانشجويان سال        

 دانـشجويان بـه   . جمـع آوري گرديـد  ،بـود تجارت جهاني دانشگاه بـزرگ اسـتراليا پاسـخ داده      

% 50مه انتخاب مي شـدند كـه        موزشي براي پاسخ به پرسش نا     صورت تصادفي از ليست هاي آ     

يكي  پژوهش   :آن مونث بودند نتيجه پژوهش متشكل از دو بخش بود         % 50يان مذكر و    دانشجو

مطرح كـرده   را  ) صداقت و تحمل ابهام   (ي دانشجويان   باره شخصيت مربوط به تشريك مساع     در

در زمينه آگاهي دانشجويان از منـافع و         بخش ديگر اطالعاتي     ،گرفت مورد آزمايش قرار     كهبود  

ان مي دهـد كـه دانـشجويان        تحقيقات نش . بررسي مي كند  ررات برنامه تحصيل در خارج را       قم

 بستگي به سـطح صـداقت و        ،يي خواه در برنامه تحصيل در خارج شركت بكنند يا خير          استراليا

 تمايـل   ،تري برخوردارنـد   دانشجوياني كه از صداقت و تحمل ابهـام بـاال          .تحمل ابهام آنان دارد   

 دانـشجويان كـم   ، امـا .بيشتري براي شركت در برنامه تحصيل به خارج از خود نشان مي دهنـد       

 نتـايج كمـي و   .تحمل و كم طاقت تمايل زيادي براي شركت در برنامه تحصيل خارجي ندارند            

كيفي حاكي از آن است كه شخصيت دانشجو ممكن است عامـل متغيـر مهمـي در تـصميمات                   

 هزينه بـاالي تحـصيل      : شامل ه از جمله موانع بازدارند    .نشجويان براي تحصيل در خارج باشد     دا

استيو با كاليس و(المللي مي باشند    هاي بين نهاد فرهنگي براي آموزش مهارت    نبودخارج و در

). 2004همكاران،

اعزام دانشجو توسط وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري همـواره بـا مـشكالت و موانـع                

.تعددي همراه بوده و بررسي در اين مورد مي تواند تبيين كننده نقـاط قـوت و ضـعف باشـد                    م

هاي علمي و نگرش تحقيقاتي در مورد اعزام        دهد كه روش  بررسي هاي به عمل آمده نشان مي      

دانشجو به خارج وجود ندارد و از تجارب كشورهاي موفق در اعـزام دانـشجو بـه خـارج نيـز                  

:هاي زيرانجام شده استژوهش حاضر براي پاسخگويي به پرسشپ.  استنشدهاستفاده 

1- steve
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انقـالب  بعـد از  قبـل و  بـه خـارج در    روند اعزام دانشجو   و ضوابطسياست ها،  اهداف، -اول

چگونه بوده است؟

مولفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب چگونه است؟-دوم

 از نظر متخصصان چگونه است؟آنسب  و درجه تنامناسب ارائه چارچوب ادراكي -مسو

روش تحقيق

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

ادبيات و مرورمدارك و،روش كتابخانه اي با مطالعه اسناددر تحقيقات اسنادي براساس . است

 محقق ساخته، داده هاي الزم تحقيقات پيمايشي براساس روش ميداني با اجراي پرسشنامهدر

.جمع آوري شده است

جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري

جامعه آماري اين پژوهش كليه اعضاي هيات علمي با رتبه حداقل استاديار در 

 همچنين شامل كليه اسناد و مدارك . نفر است13649كه تعداد آنها  هستند هاي كشوردانشگاه

روشبراي انتخاب نمونه هاي اين تحقيق از. به خارج از كشور استمربوط به اعزام دانشجو 

ابتدا كشوربراي اين منظور.استفاده شده است» مرحله اي چنداي خوشهگيري تصادفينمونه«

 دانشگاه 2منطقه هرسپس ازه،شدمركزي تقسيم غرب وشرق،جنوب،،به پنج منطقه شمال

پس ازانتخاب دانشگاه ها با .  تصادفي انتخاب شد دانشگاه غيردولتي به صورت2دولتي و

 نفر386مشخص شد كه تعداد» گرجسي و مورگان«به جدول تعيين حجم نمونهمراجعه

 سپس اين تعداد به روش نمونه گيري تصادفي ساده از؛ نفري است13649نمونه معرف جامعه 

.جامعه آماري انتخاب شد
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ابزار و روش گردآوري اطالعات 

ساخته اعتبارسنجي چارچوب ادراكي رگردآوري اطالعات پرسشنامه پژوهشگراابز

 آن با اجراي مقدماتي و پاياييمتخصصان ات ازينظرطريق اخذه روايي آن از كپيشنهادي بود

روش گردآوري داده هاي اين . برآورد شد92/0ضريب آلفاي آن محاسبه وپرسشنامه،

و در روش كتابخانه اي ابتدا اسناد. يداني انجام گرفتصورت كتابخانه اي و مپژوهش به دو

اعزام دانشجو و بخشنامه هاي موجود، بررسي و با مصاحبه از مديران و مدارك مربوط به روند

در روش . متخصصان و همچنين دانش آموختگان خارج، اطالعات الزم استخراج شده است

ه هاي نمونه با يك نفر به عنوان رابط ميداني براي جمع آوري داده ها در هر يك از دانشگا

.االت را بين نمونه هاي انتخاب شده توزيع و جمع آوري كندؤهماهنگي شد تا س

روش تجزيه و تحليل اطالعات

. تجزيه وتحليل داده هاي اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفت

ول توزيع فراواني، نمودار،جدي مورد پژوهش،في براي هر يك از متغيرهايدر سطح توص

درسطح استنباطي داده هاي .شاخص هاي مركزي و پراكندگي محاسبه و ترسيم شده است

، از روش هاي آماري آزمون  با توجه به هر يك از سواالت پژوهشحاصل از اجراي پرسشنامه 

tتك گروهي و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است   .

يافته ها

از ، سياست ها و مالك ها و روند اعزام دانـشجو بـه خـارج در قبـل و بعـد       افاهد: سوال اول 

؟انقالب اسالمي چگونه بوده است

اهداف اعزام دانشجو به خارج در قبل از انقالب بيشتر براي حفظ ارتباطات سياسي و پاسخ بـه        

ص و نيازهاي انساني دربار و سازمان هاي وابـسته بـه دربـار و تربيـت نيـروي انـساني متخـص          

كه اهداف اعزام دانشجو به خارج در بعد از انقـالب           در حالي . ستپيشرفت علوم نظامي بوده ا    
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اسالمي تربيت نيروي انساني متخصص و ارتقاي سطح كيفي اعضاي هيات علمي دانـشگاه هـا                

.  برنامه هاي توسعه كشور بوده استوكمك به تحقق اهداف

 از انقالب اسـالمي برخـي افـراد اعزامـي داراي            هاي اعزام دانشجو به خارج در قبل      در سياست 

مدرك فوق ديپلم و ديپلم و حتي بدون مدرك متوسطه بوده و همچنين اكثـر آنـان از فرزنـدان                    

عالي رتبه نظامي و افراد وابسته به دربار و مقصد اعزام آنان نيز كشورهاي فرانسه و انگلـيس و                   

 براي دوره هاي فوق ليـسانس       اسالمي معموالً كه در بعد از انقالب      در حالي . آمريكا بوده است  

و دكتري تخصصي از ميان افراد مستعد و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به كشورهاي توسـعه       

ضوابط اعزام دانشجو به خارج در قبل و بعد         . يافته اروپا و در حال توسعه آسيا اعزام مي شدند         

متحان اعزام، ، قبولي در ا  شتن تابعيت ايران   دا از انقالب اسالمي تفاوت چنداني نداشته و معموالً       

اسب بـا رشـته مـالك       ، نداشتن سوء پيشينه و داشتن توانايي جسمي متن        شاگرد اول و دوم بودن    

نظام جمهـوري  موارد فوق اعتقاد به    انقالب اسالمي عالوه بر    ولي در بعد از    ؛اساسي بوده است  

.است، به مالك هاي اعزام اضافه شده اسالمي و متاهل بودن

اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب چگونه است؟مولفه هاي :سوال دوم

،  و بررسي پيشينه و مباني نظري آنبراي پاسخ به سوال دوم بامطالعه تطبيقي كشورهاي منتخب

كسب تجربيات جديد  وافزايش خود آگاهي:اساسي اعزام دانشجو به خارج شاملمولفه هاي

ايجاد هاي زباني در محيط واقعي،  و كسب مهارتالمللياد تعامل بينايج، از جوامع مختلف

هاي كسب مهارت،هاي جديد براي حل مسايلكشف راه،چشم انداز مناسب شغلي در آينده

 رقابت در جوامع دانش كسب توانايي برايالزم براي رويارويي با چالش هاي اقتصادي جهان،

اعتبار بخشي به بهبود كيفيت منابع انساني،وزشي وبهسازي و توسعه نظام آم،محور جهاني

تحصيالت عالي بين المللي، رشد و توسعه دانش ملي و بومي به كمك دانش كشورهاي ديگر، 

. صر كليدي در بين المللي سازي استعن
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 چگونه است؟و درجه تناسب آن از نظر متخصصانچارچوب ادراكي مناسب . سومسوال

العات تطبيقي و بررسي مباني نظري، شش در پاسخ به سوال سوم تحقيق پژوهشگر پس از مط

، معيار انتخاب كشور محل تحصيل، راهكارهاي تامين  ها، ضوابط، سياستمولفه شامل اهداف

با استفاده از روش منابع مالي و انواع اعزام دانشجو به خارج از كشور را شناسايي نموده و 

فرعي ات آنها درباره مولفه هاي اصلي ويي از متخصصان ارائه شده و نظردلفي به تعداد

تركيب ه،ــاين زمينبا استخراج نتايج تحقيق در اين عمل چند بار تكرار شده .دشآوري جمع

با توجه به شناسايي مولفه هاي اصلي . دـــشاخص هاي آن به دست آممولفه ها وجديدي از

ه شده ــي پيشنهادي ارائـــمولفه هاي چارچوب ادراك خارج،و بهـــفرعي اعزام دانشجو

.است

چارچوب ادراكي پيشنهاديشش مولفه اصلي و مولفه هاي فرعي . 2جدول 

توسعه وافزايش دانش ملي وبومي به كمك دانش ساير كشورها

توسعه و بهسازي نظام آموزشي كشور

ل دانش نوين جهاني به كشورانتقا

اعتبار بخشي به تحصيالت عاليه بين المللي 

تربيت نيروي انساني متخصص و مورد نياز

بين المللي سازي و ارتقاي همكاري عقالني در سطح بين المللي

ــسفه و -1 فلـــــ

اهــــداف اعــــزام 

دانشجو به خارج

كسب فرصت و چشم انداز مناسب شغلي

 برنامه ريزي در مورد اعزام دانشجو به خارجتشكيل كميته مطالعه و

هااعزام دانش آموختگان ممتاز دانشگاه

اعزام دانشجو در رشته ها و مقاطعي كه امكانات آن در داخل فراهم نيست

اولويت اعزام دانشجو به كشورهاي توسعه يافته

اعزام افراد مستعد با عدم تمكن مالي با هزينه دولت

شجو با توجه به ضرورت هاي ديپلماتيك با برخي از كشورهااعزام دان

ــت-2 ــاي سياس ه

اعزام دانـشجو بـه     

خارج

د جهت بهـره وري در  ــاعزام دانشجو براي كسب اطالعات از توانمندي كشورهاي مقص        

آينده 
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داشتن توانايي جسمي با رشته و الزامات حرفه اي آن

در نظر گرفتن محدوديت سني براي اعزام

ورد نياز بودن رشته تحصيلي دانشجوي اعزاميم

ارزيابي مداوم پيشرفت تحصيلي دانشجويان اعزامي ازطريق دفاتر سرپرستي

اخذ تعهد و ضمانت مقتضي جهت بازگشت اعزام شدگان

توجه به قوانين و مقررات مصوب كشور دراعزام دانشجوبه خارج

ضــوابط اعــزام -3

دانشجو به خارج

به خارجتوجه به شايستگي در انتخاب افراد اعزامي 

هاي خارجيكيفيت باالي علمي و بين المللي دانشگاه

ميزان هزينه تحصيلي در كشورهاي مقصد

عوامل محيطي اجتماعي و فرهنگي كشورهاي مقصد

سهولت در اخذ پذيرش در كشورهاي مقصد

يليامكان كار كردن در حين تحصيل مرتبط با رشته تحص

فشارهاي سياسي

ــاي -4 معيارهــــ

ــشور  ــاب كـ انتخـ

محل تحصيل

اجبار و الزام موسسه اعزام كننده

اختصاص بودجه عمومي كشور

كمك بنيادها و انجمن هاي خيريه

هزينه شخصي و بكار گرفتن امكانات مالي مردم

پرداخت وام هاي بلند مدت 

هاانشگاهبورسيه وزارت خانه ها و د

هاي خارجيبورسيه دانشگاه

راهكـار تــامين  -5

منـابع مـالي اعــزام   

دانشجو به خارج

ها و شركت هاي خصوصيبورسيه سازمان

اعزام دانشجو به صورت تمام وقت

اعزام دانشجو به صورت ترددي

اعزام دانشجو به صورت مجازي

اعزام دانشجو براي فرصت هاي مطالعاتي در خارج

هاي علمي خارج از كشوركنفرانسسمينارها،اي شركت دراعزام بر

اعزام دانشجو از طرف سازمان ها و شركت ها خصوصي

انواع و اشكال    -6

اعزام دانـشجو بـه     

خارج

هااعزام دانشجو از طرف وزارت خانه ها و دانشگاه
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متخصصان نظردرجه تناسب چارچوب ادراكي پيشنهادي از

t از آزمون ،يشنهاديبراي تعيين درجه تناسب هر يك از مولفه هاي چارچوب ادراكي پ

پرسشنامه اعتبارسنجي چارچوب .  استفاده شده است و آزمون همبستگي پيرسونتك گروهي

 درجه اي است كه در 7مقياس اندازه گيري آن .  سوال است42 مولفه اصلي و 6ادراكي داراي 

 نشانگر بيشترين اهميت است و ميانگين نظري 7 نشانگر كمترين اهميت و عدد 1آن عدد

ظري  به عنوان ميانگين ن5جاي آن با يك نمره باالتر نمره ه  ولي ب، است4قعي آن نيز نمره وا

.براي مقايسه در نظر گرفته شد

درجه  ،)386(تعداد ، )35(ميانگين نظري  تك نمونه اي براي مقايسه ميانگين هاtخالصه آزمون آماري .3جدول

)385(آزادي

ميانگين مولفه ها

محاسبه شده

اف انحر

استانداري

سطح tمقدار

معني داري

اختالف 

ميانگين

60/4232/2879/17000/060/7فلسفه و اهداف

60/4323/2051/21000/060/8سياست ها

83/4480/1889/29000/083/9ضوابط

20/4006/3286/9000/020/5معيار محل تحصيل

50/4068/2208/11000/050/5راهكار تامين مالي

80/4213/2964/19000/080/7اشكال اعزام

 محاسبه در مولفه فلـسفه و اهـداف و ديگـر    tكه مقدار ، نظر به اين   به استناد جدول فوق   

 بـا  ، بنـابراين ؛تر مي باشـد  بزرگ05/0 بحراني جدول در سطح معني داري      tمولفه ها از مقدار     

ياد شده، تناسب چارچوب اداركي پيشنهادي      مي توان قضاوت كرد كه مولفه هاي        % 95اطمينان  

.كنندرا تائيد مي 

35(كه مقادير ميانگين محاسبه شده در اين مولفه هـا كـه از ميـانگين نظـري     توضيح اين 

هاي مطرح شده    و مولفه  است دليلي بر تائيد اين ادعا       ،تر مي باشد  بزرگ) براي تمامي مولفه ها   

.رچوب اداركي اعزام دانشجو به خارج در نظر گرفترا مي توان به عنوان معياري براي چا
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به خارج محاسبه شده بين خرده مولفه ها ومولفه كلي اعزام دانشجوخالصه آزمون همبستگي.4جدول 

)N =386(

فلسفه مولفه ها

و 

اهداف

معيار محل ضوابطسياست ها

تحصيل

راهكار 

تامين 

مالي

اشكال 

اعزام

مولفه 

كلي

اعزام

ضريب 

تعيين

فلسفه و 

اهداف

ضريب همبستگي 

محاسبه شده

سطح معني داري

182/0

000/0

89/0

000/0

81/0

000/0

80/0

000/0

88/0

000/0

93/0

000/0

86/0

ضريب همبستگي سياست ها

محاسبه شده

سطح معني داري

82/0

000/0

190/0

000/0

80/0

000/0

90/0

000/0

83/0

000/0

94/0

000/0

88/0

ضريب همبستگي ضوابط

محاسبه شده

سطح معني داري

89/0

000/0

90/0

000/0

179/0

000/0

89/0

000/0

89/0

000/0

96/0

000/0

92/0

معيار محل 

تحصيل

ضريب همبستگي 

محاسبه شده

سطح معني داري

81/0

000/0

80/0

000/0

79/0

000/0

172/0

000/0

85/0

000/0

89/0

000/0

80/0

راهكار 

مين ماليتا

ضريب همبستگي 

محاسبه شده

سطح معني داري

80/0

000/0

90/0

000/0

89/0

000/0

72/0

000/0

185/0

000/0

92/0

000/0

85/0

ضريب همبستگي اشكال اعزام

محاسبه شده

سطح معني داري

88/0

000/0

83/0

000/0

89/0

000/0

85/000

000/0

85/0

000/0

195/0

000/0

90/0

. معني دار مي باشد�99مبستگي محاسبه شده در سطح ضريب ه** 

مالك اعزام (بين خرده مولفه ها و مولفه كلي     كه محقق درپي كشف رابطه      با توجه به اين   

، جدول فوق با استفاده از آزمون همبستگي پيرسـون بـه ايـن موضـوع                است) دانشجو به خارج  

بـاال  ا يكديگر همبستگي بسيار خوب و     اين جدول بيانگر آن است كه بين مولفه ها ب         . پردازدمي

.معنـي دار مـي باشـد      % 99 كه با توجه به خروجي آزمون مي توان گفت نتـايج درسـطح               است

كه براي محاسبه ميزان تبيين هركدام ازمولفه ها، ضـريب تعيـين محاسـبه شـده در                توضيح اين 

ه تناسـب چـارچوب    از واريانس يا درجـ 86/0اهداف نشان مي دهدكه به ميزان   مولفه فلسفه و  



73 ...  ...  ...  ...  بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب بررسي مؤلفه هاي اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي منتخب 

سياسـت هـا    :اين ميـزان درسـاير مولفـه هـا شـامل          . شود پيشنهادي توسط اين مولفه تبيين مي     

راهكارهاي ،80/0معيار انتخاب محل تحصيل باضريب      ،92/0ضوابط باضريب   ،88/0باضريب  

 از واريـانس يـا درجـه تناسـب     90/0 وانواع اعزام بـا ضـريب        85/0تامين منابع مالي با ضريب      

.مي كنندچوب پيشنهادي را تبيين چار

چارچوب ادراكي پيشنهادي 

بررسي هاي نظري و تحقيقات هدف اصلي تحقيق حاضر آن بود كه بتوان بر اساس 

شور شناسايي، ، چارچوبي ادراكي ارائه كرد تا مولفه هاي اعزام دانشجو به خارج از كميداني

.شودتوصيف و تبيين 

ررسي پيشينه تحقيق و مطالعه مباني نظري و يافته هاي با توجه به نتايج حاصل از ب

شد،، چارچوب ادراكي پيشنهادي اعزام دانشجو به خارج از كشور ارائه  فصل چهارمپژوهشي

 معيارهاي انتخاب كشور محل ،، ضوابط داراي شش مولفه با عناوين اهداف، سياست هاكه

 هر كدام از .نشجو به خارج از كشور است اعزام دا، راهكارهاي تامين منبع مالي و انواعتحصيل

.  مختلفي در زير مجموعه خود هستندهايشاخص مولفه ها داراي 

 تعيين درجه تناسب چارچوب  برايداده هاي جمع آوري شده از اجراي پرسشنامه

 تك متغيري و ضريب همبستگي پيرسون  مورد تجزيه و تحليل tادراكي با استفاده از آزمون 

ميزان توافق نمونه هاي مورد بررسي بر روي تناسب هر يك از مولفه ها و قرار گرفت و 

.ل هاي جداگانه نشان داده شده استشاخص هاي چارچوب ادراكي با شك
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فلسفه و اهداف 

اعزام دانشجو 

86/0

توسعه دانش ملي به كمك 

دانش ساير كشورها توسعه و بهسازي 

نظام آموزشي كشور

 المللي سازي بين

و ارتقاي 

همكاري عقالني

نيروي انساني تربيت 

متخصص و مورد نياز

اعتبار بخشي به 

تحصيالت عاليه

 بين المللي

انتقال دانش 

نوين جهاني به 

كشور

كسب فرصت و چشم 

انداز مناسب شغلي

اهداف اعزام دانشجو به خارج در چارچوب ادراكي مولفهمتغيرهاي.1شكل 

 خارج از كشور را نشان  اهداف اعزام دانشجو به فلسفه و مولفهمتغيرهايشكل فوق 

 از واريانس يا درجه تناسب چارچوب پيشنهادي 86/0كه به ميزان با توجه به اين. دهدمي

 مي تواند به عنوان اهداف اساسي در برنامه ريزي اعزام ،دشوتوسط اين مولفه تبيين مي 

. دانشجو به خارج از كشور مورد استفاده قرار گيرد
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اعزام دانش آموختگان 

ممتاز

تشكيل كميته مطالعه و 

اعزام براي كسب اطالعات برنامه ريزي

از كشورهاي مقصد جهت 

بهره وري

سياست هاي اعزام 

دانشجو به خارج 

88/0

اعزام در رشته ها و 

مقاطعي كه امكان 

تحصيل در داخل نيست 

اعزام با توجه به 

ضرورت هاي 

ديپلماتيك

اعزام افراد مستعد با 

عدم تمكن مالي

اولويت اعزام به 

كشورهاي توسعه 

يافته

سياست هاي اعزام دانشجو به خارج در چارچوب ادراكيلفه مو متغيرهاي.2شكل 

 اعزام دانشجو به خارج از كشور را نشان  سياست هاي مولفهمتغيرهايشكل فوق 

هادي  از واريانس يا درجه تناسب چارچوب پيشن88/0كه به ميزان با توجه به اين. دهدمي

 اساسي در برنامه ريزي اعزام سياست هاي مي تواند به عنوان ، شودتوسط اين مولفه تبيين مي

. دانشجو به خارج از كشور مورد استفاده قرار گيرد
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ضوابط اعزام 

دانشجو به خارج

92/0

داشتن توانايي جسمي با 

رشته و الزامات حرفه اي يت سني براي محدود

اعزام

توجه به قوانين و 

مقررات مصوب 

در اعزام

اخذ تعهد ضمانت 

مقتضي جهت بازگشت

ارزيابي مداوم پيشرفت 

تحصيلي دانشجويان

مورد نياز بودن 

رشته تحصيلي 

دانشجو

توجه به شايستگي در 

انتخاب افراد

 اعزام دانشجو به خارج در چارچوب ادراكي ضوابط مولفه متغيرهاي.3شكل 

با . به خارج از كشور را نشان مي دهد اعزام دانشجو  ضوابط مولفهمتغيرهايشكل فوق 

 از واريانس يا درجه تناسب چارچوب پيشنهادي توسط اين 92/0كه به ميزان توجه به اين

 اساسي در برنامه ريزي اعزام دانشجو به خارج  ضوابط مي تواند به عنوان،دشومولفه تبيين مي 

.از كشور مورد استفاده قرار گيرد
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معيارهاي انتخاب 

كشور محل تحصيل 

80/0

كيفيت علمي و بين المللي 

دانشگاه ها

فشارهاي سياسي 

حين امكان كار كردن در 

تحصيل مرتبط با رشته

گرفتن سهولت در 

پذيرش در كشور مقصد

عوامل اجتماعي و 

فرهنگي كشور مقصد

اجبار و الزام موسسه اعزام 

كننده 
ميزان هزينه تحصيلي 

در كشور مقصد

چارچوب ادراكيدر معيارهاي انتخاب كشور محل تحصيل اعزام دانشجوولفه م متغيرهاي.4شكل

اعزام دانشجو به خارج  معيارهاي انتخاب كشور محل تحصيل  مولفهمتغيرهايشكل فوق 

 از واريانس يا درجه تناسب 80/0كه به ميزان با توجه به اين. از كشور را نشان مي دهد

 اساسيمعيارهاي مي تواند به عنوان ،دشوتبيين مي چارچوب پيشنهادي توسط اين مولفه 

.  در برنامه ريزي اعزام دانشجو به خارج از كشور مورد استفاده قرار گيردانتخاب محل تحصيل
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راهكارهاي تأمين 

منابع مالي اعزام 

85/0

اختصاص بودجه عمومي 

كشور

بورسيه دانشگاه هاي 

خارجي 

بورسيه وزارتخانه ها و 

دانشگاه ها

پرداخت وام هاي 

بلندمدت

هزينه شخصي و 

امكانات مالي مردم

بورسيه سازمان ها و 

هاي خصوصيشركت كمك بنيادها و 

هاي خيريهانجمن

چارچوب ادراكيدر راهكارهاي تامين منابع مالي اعزام دانشجو  مولفه متغيرهاي.5شكل 

اعزام دانشجو به خارج از كشور  تامين منابع مالي  راهكارهاي مولفهمتغيرهايشكل فوق 

 از واريانس يا درجه تناسب چارچوب 85/0كه به ميزان با توجه به اين. را نشان مي دهد

 تامين منابع  اساسيراهكارهاي مي تواند به عنوان ،دشوپيشنهادي توسط اين مولفه تبيين مي 

. شور مورد استفاده قرار گيرد در برنامه ريزي اعزام دانشجو به خارج از كمالي
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انواع و اشكال اعزام 

دانشجو 

90/0

اعزام به صورت 

تمام وقت

اعزام از طرف سازمان ها 

و شركت هاي خصوصي

اعزام براي سمينارها و 

كنفرانس ها

اعزام براي فرصت هاي 

مطالعاتي

اعزام به صورت 

مجازي

اعزام از طرف وزارتخانه ها 

نشگاه هاو دا
اعزام به صورت 

ترددي

 درچارچوب ادراكي انواع و اشكال اعزام دانشجو به خارج مولفه متغيرهاي.6شكل 

اعزام دانشجو به خارج از كشور را نشان  انواع و اشكال  مولفهمتغيرهايشكل فوق 

چوب پيشنهادي  از واريانس يا درجه تناسب چار90/0كه به ميزان با توجه به اين. دهدمي

 در برنامه ريزي اعزام انواع و اشكال اعزام مي تواند به عنوان ،دشوتوسط اين مولفه تبيين مي 

. دانشجو به خارج از كشور مورد استفاده قرار گيرد
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چارچوب ادراكي پيشنهادي نهايي اعزام دانشجوبه خارج از كشور.7شكل 

مالك اعزام (بين خرده مولفه ها و مولفه كلي كه محقق درپي كشف رابطه با توجه به اين

، اين شكل بيانگر استبراي ارائه چارچوب ادراكي اعزام دانشجو به خارج ) دانشجو به خارج

.باال برخوردارهستندخوب وهمبستگي بسيارآن است كه بين مولفه ها با يكديگر از

مولفه ها، ضريب تعيين محاسبه شده كه براي محاسبه ميزان تبيين هركدام ازوضيح اينت

 از درجه تناسب چارچوب پيشنهادي 86/0كه به ميزان اهداف نشان مي دهدمولفه فلسفه ودر

،/88ضريب سياست ها با:ساير مولفه ها شاملاين ميزان در.شودتوسط اين مولفه تبيين مي 

راهكارهاي تامين منابع ،80/0ضريب معيار انتخاب محل تحصيل با،92/0ب ضريضوابط با

درجه تناسب چارچوب پيشنهادي راتبيين  از90/0ضريب انواع اعزام با و85/0مالي با ضريب 

اعزام دانشجو به خارج

فلسفه و اهداف

انواع اعزامسياست ها

راهكار تأمين منابع ماليضوابط

معيار انتخاب 

محل تحصيل

82/0

90/0

88/0

86/0

88/0

85/0

90/0

80/0

85/0

92/0

79/0
72/0
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به عنوان مي تواندخرده مولفه ها كه اين مولفه ها و مي توان قضاوت كرد،بنابراين.دكننمي 

استفاده قرار موردكشورخارج از دربرنامه ريزي اعزام دانشجو بهمشاخص هاي اساسي اعزا

.گيرد

بحث و نتيجه گيري

اي اعزام دانشجو به ، سياست ها و مالك ه اين تحقيق نشان مي دهد كه اهدافنتايج

در . ت تا كنون در حال تغيير بوده است، با مرور روند تحوالت از عصر مشروطيخارج از كشور

ار و ب اسالمي اهداف اعزام دانشجو بيشتر براي تامين نيازهاي انساني دربقبل از انقال

 حالي كه، در در؛  است، مقاصد سياسي و پيشرفت علوم نظامي بودههاي وابسته به دربارسازمان

، اهداف اعزام براي دستيابي به دانش فناوري جديد و تربيت نيروي بعد از انقالب اسالمي

. از تغيير كرده استانساني متخصص و مورد ني

دانش ؛ از كشور بايد به گونه اي باشد كه اهداف اساسي اعزام دانشجو به خارج ،بنابر اين

مورد نياز نيروي انساني متخصص و. دهدو فناوري نوين جهاني را به داخل كشور انتقال

دل  تبا موجبات برقراري تعامل ود،كندانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور را تامين 

 امكان  را فراهم كند،اطالعات دانشگاه هاي داخل با دانشگاه ها و مراكز علمي خارج از كشور

 را فراهم استفاده از تجهيزات تحقيقاتي نوين و منابع علمي دست اول دانشگاهي ديگركشورها

نمايد، دانشجويان اعزامي به خارج پس از بازگشت به كشور همچنان بايد ارتباط علمي خود را 

هاي مشترك تحقيقاتي با دانشگاه هاي خارج  پروژه،لمي خارج از كشور حفظ نمايندا مراكز عب

 پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي - كيفيت صالحيت هاي علمي،  گيردانجاماز كشور

با در اختيار گذاشتن تخصص و مهارت هاي ويژه به تحقق اهداف ،  بخشدكشور را ارتقاء

نياز براي خودكفايي در رشته هاي مختلف علمي مورد،  نمايدشور كمكبرنامه هاي توسعه ك

 مهارت هاي الزم براي پاسخ به نيازهاي تخصصي و حرفه اي سازمان ها و ، گرددكشور تالش

در .  فراهم كند راشرايط اجراي اصل آزادي در مبادالت علمي و  شودصنايع كشور كسب

از انقالب اسالمي بيشتر افراد اعزامي داراي مدرك سياست هاي اعزام دانشجو به خارج در قبل 

فوق ديپلم و ديپلم و حتي بدون مدرك متوسطه بوده كه باعث تحميل هزينه سنگين بر كشور 
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گسترش مدارس عالي و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و  با، در حالي كهشد،مي 

ن از فرزندان مقامات عالي رتبه نظامي و اكثر اعزام شدگا. ير دولتي اين امر قابل انجام بودغ

افراد وابسته به دربار و مقصد اعزام آنان نيز كشورهاي استعماري فرانسه و انگليس و آمريكا 

بوده است كه باعث از بين رفتن عدالت اجتماعي و سركوب شدن افراد مستعد و مستحق 

. شدجامعه و فراهم شدن تحقق اهداف كشورهاي استعماري در جامعه مي

، سياست هاي اساسي اعزام دانشجو به خارج از كشور بايد به گونه اي باشد كه،بنابر اين

اعزام دانشجو بايد براي تحصيل در دوره هاي دكتري تخصصي و فوق تخصصي و در موارد 

اعزام دانشجو براي تحصيل در دوره هاي .  صورت پذيردخاص براي دوره كارشناسي ارشد

 كه هم از نظر دوره زماني و هزينه با صرفه است وهم از نظر بازدهي دتتحقيقاتي كوتاه م

اعزام دانشجو به . بيشتر مورد توجه باشد،علمي و تعامل با مراكز علمي جهان موثر است

. چون به صورت ترددي چندان مورد تاييد و نتيجه بخش نيست؛ اقدام گرددصورت تمام وقت

 لذا اعزام ،نشجو به خارج و تعداد افراد اعزامي محدود استبا توجه به اين كه بودجه اعزام دا

شوندگان بايد به افراد مستعد با عدم تمكن مالي و دانش آموختگان ممتاز و برخي از مربيان 

ته اي اهداف اعزام را تحقق واجد شرايط دانشگاه ها و نخبگان اختصاص يابد تا به نحو شايس

 چون دانشگاه ها و مراكز ؛زامي نبايد انحصاري باشد كشور محل تحصيل دانشجويان اع.بخشند

علمي معتبر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه جهان هر كدام در رشته خاصي از دانش 

گذاران در تعيين اولويت كشور محل مد هستند كه اين مهم بايد مورد توجه سياستآبشري سر

الك هاي اعزام دانشجو به خارج در قبل م. تحصيل براي اعزام دانشجو به خارج از كشور باشد

  ولي در بعد از انقالب اسالمي عالوه بر موارد ،و بعد از انقالب اسالمي تفاوت چنداني نداشته

. به مالك هاي اعزام اضافه شده استقبلي، اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي و متاهل بودن نيز 

؛ چون شور بايد به گونه اي باشد كهاز كهاي اساسي اعزام دانشجو به خارج  مالك،بنابر اين

 براي حفظ شايستگي ها و حقوق افراد متقاضي اعزام بايد در ،تعداد افراد اعزامي محدود است

دوم رتبه اول و،  كنندجهت اعزام نمره قبولي كسب، زبان خارجهامتحان علمي ورودي و 

، اعزام شوندگان ته باشنداش و مراكز آموزشي در اعزام اولويت ددانش آموختگان دانشكده ها

اعزام دانشجو ، درصدي از  باشندتوانايي جسمي متناسب بارشته و الزامات حرفه اي آنداراي 
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رشته تحصيلي دانشجويان ،  باشدبايد از ميان اعضاي هيات علمي واجد شرايط دانشگاه ها

طور مداوم از ه د ب بايپيشرفت تحصيلي دانشجويان اعزامي،عزامي بايد مورد نياز جامعه باشدا

، متاهل بودن دانشجويان اعزامي مي تواند از  سرپرستي مورد ارزيابي قرار گيردطريق دفاتر

، داشتن اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي و اخذ تعهدات نحراف اخالقي آنان پيشگيري نمايدا

واند مناسب و مقتضي جهت بازگشت اعزام شوندگان پس از پايان تحصيل به كشور خود مي ت

. براي جامعه علمي كشور فراهم كندامنيت بيشتري را

 انجام داده است و به 1382نتايج به دست آمده با نتايج تحقيقي كه دانشيار در سال 

، امكان ارائه و تحقيقاتي نوين در خارج از كشورهايي چون استفاده از دستاوردهاي علمي يافته

، ر، فراهم نمودن شرايط رشد علميج از كشومقاله در مجالت علمي و تخصصي خار

، ال فناوري هاي جديد به داخل كشور، انتق بهينه تربيت نيروي انساني متخصصهايروش

آشنايي با حداقل يك زبان خارجي و استفاده از منابع علمي جديد دنيا دست يافته است و در

يقات گامز و همچنين با نتايج تحق.قسمت پيشينه پژوهشي نيز ذكر شده؛ همخواني دارد

در خصوص گرايش دانشجويان اعزامي به كشورهاي غربي كه عوامل شهرت ) 2003(همكاران 

) 2005ديويس، (شگاه هاي غربي را موثر مي داند موسسه و شاخص كيفيت بين المللي دان

كه معتقد ) 1996(با تئوري ساختاري گام بتا در مورد انتخاب محل تحصيل نيز. همخواني دارد

خاب كشور محل تحصيل افراد بيشتر تحت تاثير موارد اجتماعي و فرهنگي و اخالقي است انت

.  همخواني دارد،)1996گام بتا ، (قرار مي گيرد 

دانـشجو بـه خـارج در       نتايج تحقيق در سوال دوم نشان مي دهد كه مولفـه هـاي اعـزام                

فه هاي اساسي اعـزام  ، مباني نظري و مطالعات اكتشافي مولكشورهاي منتخب، با بررسي ادبيات   

كـسب تجربيـات جديـد از جوامـع          و افـزايش خـود آگـاهي     :دانشجو به خارج از كشور شامل     

ايجاد چشم انداز   هاي زباني در محيط واقعي،       و كسب مهارت   ايجاد تعامل بين المللي   ،  مختلف

هـاي الزم بـراي     كسب مهارت ،  هاي جديد براي حل مسايل    كشف راه ،مناسب شغلي در آينده   

كسب توانايي براي رقابـت در جوامـع دانـش محـور            ،  رويي با چالش هاي اقتصادي جهان     رويا

، اعتبـار بخـشي بـه      بهبـود كيفيـت منـابع انـساني       ، بهسازي و توسـعه نظـام آموزشـي و         جهاني

، تحصيالت عالي بين المللي، رشد و توسعه دانش ملي و بومي به كمك دانش كشورهاي ديگـر  



89898989تابستان تابستان تابستان تابستان ---- شماره چهارم شماره چهارم شماره چهارم شماره چهارم----مديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيتحقيقات تحقيقات تحقيقات تحقيقات  پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي ----علميعلميعلميعلميفصلنامة فصلنامة فصلنامة فصلنامة  84

، تـامين نيـروي   همكاري عقالني در سطح بين المللي، ارتقاي يعنصر كليدي در بين الملل ساز 

 بـا نتـايج تحقيقـات ويليـامز         هـا ايـن يافتـه   . ها مي باشد  انساني متخصص و مورد نياز دانشگاه     

.همخواني دارد) 1999(و هاپكينز ) 2005(

پيشنهادها و توصيه هاي كاربردي

:براساس نتايج پژوهش پيشنهادهاي زير ارائه مي شود

مجلس (ي در سطح كالن آموزش عالي كشور گذار پيشنهاد مي شود نهادهاي سياست-

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

با استفاده ازيافته هاي تحقيق درزمينه شاخص هاي )پزشكي و شوراي عالي انقالب فرهنگي

اجراي  براي حمايت والزمتمهيدات ،نشجو به خارجداخلي وكشورهاي منتخب دراعزام دا

.كنندفراهم به خارج ازكشور پيش بيني وصحيح اعزام دانشجو

اعزام دانشجوبرنامه هاي توسعه بلندمدت واستراتژيك خود،مي شود دانشگاه ها در پيشنهاد-

 محوراساسي به خارج را چه براي ادامه تحصيل چه براي فرصت هاي مطالعاتي به عنوان يك

.قرار دهندمد نظر

قات و فناوري براي ارزيابي اهداف، ، تحقيي شود كه كميته اي در وزارت علوم توصيه م-

، ضوابط، معيارهاي انتخاب كشور محل تحصيل، راهكارهاي تامين منابع مالي و سياست ها

نامه پنجم  براز كشور تشكيل شود و اين موضوع را در به خارج  اعزام دانشجوانواع و اشكال

.كنندتوسعه پيش بيني 

منابع

زمينه هاي فرهنگي عدم مراجعت بعضي   ). 1382( اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج         -

. نشريه نمود. از دانشجويان بورسيه

تحليل اعطاي بورس تحـصيلي دكتـري   ). 1381( اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج     -

.4شماره . نشريه نمود. خارج از كشور
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. نـشريه نمـود  . تعداد اعزام دانشجو به خـارج     ). 1383( اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج         -

.12شماره 

اشـتياق دانـشجويان چينـي بـه تحـصيل در      ). 1384( اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج  -

.6شماره . نشريه نمود. خارج

. اعزام دانـشجو بـه خـارج در كـره جنـوبي     . )1384( اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج   -

.13شماره . نشريه نمود

تعداد اعـزام دانـشجو بـه خـارج در سـال      ). 1382( اداره كل بورس و امور دانشجويان خـارج          -

.9شماره . نشريه نمود. 1382

 در اعـزام    1383گـزارش عملكـرد سـال       ). 1383( اداره كل بورس و امور دانـشجويان خـارج           -

. نمودنشريه. دانشجو

 در اعزام 1383گزارش عملكرد سال ). 1384( اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج -

.نشريه نمود. دانشجو

.انتشارات سمت:  ،تهرانارزشيابي آموزشي.)1380 (. بازرگان،عباس-

. بورسيه دانشجويان نوعي تعامل با دانشگاه هاي معتبـر جهـان اسـت          ). 1385. ( جاسبي، عبداهللا  -

.140 فرهيختگان، ص نشريه

.انتشارات سمت: تهران. روند اعزام دانشجو در ايران). 1372. ( حاضري، علي محمد-

هـاي  راهبردها و روش هاي ارتقا و توسعه قابليت ها و مهـارت           ). 1376 (.، سيدمحمود  حسيني -

ه دانـشگا : تهـران . نار آموزش عالي در ايران    مجموعه مقاالت نخستين سمي   . اعضاي هيات علمي  

.عالمه طباطبايي

تحقيقـات و   وزارت علـوم،    : تهـران . شاخص هاي آمـوزش عـالي     . )1370 (.، داود  حسيني نسب  -

.فناوري، معاونت فرهنگي

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

.1351عزام به خارج در سال آمار دانشجويان ا). 1352( دفتر مطالعات امور دانشجويي -
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:  تهـران  ،آيينه تدبير و تالش   . )1386(ساني دانشگاه آزاد اسالمي      دفتر مطالعات و آموزش نيروي ان      -

.انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي

. پيشگيري دانشگاه آزاد اسالمي در كـاهش مهـاجرت نخبگـان          ). 1385 (. دوگاني، محمدحسن  -

.33ص . نشريه فرهيختگان

. نقش اقتصادي دانشگاه آزاد اسـالمي در كـاهش اعـزام دانـشجو            ). 1385 (. عباسعلي  رستمي، -

.14صفحه . نشريه فرهيختگان

انتـشارات  : تهـران . اعزام محصل به خارج از كشور در دوره قاجاريـه         ). 1372(. سرمد، غالمعلي  -

.بنياد

ه ها و مؤسـسات     مجموعه مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگا     ). 1382 (. شريعت، بهاءالدين  -

.انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي: تهران. آموزش عالي و پژوهشي كشور

. نقش اقتصادي در دانشگاه آزاد در كاهش اعـزام دانـشجو          ). 1385ارديبهشت  . ( شريعتي، عفت  -

.22صفحه . نشريه فرهيختگان

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

دانشگاه آزاد اسالمي راهكاري براي كاهش مهاجرت نخبگـان كـشور           ). 1385 (. عباسپور، علي  -

. نشريه فرهيختگان. به خارج

موسـسه پـژوهش    : تهـران . ايـران بررسي مراحل تحول دانشگاه در    ) 1379(. مقصود، فراستخواه -

. وبرنامه ريزي درآموزش عالي

شـماره  دانشگاه اسـالمي،  ،كشورنشجويان به خارج از   جايگاه اعزام دا  ).1376(. فرشتيان،حسين -

26. 55-60صاول،

.ئـت علمـي  مزايـاي هي تحوالت نظام پرداخت حقـوق و    تحليلي بر .)1373 (.معصومه قارون، -

.موسسه پژوهش وبرنامه ريزي درآموزش عالي

نشجو به  بررسي مهم ترين چالش هاي اعزام دا).1382. ( قلي پور، رحمت اهللا؛ صالح، فروغ-

.مركز پژوهش هاي مجلس. خارج

.آموزش عاليبرنامه ريزي درموسسه پژوهش و) 1380( گزارش ملي آموزش عالي ايران-
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تحقيقات فرهنگي گروه موسسه مطالعات و) 1367( گزارش وضعيت علمي اعضاي هيئت علمـي    -

.علوم اجتماعي

يـشگيري از غـرب زدگـي نـسل     نقش دانشگاه آزاد اسالمي در پ    ). 1378. ( مجدعاملي، محمـد   -

.124-126اولين اجالس بررسي عملكرد خدمات دانشگاه آزاد اسالمي، ص . جوان

انتـشارات  :تهـران ،ايراندرتاريخ مؤسسات تمدني جديد   ).1354.( محبوبي اردكاني،محمدحسين  -

.دانشگاه تهران

در مقايـسه بـا بودجـه       شهريه دانشگاه آزاد اسالمي     ). 1385ارديبهشت   (. محبي نيا، جهان بخش    -

.34نشريه فرهيختگان، ص . دانشگاه دولتي

انتـشارات  : تهـران . دانـشجويان ايرانـي در اروپـا      ). 1382 (. نوابي، عبدالحسين؛ ملك زاده، الهـام      -
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