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  هاي توسعه در آموزش پزشكي گام

  مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 

  ۱۳۸۴,  ۱‐۹ص . شماره اول:  دومدوره

  

  

  

  و ايرلندبريتانيا در ي تخصصي طول مدت تحصيل دانشجويان ايراني مقطع دكترا

  ۱۳۸۰ و ۱۳۷۴هاي در بين سال 
  ∗اكبر حقدوستدكتر علي         

  يولوژي و آمار حياتي، استاديار گروه پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان پزشك و دكتراي اپيدم

  

  

صصي، جهش قابل قبولي در آموزش عالي كشور رخ اي كشور در حيطه آموزش تخت توسعه، با توجه به سياس١٣٧٠ در دهه :زمينه

ها، جهش قابل مالحظه در اعزام دانشجويان مقطع دكترا به  ساير فعاليتاين فرآيند و البته همسو و تقويت كنندهاز جزيي . استداده

 ي شناخت وضعيت تحصيل ايشان به خصوص عوامل موثر بر موفقيت تحصيل آنها امر،با اين وجود. استخارج از كشور بوده

  .نمايدتر را فراهم ميريزي بهتر و دقيقضروري بوده و امكان برنامه

  بررسي طول مدت تحصيل دانشجويان بورسيه در كشورهاي بريتانيا و ايرلند در بين هدف اين مطالعه با  :هدف 

 و تعيين عوامل مقايسه طول مدت تحصيل دانشجويان علوم پزشكي با سايرينو  ١٣٨٠ تا ١٣٧٤هاي التحصيالن بين سالفارغ

  .، صورت گرفتاحتمالي موثر بر آن

 ابتدا اطالعات كساني .ايط از دفتر نمايندگي علمي ايران مستقر در لندن دريافت شدكليه اطالعات دانشجويان واجد شر :روش كار

 نتوانسته بودند درس خود را به اتمام برسانند از بودند و همچنين كساني كه احتماالً شروع به تحصيل نموده ١٣٧٦  سال بعد ازكه 

  . نفر، تجزيه و تحليل شد٩٨٨العات مربوط به در نهايت اط. )selection biasجهت كاهش اثر ( ندمطالعه خارج شد

هاي ها و دستگاه و يا ساير سازمانعلوم  درصد دانشجويان بورسيه وزارت بهداشت و مابقي وابسته به وزارت ٣٠حدود  :هايافته

 نداشتند  تفاوت آماري)  ماه٤٢(و آموزش عالي )  ماه٥/٤٢( وزارت بهداشت ميانگين مدت تحصيل دانشجويان. كشور بودند

)p=0.23 .( در درصدالبته اين . برسانند دوره درسي خود را در سه سال به اتمام توانسته بودند دانشجويان درصد١٥كمتر از 

در كل پراكندگي طول مدت تحصيل در بين دانشجويان وزارت .  بيش از سايرين بوددرصد١٠م پزشكي حدود ودانشجويان عل

بان قبل از اعزام به  سن، تعداد فرزندان و نمره امتحان زباهمبستگي بين طول مدت تحصيل  ضرايب مچنينه. بهداشت بيشتر بود

  طول درتحصيل محل همچنين وسعت شهر . دار نبوددست آمد كه دو ضريب همبستگي آخر معنيبه  ‐ ١٧/٠ و ٠٢/٠،  ١/٠ترتيب 

  .تاثير بوده دكترا بيردوتحصيل در مدت 

 مدت فعلي رسد كهنظر ميه التحصيل شده بودند ب بودن درصد دانشجوياني كه طي سه سال فارغبا توجه به پايين :گيرينتيجه

شود، از آنجايي كه مدت تحصيل دانشجويان با افزايش سن زياد مي. ترا كافي نيستبورسيه يعني سه سال براي تحصيل در مقطع دك

  .گزينش و براي ادامه تحصيل به خارج اعزام نمايدتر را گردد تا سيستم سعي نمايد دانشجويان جوانلذا توصيه مي

  التحصيلیدکترای تخصصی، فارغ بورسيه، اعزام به خارج دانشجو، طول مدت تحصيل، :هاكليد واژه

 

  

     كرمان، بلوار جمهوري اسالمي، معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي: نويسنده مسئول ∗  

   :ahaghdoost@kmu.ac.ir • Email                                                                   ٠٣٤١ – ٢١١٣٠٠٥: نمابر  •   ٠٣٤١ – ٢١١٣٠٢٤: تلفن  • 
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 اكبر حقدوستدكتر علي  …طول مدت تحصيل دانشجويان ايراني مقطع دكتراي تخصصي در بريتانيا و 

٢ 

  مقدمه

 بررسي طول مدت تحصيل ،هدف از اين مطالعه

در بريتانيا و راني در مقطع دكترا  دانشجويان بورسيه اي

مسلماً، دانستن . بودتعيين عوامل موثر بر آن ايرلند و 

هاي  اطالعات آماري دقيق از وضعيت دانشجويان درسال

تواند توصيف گذشته باشد، بلکه با  قبل، نه تنها مي

تواند مسئولين را  پررنگ نمودن نقاط ضعف و قوت مي

الزم به ذكر . ياري دهدود خهاي آينده  ريزي برنامه در 

تعداد دانشجويان بورسيه ايراني در اين دو كشور كه است 

ي هاسالاز بسيار بيشتر از ساير كشورها است و در بعضي 

 تنها به  بيش از نيمي از دانشجوان بورسيه ايرانيگذشته،

ترين داليل تجمع مهم. )۱(اند اين دو كشور اعزام شده

 آشنايي بيشتر ،و كشورزياد دانشجويان در اين د

دانشجويان ايراني به زبان انگليسي به عنوان زبان دوم، 

هاي اين  از دانشگاهآسان بودن روند دريافت پذيرش

 جهتهاي بسيار زياد براي ايرانيان  و محدوديتكشورها

بر اين اساس . ادامه تحصيل در آمريكا و حتي كانادا است

قابل  تصوير نسبتاً اطالعات موجود در اين مقاله احتماالً

 از كل دانشجويان بورسيه خارج از كشور خواهد قبولي

  . بود

ه بران ي در اهاتوسعه دانشگاهسريع شتاب با وجود 

 جايگاه علمي كشور ي ارتقا وهاي اخيرخصوص در سال

، براي تبادل دانش و ادامه روند )۲(در سطح جهان

ه خارج صعودي، در آينده نياز كشور به اعزام دانشجو ب

 يجهان «يندهايآ با توجه به فر.كاهش نخواهد يافت

اعزام و مبادله ، علومر آن بر ير اجتناب ناپذيثأو ت» شدن

 يالمللني بيها و ابزارها از روشيکيدانشجو به منزله 

 )۵،۴،۳(ر سطح جهان مطرح ديکردن علوم و توسعه علم

 و به همين دليل اعزام دانشجو به خارج در كشورهاي

تر  توسعه يافته همانند اياالت متحده آمريكا بسيار گسترده

واضح  لذا پر. )۲، ۶(باشداز كشورهاي در حال توسعه مي

است كه با رشد علمي كشور، نياز به اعزام دانشجو به 

خواهد شد خارج و البته جذب دانشجويان خارجي، بيشتر 

و اين موضوع اهميت تحقيق پيرامون اين موضوع را 

  .كندتر ميپررنگ

 ي دانشجو۱۰۰۰ک به ي نزد۱۳۸۰ تا ۱۳۷۴ يهادر سال

 التحصيل فارغا يتاني بريهااز دانشگاهتنها  يرانيه ايبورس

ان ين دانشجوي اي زندگي و مقرريلينه تحصيهز. اندشده

 يروينه نيهزاگر ون پوند است و يلي م۷۰ب به يکه قر

 را ت آنها شده استيري و مدي که صرف سازماندهيانسان

 نخبگان کشور يه معنوين سرمايم و همچنيبه آن اضافه کن

براي اعزام به م که يرسيجه مين نتيم، به ايريرا در نظر بگ

ها است كه البته اين فعاليتاي شدههزينه قابل توجهخارج 

هاي اخير در سالاحتماالً يكي از داليل جهش چشمگير 

  .)۱(استبوده

) يور بهره( ي و اثربخشييش کاراي افزاجهت

 انجام شده، ي و معنوين مادي سنگيها يگذار هيسرما

بورسيه ان يق مسائل اعزام و دانشجويو دق يشناخت علم

 ي علميافتن به شناختيد دست يبدون ترد. ضروري است

گفت توان  ين منظر مياز ا.  استيقات تجربيازمند تحقني

د بر ضرورت انجام يکأق تين تحقين دستاورد اياولكه 

، خارج استه ت اعزام دانشجو بيريقات در حوزه مديتحق

ت که به علت کم ين واقعيخصوص با در نظر گرفتن ابه 

 يزير  و برنامهيگذار استينه سيقات در زمي به تحقيتوجه

 از ياريه در بسياعزام دانشجو، متاسفانه اطالعات پا

 ،در اين مطالعهبر اين اساس . ستيها فراهم ن نهيزم

حصيل دانشجويان بورسيه ايراني در ميانگين مدت ت

ثر ؤل مبريتانيا و ايرلند به تفكيك رشته تعيين شده و عوام

در افزايش طول مدت تحصيل آنها مورد تجزيه و تحليل 

  ..گرفته استقرار 

  

  كارروش 

 موجود در دفتر يهامنبع اطالعات در اين پروژه، داده

ر در لندن  ايران در بريتانيا و ايرلند مستقي علميندگينما

www.SID.ir
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  دوره دوم، شماره اول  هاي توسعه در آموزش پزشكيمجلة گام

٣ 

ربط، اطالعات  ه از مسئولين ذيزبعد از كسب اجا. بود

مربوط به زمان شروع و پايان تحصيل، زمان برگشت به 

دفتر از ايران، رشته، دانشگاه، سن و تعداد فرزندان 

جهت حفظ اطالعات فردي .  دريافت شديندگينما

 ق در اختيار محقهاآن، اسم و ساير مشخصات دانشجويان

   .تقرار نگرف

دو مرتبه  Epi-Infoاز طريق برنامه مذكور اطالعات 

وارد رايانه شده و بعد از بررسي و اصالح خطاهاي ورود 

  . آماري صورت گرفتهاي تحليلاطالعات،

اطالعات كليه افرادي حاوي مذكور بانك اطالعات 

 تا ۱۳۷۴دكترا در فاصله زماني بين  در مقاطع بود كه

ي كشورهاي بريتانيا و يا ايرلند ها از يكي از دانشگاه۱۳۸۰

براي از بين بردن سوگيري . بودند شدهالتحصيلفارغ

، )sensored data(حاصل از اطالعات سانسور شده 

آناليز  به بعد وارد ۱۳۷۶اطالعات دانشجويان ورودي 

در صورت ورود اطالعات كليه كه   چرا،شدنآماري 

 وجود ها سوگيري در انتخاب نمونهاحتمالدانشجويان، 

مدت ي كه بدين معني كه اطالعات دانشجويان داشت،

 از مطالعه حذف شده ولي ها طوالني شده بود آنحصيلت

 داشتند يتراطالعات دانشجوياني كه مدت تحصيل كوتاه

سوگيري به سمت باعث شد وميتجزيه و تحليل وارد 

  .گشتميكمتر شدن ميانگين محاسباتي 

انشگاه و خروج از آن به فاصله بين تاريخ ورود به د

اگرچه . شد  در نظر گرفتهعنوان طول مدت تحصيل

در بسياري از طول مدت تحصيل به اين شيوه محاسبه 

تعداد محدودي از باشد ولي در صحيح ميدانشجويان 

كه به هر دليل تحصيل خود را نيمه تمام رها دانشجويان 

 كوتاهي بودند و يا بعد از مدتنموده و به ايران بازگشته

 ايجاد ،بودند بورس خود را به داخل كشور منتقل نموده

به همين لحاظ و از آنجايي كه اخذ مدرك . كردل ميااشك

   ماه تقريباً غيرممكن و يا بسيار نادر ۳۰دكترا در كمتر از 

است، در اين تجزيه و تحليل افرادي كه بين فاصله 

حذف بود نيز  ماه ۳۰کمتر از شروع و اتمام درسشان 

 سعي شد تا خطاي حاصل از چنين ترتيببدين . شدند

  .مواردي به حداقل برسد

 توسط آزمون تحصيلتفاوت بين گروهی طول مدت 

 و استفاده از آزمون تعقيبی ANOVA و t studentsآماری 

Tukeyهمچنين ارتباط بين متغيرهای عددی .  بررسی شد

 همبستگی پيرسون ضريبو طول مدت تحصيل توسط 

 افزار  از نرمها داده تحليل و تجزيهبرای . ی شدبررس

SPSS Ver10 گرديد استفاده.  

  

  هايافته

هاي  ران در بين ساليه اي دانشجو بورس۹۸۸در مجموع 

 يها  موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه۱۳۸۰ الي ۱۳۷۴

 نفر بورسيه ۲۹۰اند که از اين بين شدهو ايرلند ا يتانيبر

بقي بورسيه وزارت و ما)  در صد۴/۲۹(وزارت بهداشت 

 بر تحصيل علومدليل نظارت وزارت ه البته ب.  بودندعلوم 

ها،  ها و سازمان اكثر دانشجويان بورسيه ساير وزارتخانه

 يها هي بورسوز جزي نهار دستگاهي ثبت شده سايهاهيبورس

 ،کينمودار با توجه به  .است منظور شده علوموزارت 

 يان دو وزارتخانه تفاوت آماريجوع سال ورود دانشيتوز

در ابتدا و . )>۰۰۰۱/۰P( دهدرا نشان مي ي داريمعن

 ،ي تعداد مساو بهباًي دو وزارتخانه تقر،ن دورهي ايانتها

 تعداد ،ن دورهيانه اي در مياند؛ ول نموده دانشجو اعزام

ار يجهش بسآموزش عالي ان وزارت يدانشجو

 آخر يهاسال ريالبته در تفس. است  داشتهيرتريچشمگ

تحليل بر ن يکه ا نمود، چرا ملأت يد کمين نمودار بايا

ت ورص ۱۳۸۰آموخته تا سال  ان دانشيآمار دانشجوروي 

 آخر که مدت يها ساليان ورودي، لذا دانشجوگرفته

ده باشد در نمودار ي سال طول کش۴ش از يل آنها بيتحص

  .اندوارد نشده

  

www.SID.ir
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 اكبر حقدوستدكتر علي  …طول مدت تحصيل دانشجويان ايراني مقطع دكتراي تخصصي در بريتانيا و 

٤ 

جويان بورسيه به تفکيک وزارت بورس تعداد دانش: ۱نمودار 

  دهنده و سال ورود

٠٠٠١/٠ P< ,  ۶ df =  ,  ٢/٩٩ Chi2 = 

طول مدت متوسط ، ۱منطبق بر اطالعات جدول 

 و وزارت علوم ۵/۴۲ان وزارت بهداشت يل دانشجويتحص

دار  ي معنين اختالف از نظر آماريبوده است که ا  ماه۴۲

ان وزارت بهداشت درصد دانشجوي ۲۳/۰P= .(۱/۲۱( نبود

 ماه دانش ۳۶ درصد وزارت علوم در مدت ۷/۱۱و 

 ۲/۶ درصد و ۶/۷در مقابل به ترتيب . آموخته  شده اند

درصد دانشجويان اين دو وزارتخانه مدت تحصيلي بيش 

همچنين الگوي تفاوت ). ۳جدول ( ماه داشته اند ۴۸از 

بين مدت تحصيل دانشجويان اين دو وزارتخانه تقريباً در 

الزم به ذکر است . هاي مورد مطالعه يکسان بوده استسال

 ۶که اين اطالعات مربوط به قبل از اجباري شدن دوره 

  براي دانشجويان وزارت بهداشت تئوري ماهه درس 

  .است بوده

هاي مختلف علوم پزشکي طول مدت تحصيل در رشته

با ) P=۰۱/۰( داداز نظر آماري تفاوت معني داري را نشان 

، مشخص شد که دليل Tukeyفاده از آزمون تعقيبي است

 طول مدت بيشتر تحصيل دانشجويان  مربوط بهاين تفاوت

بدين شکل . استبوده هابا بقيه رشته) ۴۷±۷(رشته ژنتيک 

طور متوسط ه که در رشته ژنتيک طول مدت تحصيل ب

در . ها بيشتر بوده است رشتهساير  ماه از ۵حدود 

انحراف معيار ( ميانگين نيز کمترين علومهاي وزارت  رشته

 ماه و ) ± ۴/۲ (۵/۳۹  باطول مدت مربوط به متالوژي ) ±

 ماه ) ± ۵/۶ (۶/۴۵  با زبان انگيسيبيشترين مربوط به 

از نظر آماري معني دار بود نيز است که اين اختالفات بوده

)۰۳/۰= P(. 
 انحراف معيار مدت تحصيل دانشجويان دو وزارتخانه

 ماه بود كه نشان ۵/۷ و ۱۰ به ترتيب كي و علومعلوم پزش

پراكندگي مدت تحصيل در بين  ،در كلدهد مي

دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 حتي  در بين دانشجويان يك رشته نيز .استبودهبيشتر 

 به عنوان .بودبسيار قابل مالحظه طول مدت تحصيل تنوع 

هاي  رشتهدر حصيل طول مدت تانحراف معيار مثال 

 ،) ماه۱۲( معماريـ، هنر) ماه۱/۱۶(شناسي  زيست

 زياد و در مقابل ،) ماه۱۲(هاي باليني و فارماكولوژي  رشته

، ) ماه۱/۲(، نفت ) ماه۹/۱(هايي مانند تربيت بدني در رشته

   . كوچك بود،) ماه۴/۲(شناسي متالوژي و باستان

 نفر ۷۶۹د موارد بورس، در کل يدر مورد تعداد تمد

 ۷۱دو بار، ) درصد۱/۴۹ (۴۵۵بار،  کيحداقل %) ۸۳(

چهار بار مدت ) درصد۳/۳ (۳۱سه بار و ) درصد۷/۷(

اند که د نمودهيتمدهر بار به مدت سه ماه بورس خود را 

 را ي دارين دو وزارت تفاوت معنيدر بتمديد ن تعداد يا

ن طول مدت يانگين ميهمچن. )P = ۴۵/۰(دهد ينشان نم

 ماه بوده است ۲/۵ار ي ماه با انحراف مع۶/۵حدود د يتمد

دار  يان دو وزارتخانه معنيز در دانشجوين اختالف نيکه ا

  .)P=۶۸/۰( باشد ينم

سني دانشجويان در زمان ) ±انحراف معيار(ميانگين 

 و کمترين و بيشترين سال) ±۷/۴ (۸/۳۴  التحصيليفارغ

ن دو وزارت  سال بود که در بين دانشجويا۵۰ و ۲۳مقدار 

همچنين ميانگين . )P=۳/۰(تفاوت آماري وجود نداشت 

التحصيلي  تعداد فرزندان در هنگام فارغ) ±انحراف معيار(

٠

۵٠

١٠٠

١۵٠

٢٠٠

٢۵٠

≤ ۶٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧۴ ٧۵ ٧۶

سال ورود

وزرات بهداشت علوموزارت 
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 درصد دانشجويان اصالً فرزند ۲/۱۰. بود) ۰۳/۱± (۹/۱

ميانگين تعداد .  بود۵نداشتند و بيشترين تعداد فرزند 

فرزندان نيز در دو وزارت اختالف معني داري نشان نداد 

)۷۹/۰=P( .  

بود  ۱/۰ ضريب همبستگي سن با طول مدت تحصيل

دهد که با  که از نظر آماري معني دار بوده و نشان مي

است  شدهتر ميطوالنيافزايش سن مدت تحصيل نيز 

)۰۰۰۱/۰=P( . اين ضريب بين مدت تحصيل و تعداد

باشد و   بود که از نظر آماري معني دار نمي۰۲/۰فرزندان 

دهد که تعداد فرزندان تاثير چنداني در طول  نشان مي

  .مدت تحصيل نداشته است

توزيع دانشجويان دو وزارتخانه در شهرهاي مختلف 

 به طوري كه. )P=۰۱/۰(کسان نبود بريتانيا از نظر وسعت ي

صد  در۲۱ درصد دانشجويان وزارت بهداشت و ۳/۲۶که 

 علوم در شهرهاي بزرگ با جمعيت  وزارتدانشجويان

 درصد دانشجويان اين ۵/۶۴ و۵۳  و هزار نفر۵۰۰باالي 

 به ترتيب در شهرهاي با جمعيت کمتر از خانهدو وزارت

 حال، بين مدت با اين. کردند هزار نفر تحصيل مي۱۵۰

تحصيل و وسعت شهر رابطه آماري معني داري ديده 

  .)P=۲۱/۰(نشد

 دانشجو در ۶۴ اطالعات نمره زبان فقط ،در مجموع

شروع تحصيل مشخص بود که همبستگي بين اين نمره و 

 بود که عالمت منفي نشان ‐۱۷/۰ طول مدت تحصيل

ن باشد، يعني با افزايش نمره زبا دهنده ارتباط معکوس مي

شود؛ البته اين ارتباط از نظر تر ميمدت تحصيل کوتاه

دليل حجم ه  که احتماالً ب)P=۱۶/۰(دار نبود  آماري معني

  .باشدنمونه کم مي

اطالعات مربوط به فاصله بين دانش آموختگي  تا 

  برگشت به ايران کامل نبود ولي در بين نمونه انتخابي

 ان بورسيهتعداد و طول مدت تحصيل دانشجوي: ۱جدول 

بين التحصيل غر فاعلومو  وزارت بهداشت هاي مختلفرشته

   و ايرلندايتاني در بر۱۳۸۰ الي ۱۳۷۴  يهاسال

 )ماه(طول مدت تحصيل 
 ميانگين انحراف معيار

   رشته تعداد
 مامايي ــ پرستاري ٥  ٦/٤٠  ٨/٣
 تغذيه ٥ ٤/٤٢  ٩/٤
 ايمني شناسي ١١ ٤٠  ٥/٥
 داندانپزشکي ١١ ٣/٤٣  ٧/١٠
 ژنتيک  ١٦ ٤٧ ٧
 فيزيک پزشکي  ١٦ ٤/٤٠  ٣
 بيوشيمي  ١٩ ٢/٤١  ٦/١٠
 شناسيبافت ــآناتومي  ٣٢ ٦/٤٢ ٥/١٠

 باليني  ٣٤ ٤٣ ١٢
 فارماکولوژي  ٣٨ ٤٢ ١٢
 آمار ــ اپيدميولوژي  ٥١ ٥/٤٢  ٨/٩
 ميکرب شناسي  ٥٢ ٤٣  ٨/٨
 کل  ٢٩٠ ٥/٤٢ ١٠

ت
اش
هد
ت ب

ار
وز

 

 تمهندسي نف ٢ ٤/٤٢ ١/٢
 تربيت بدني  ٥ ٥/٤٣ ٩/١
 مهندسي هسته اي  ٧ ٤٠ ١/٦
 فضا‐مهندسي هوا  ٨ ٤٥ ٧/٤
 باستان شناسي  ٨ ٩/٤٢  ٤/٢
 مديريت  ٩ ٤/٤١ ٨/٤
 علوم دريايي  ١٠ ٤٠ ١/١٣
 جغرافيا ــ هواشناسي  ١١ ٨/٤٠ ٦/١١
 متالوژي  ١٢ ٥/٣٩ ٤/٢
 حقوق  ١٦ ٤٦ ٥/٨
 نساجي  ١٧ ٥/٤٤ ٥/٦
 معماري ــ هنر  ٢٠ ١/٤٢ ١٢
 اقتصاد  ٢١ ٢/٤٣ ١٠
 کامپيوتر  ٢١ ٩/٤٢ ١/٦
 زمين شناسي  ٢٢ ٢/٤٠ ٢/٣
 زبان انگليسي  ٢٥ ٦/٤٥ ٥/٦
 زيست شناسي  ٢٦ ٤١ ١/١٦
 سياسيعلوم ــشناسيجامعه  ٣٠ ٤/٤١ ٦/١٠
 صنايع  ٣٤ ٣/٤١ ٥/٣
 رياضي  ٣٥ ١/٤٠ ٥/٢
 فيزيک  ٤٢ ٩/٤٢ ٨/٨
 مخابرات ــالکترونيک  ٤٣ ٤/٤١ ٥/٤
 شيمي  ٦٧ ٧/٤١ ٤/٤
 دامپزشکيــ کشاورزي  ٨١ ٤/٤٢ ٩/٤
 عمران  ١٢٣ ٧/٤١ ٩/٦
 کل  ٦٩٥  ۴۲ ٥/٧

وم
عل

ت 
ار
وز

 

۲۳/۰p=     ۹۸۳ df=          ۱/۲t= 
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 ايراني مقايسه طول مدت تحصيل دانشجويان: ۲جدول 

  دو وزارتخانهمقطع دكتراي تخصصي در بريتانيا و ايرلند از 
  ت و علومبهداش

  
  وزارتخانه

  
  طول مدت

  )ماه(تحصيل 

 بهداشت
تعداد 

  )درصد(

  علوم
تعداد 

  )درصد(

  کل
تعداد 

  )درصد(

١٤٢)٤/١٤(  ٨١)٧/١١( ٦١)١/٢١( > ٣٦ 

٧٧٦) ٩/٧٨(  ٥٧٠) ١/٨٢(  ٢٠٦)٣/٧١(  ٣٦ – ٤٨  

٤٨ > )6/7(  )٦٥) ٦/٦(  ٤٣) ٢/٦  

  ٩٨٣) ١٠٠(  ٦٩٤) ١٠٠( ٢٨٩) ١٠٠(  کل

Chi2= ۲/۱۶        df=۲      p< ۰/۰۰۰۱ 

 بود ۶/۳ ماه با انحراف معيار ۵/۴، اين مدت ) نفر۷۲۳(

  که بين دو وزارت نيز اين تفاوت معني دار نبود 

)۲۴/۰=P. (  

  

  بحث

 دانشجوي بورسيه ايراني در بين ۱۰۰۰نزديک به 

  هاي بريتانيا  از دانشگاه۱۳۸۰ تا ۱۳۷۴هاي  سال

ل آنها  متوسط طول مدت تحصي.اندشده التحصيلفارغ

و كمترين ميانگين در رشته  ماه بوده ۴۲كمي بيش از 

 ماه و بيشترين در رشته زبان انگليسي با ۵/۳۹متالوژي با 

ولي پراكندگي اين طول مدت زياد  ،شد  ماه ديده۶/۴۵

 نتايج نشان داد كه طول ،در كل ).SD=۲/۱۰(است بوده

هاي وابسته به مدت تحصيل و همچنين تنوع آن در رشته

رسد كه سن همچنين به نظر مي. علوم پزشكي بيشتر بود

باال و همچنين ضعف زبان انگليسي از عوامل موثر در 

 تعداد ،در مقابل. استافزايش طول مدت تحصيل بوده

اي بر طول مدت تحصيل فرزندان تاثير قابل مالحظه

  .دانشجويان نداشت

 دانشجويان حدود سه و نيم سال تحصيلمدت متوسط 

هاي بريتانيا و ايرلند براي محدوده مورد قبول دانشگاه. بود

 اين تحقيق نتايج . سال است۵ تا ۳مقطع دكترا حدود 

 دانشجويان دهد كه تقريباً بيش از سه چهارمنشان مي

  التحصيل  سال فارغ۴ايراني در كمتر از 

مقايسه . نسبي ايشان استيت د كه بيانگر موفقنشومي

يان ايراني با دانشجويان مدت زمان تحصيل دانشجو

تري دهد که ايرانيان در مدت کوتاه  نشان مي) ۱(خارجي 

 ۴۲ ماه در مقابل ۵۰(شوند  موفق به اخذ مدرک دکترا مي

اما شکل کلي اين مدت کامالً متفاوت ). P=۰۰۱/۰ماه، 

 دانشجويان غيرايراني درصد ۲۸در حالي که حدود . است

شوند، اين رقم   مي سال دانش آموخته۳در مدت کمتر از 

ولي در عوض . باشد درصد مي۴/۱۴در بين ايرانيان فقط 

 درصد ايرانيان در سال چهارم موفق به اخذ ۷۹حدود 

 ۳۶شوند در حالي که اين رقم براي غير ايرانيان   مدرک مي

به بيان ديگر انحراف معيار مدت . درصد است

. ان است آموختگي  ايرانيان بسيار کمتر از غير ايراني دانش

دانشجويان بورسيه از اکثر دليل اين امر احتماالً گزينش 

 ،شود در كلهاي كشور است كه باعث ميبين نخبه

. داننرسبر درس خود را به اتمام  تدانشجويان ايراني سريع

تر بودن دانشجويان ايراني، دليل همسانه همچنين ب

بته ال. باشد كمتر ميآنهاانحراف معيار مدت زمان تحصيل 

ها و قوانين حاكم بر سيستم بورسيه و تعهدات محدوديت

  . استاز جمله داليل احتمالي دانشجويان ايراني نيز 

هاي وابسته به علوم رشتهمدت تحصيل دانشجويان 

. استتر از ساير دانشجويان بوده كمي طوالنيپزشكي

دليل آن كه به اگرچه اين مدت چندان قابل توجه نيست 

 از بين پزشكان ،اي از اين دانشجويانجهدرصد قابل تو

هاي علوم پايه رشته شوند تا درگزينش ميعمومي 
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 لذا اين گروه دانش تخصصي كمتري ،تحصيل نمايند

ليسانس دارند و اين موضوع نسبت به دانشجويان فوق

ممكن است باعث شود كه اين پزشكان مدت بيشتري را 

خود اختصاص به مطالعه و فراگيري مباني علمي رشته 

رفت كه طول مدت تحصيل با اين توجيه انتظار مي. دهند

دانشجويان علوم پزشكي بيش از نيم ماه از ساير بيشتر 

عدم وجود تقاوت قابل . باشد كه نتايج آن را نشان نداد

هاي بيشتر پزشكان بوده دليل توانمنديه مالحظه احتماالً ب

ودي جبران است كمبود علمي آنها را تا حدكه توانسته

هاي البته خوشبختانه بر اساس قوانين جديد در سال. نمايد

اخير، اين پزشكان بايد به صورت اجباري حداقل در يك 

هاي آموزشي شركت نمايند تا پايه دوره شش ماه كالس

  .علمي خود را قبل از شروع دوره دكترا تقويت نمايند

پراكندگي بسيار زيادي بين طول مدت تحصيل 

اين . هاي مختلف وجود داشتان در رشتهدانشجوي

دليل ماهيت ه  چراكه ب،موضوع امري كامالً روشن است

توان  به راحتي نميها و شيوه تحقيق در آنها، متفاوت رشته

يك قانون ثابت براي شيوه و طول مدت تحصيل كل 

  .دانشجويان وضع نمود

سن باال به عنوان يک فاکتور موثر طول مدت تحصيل 

ش داده است، اين در حالي است که اطالعات را افزاي

دانشجويان غير ايراني خالف اين موضوع را نشان 

دليل اين اختالف، احتماالً در شکل گرفتن ). ۱(دهد مي

دانشجويان خارجي داراي سن باال معموالً . بورس است

قابل قبولي در  گروهي هستند که تجربه کاري و علمي

مسايل خانوادگي آموزش و پژوهش دارند، همچنين 

ولي در . براي اين گروه نيست چندان گرفتاري مهمي

ايران، عموماً دانشجويان بورسيه مسن افرادي هستند که 

ها اند و اين فعاليتهاي اجرايي فعاليت داشتهدر پست

چه . استعموماً مرتبط به مسايل درسي و تحقيقاتي نبوده

انشگاهي براي ها افراد را از محيط دبسا اين گونه فعاليت

 لذا برگشت ايشان به  است،هاي طوالني جدا کردهسال

همچنين سن و تعداد . درس و تحقيق گاه آسان نيست

هاي خانوادگي مزيد بر علت فرزندان اين گروه و درگيري

به . نمايدتر مي اين گروه تنگ شده و عرصه را براي

انشجويان مسن ايراني عموماً فرزنداني دخصوص 

ي دارند كه در كشورهاي خارج به راحتي دبيرستان

توانند وارد دانشگاه شده و در رشته مورد دلخواه ادامه  مي

تحصيل دهند، حال آنكه اين فرزندان بدليل ناآشنا بودن 

با سيستم آموزش دبيرستاني در ايران و دور بودن از 

محيط، آمادگي رقابت در كنكور را براي دستيابي به 

لذا دانشجويان . ه نخواهند داشتهاي مورد دلخوا رشته

بورسيه مسن گاه براي ممكن شدن تحصيل فرزندانشان در 

 مدت تحصيل خود را طوالني ،هاي خارجدانشگاه

  .)۱ (نمايند مي

اگرچه امکان تحليل دقيق اثر توانايي دانشجويان در 

زبان انگليسي بر طول مدت تحصيل بدليل کم بودن حجم 

رسد که اين اثر در ايرانيان  ظر مينمونه مقدور نبود، ولي بن

بر اساس شواهد موجود . )۱(يكسان باشدبا غير ايرانيان 

رسد كه تسلط به زبان انگليسي نه تنها طول به نظر مي

دهد بلكه باعث مدت تحصيل را تحت تاثير خود قرار مي

شود كه برداشت فرد از تحصيل در محيط خارج مي

  . )۷ ،۸(كاهش يابد

شهر در طول مدت تحصيل تاثير همچنين وسعت 

البته با دو توجيه ممكن است بنظر رسد . چنداني نداشت

در . ثيرگذار باشدأكه وسعت شهر بر طول مدت تحصيل ت

د که دانشجويان شهرهاي بزرگ بدليل وشنظر اول بيان مي

تر نمودن مدت مشکالت مالي، کمتر تمايل به طوالني
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ان را به اتمام دارند و لذا سريعتر درسشخود تحصيل 

د که احتماالً وشدر نگاه دوم  بيان مي. رسانند مي

تري را براي  شرايط سخت،دانشگاههاي شهرهاي بزرگ

گيرند و لذا دانشجويان ديرتر در نظر ميالتحصيلي فارغ

شدن هرگونه عدم ديده. شوند موفق به اخذ مدرک مي

 اختالف ممکن است با خنثي شدن اين دو اثر قابل توجيه

هاي با  ولي با توجه به اينکه ايران تنها به دانشگاه. باشد

 نمايد و همچنين بدليل استاندارد باال دانشجو اعزام مي

هاي گران،  دريافتي دانشجويان در شهرنسبي باالتر بودن 

رسد که اين توجيه ها اثر قابل مالحظه اي بر طول  بنظر مي

  .مدت تحصيل نداشته باشد

ين بررسي، عدم وجود بزرگترين مشکل در ا

دانشجويان بود و لذا اطالعات ساختاري مناسب در ثبت 

زمان قابل مالحظه صرف پااليش و ويرايش اطالعات 

همچنين بدليل عدم دسترسي به بسياري از اطالعات . شد

 و ارزشمند مانند وضعيت زبان دانشجويان در بدو ورود

تر  قيقهاي د امكان انجام تحليل دانشجويان ءزمان ارتقا

شود تا مسئولين محترم و لذا پيشنهاد مي. فراهم نبود

تر اطالعات  همچنين سيستم موجود با بايگاني دقيق

دانشجويان و بخصوص وضعيت پيشرفت علمي آنها، اين 

تر اطالعات را  امكان را فراهم نمايد تا در آينده بتوان دقيق

  .ارزيابي و تحليل نمود

نظر ه  اين است که بترين نتايج اين تحقيقاز مهم

رسد دانشجويان ايراني در کل نسبت به ساير  مي

تري از نظر مدت تحصيل  ها وضعيت مناسب غيرايراني

 %۱۵كمتر از همچنين از آنجايي که . دارا بوده اند

ه  كشده اندالتحصيل  فارغسه سالان در سال دانشجوي

البته اين رقم در دانشجويان علوم پزشكي كمي باالتر 

 سال مدت منطقي ۴ تا ۳رسد که  نظر ميه  لذا ب.استبوده

شود  در نظر گرفتن مدت بورس باشد و پيشنهاد ميبراي

 همچنين براي .طول مدت بورس تجديد نظر شود

رسد به سن كمتر و موفقيت بيشتر دانشجويان به نظر مي

وضعيت زبان انگليسي بهتر در گزينش دانشجو توجه 

  .بيشتري مبذول گردد
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