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مرور : عوامل مؤثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان اعزام به خارج
  المللي سيستماتيك مستندات بين

  
  اللهي موسوي امين آيت، *دوست، محمودرضا دهقاني اكبر حق علي

  
  

  چكيده
دانشجوياني كه در داخل و خارج از كشور به تحصيل اشتغال دارند، از اهميت هاي علمي براي  موفقيت در دستيابي به يافته :مقدمه

المللي در خصوص عوامل مؤثر بر موفقيت  هدف از اين تحقيق، بررسي مستندات و شواهد موجود داخلي و بين. اي برخوردار است ويژه
  .هاي اخير بود تحصيلي دانشجويان اعزام به خارج از كشور طي سال

 foreign، و academic success ،scholarship: هاي اصلي مورد استفاده در اين تحقيق، عبارت بودند از دواژهكلي :ها روش
student ،overseas studentsو موتورجستجوهاي اصلي شامل ، :web of knowledge ،scopus ،pubmed و google 
scholarبه دست آمده بر اساس ميزان ارتباط موضوعي با عنوان تحقيق به مقاالت . نتايج به دست آمده با يكديگر تركيب شد.  بودند

  .مرتبط و غير مرتبط تقسيم شدند سه دسته مرتبط، نيمه
 مقاله واجد شرايط الزم براي 27 مقاله مورد بررسي، 204از بين .  يافته به دست آمد28000از مجموع پنج پايگاه اينترنتي، حدود  :نتايج

داشتن تسلط به زبان انگليسي و همچنين زبان كشور محل تحصيل، تأثير : ز نظر تحليل محتوا، موارد مهم شاملا. ورود به مطالعه بودند
هاي آموزشي ويژه قبل از اعزام دانشجو به خارج، تأثير عوامل اجتماعي، اقتصادي، شخصيتي و خانوادگي،  عوامل دموگرافيك، وجود برنامه

  .اد راهنما بودداشتن توانايي برقراري ارتباط با است
هاي ممتاز دانشجويان بورسيه به حساب  داشتن تسلط به زبان انگليسي و همچنين زبان كشور محل تحصيل، از ويژگي :گيري نتيجه

  .همچنين عوامل ديگري مانند استاد راهنما، مشخصات شخصيتي فرد و شرايط زندگي وي از عوامل مهم است. آيد مي
  

  .المللي لي، دانشجوي اعزام به خارج، علوم پزشكي، مرور سيستماتيك، مستندات بينموفقيت تحصي :هاي كليدي واژه
  .10 تا 1): 1(10؛ 1389 بهار/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  
  مقدمه 

 گسترش علم و انفجار علمي باعث پررنگتر شدن اهميت
تبادالت علمي شده است و دانشمندان را وادار نموده 

                                                 
، كارشناس دفتر )دكتراي عمومي(دكتر محمودرضا دهقاني  :نويسنده مسؤول *

علوم پزشكي كرمان، دانشگاه مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، معاونت آموزشي، 
  m.dehghani436@gmail.com .ي اسالمي، كرمانبلوار جمهور
گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت ) دانشيار(اكبر حقدوست  دكتر علي

)ahaghdoost@gmail.com( اللهي موسوي  و دكتر سيد امين آيت؛)گروه )دانشيار 
) ayatollahimousavi@gmail.com ( دانشكده پزشكي،شناسي قارچ و انگل
  .وم پزشكي كرماندانشگاه عل

 اصالح شده و 28/1/89 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 22/10/87اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است8/2/89در تاريخ 

هاي متفاوت به آن، به يكديگر  نش و نگاهبراي فراگيري دا
مرزها در علم رنگ باخته و . بيشتر وابسته باشند

 تواند بين دانشمندان فاصله حصارهاي جغرافيايي كمتر مي
همين امر باعث شده، حتي كشوري مانند آمريكا . بياندازد

كه در ظاهر از ساير كشورهاي جهان در مباحث علمي 
تر از قبل بيابد و براي پر  جلوتر است، خود را محتاج

 بورسيه را به ساير ينمودن اين خأل، بيشترين دانشجو
 اتحاديه اروپا نيز به سمت يك همگرايي. كشورها اعزام كند

رود و استانداردهاي مشتركي را  بسيار قوي پيش مي
طراحي نموده و براي تبادل استاد و دانشجو به جد 

 ).1(ستاقدامات عملي مؤثري را تدارك ديده ا
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 خارج به دانشجو اعزام زياد بسيار تأثير به توجه
فراوان دارد به شكلي كه حتي  اهميت تحصيل، ادامه براي

 نياز بي مهم امر اين از نيز جهان پيشرفته كشورهاي
 حال در كشورهاي در هنوز كه است حالي در نيستند، اين

 از مندي بهره مناسبي براي مديريت و كافي توجه توسعه،
  ).2(شود نمي كشور از خارج به دانشجويان بورسيه يايمزا

ها در ايران،  با توجه به روند تاريخي توسعه دانشگاه
كه همواره در بستري جهاني حركت كرده و رشد يافته 
است، و از سويي، با در نظر گرفتن فرايندهاي رو به رشد 

ناپذير آنها بر علوم و رشد و  جهاني شدن و تاثير اجتناب
 علم و دانشگاه، در وضعيت كنوني، در كشور ما توسعه

ها و بهبود كيفيت آموزش به عنوان  نيز گسترش دانشگاه
يكي از ملزومات توسعه كشور در دهه گذشته، شتاب 
مضاعفي گرفته كه حاصل آن رشد قابل مالحظه تعداد 

 هاي مختلف تحصيلي و توليدات علمي آموختگان دوره دانش
همزمان توجه بيشتر به ). 4و3(شدبا هاي اخير مي در سال

پژوهش و ايجاد مراكز تحقيقاتي متعدد، منجر به يك 
جهش بزرگ در توليد علم در كشور گرديده است، بطوري 

هاي رشد توليد  كه ايران هم اكنون يكي از باالترين ميزان
  .علم در منطقه را داراست

 ساله جمهوري 20انداز  نگاهي به اهداف سند چشم
 ايران كشوري« هجري شمسي، 1404ران در افق اسالمي اي

است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و 
فناوري در سطح منطقه و برخوردار از دانش پيشرفته، 
توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع 

 ، بيانگر اين واقعيت»انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي
تاي دستيابي به جايگاه فوق، نيازمند است كه در راس

ايجاد تغييراتي همگام با تغييرات جهاني در نظام آموزشي 
  ).2(و پژوهشي كشور هستيم

با توجه به ضرورت گسترش سطح ارتباطي با ساير 
كشورهاي جهان، طبيعي است شناخت مشكالت فراروي 

تواند  دانشجويان اعزام به خارج و سعي در رفع آنها مي
 را براي دانشجويان اعزامي فراهم آورد كه با شرايطي

فراغ خاطر بيشتر به تحصيل بپردازند و با توشه علمي 
  .بيشتر به كشور باز گردند

 سه مفهوم كلي در خصوص مصاديق موفقيت تحصيلي

دانشجويان اعزام به خارج قابل استخراج است كه اين 
كيفيت تحصيل و  مفاهيم عبارت هستند از كميت تحصيل،

كميت تحصيل شامل . طالب فرا گرفته شده جنبيم
طول مدت تحصيل، تعداد مقاالت چاپ شده، : هاي زيرطبقه

هاي  ها و دوره ها، كارگاه ها، كنفرانس شركت در همايش
رضايت : هاي آموزشي؛ و كيفيت تحصيلي شامل زيرمؤلفه

تحصيلي فرد نسبت به خود، ميزان كارآيي مطالب فرا 
 دانش فني كشور، ميزان نو و بديع گرفته شده در ارتقاي

هاي خارج  بودن دانش فرا گرفته شده، تدريس در دانشگاه
نامه و  از كشور، همكاري در تحقيقات جنبي به جز پايان

هاي كشور در طول تحقيق  همكاري علمي با دانشگاه
ميزان فراگيري مطالب علمي تخصصي ولي غير . باشد مي

ير تخصصي و مطالب مرتبط به موضوع تحقيق، مطالب غ
عمومي و همچنين ميزان آشنايي با مفاهيم اجتماعي نيز 

  ).7تا5(باشند در زمره مصاديق موفقيت تحصيلي مي
 دانشجوي 1000، نزديك به 80 تا 74هاي  در سال

آموخته  هاي بريتانيا دانش بورسيه ايراني، تنها از دانشگاه
ويان هزينه تحصيلي و مقرري زندگي اين دانشج. اند شده

 ميليون پوند بوده و اگر هزينه نيروي انساني 70قريب به 
دهي و مديريت آنها شده است را به آن  كه صرف سازمان

اضافه كنيم، و همچنين سرمايه معنوي نخبگان كشور را 
رسيم كه براي اعزام به  در نظر بگيريم، به اين نتيجه مي

ها  ليتخارج، هزينه قابل توجهي شده است كه البته اين فعا
هاي  احتماالً يكي از داليل جهش علمي چشمگير در سال

 رود دانشجوي مي انتظار كه است طبيعي .اخير بوده است
 سعي حداكثر آمده دست به موقعيت از استفاده با اعزامي
 عمل به برتر هاي مهارت و دانش كسب براي را خود
  ).8و2(آورد

ترين مشكالت دانشجويان خارجي معموالً در  مهم
هاي فرهنگي، ضعف زبان و عدم توانايي در برقرار  تفاوت

ساختن ارتباط مؤثر با مدرسان و ساير دانشجويان 
در حالي كه با توجه به فرهنگ ايراني و تعلقات . )11تا9(است

زياد به خانواده و فاميل، زندگي در خارج براي  خاطر بسيار
  ايراني احتماالً از اين نظر تأثيرات منفيدانشجويان

توان مشكالت  در يك نگاه كلي مي. داشتبيشتري خواهد 
دانشگاهي  دانشجويان بورسيه را به مسائل فردي، خانوادگي،
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 با توجه ).14تا12(و مديريت سيستم بورسيه مربوط دانست
به ضرورت بيان شده، بايد در خصوص اعزام دانشجو 
- به خارج دقت و حساسيت بيشتري در سيستم برنامه

هاي  جود داشته باشد تا با توجه به هزينهريزي كشور و 
  ).3(انجام شده، حداكثر بازدهي به دست آيد

گذاري و  هاي اساسي در زمينه سياست يكي از پرسش
ريزي اعزام دانشجو به خارج از كشور اين است كه  برنامه

هاي انجام  گذاري ها و سرمايه با توجه به مجموعه هزينه
هاي اعزام  ها و برنامه شده، دستاوردها و نتايج سياست

به خارج از كشور چه چيزهايي بوده است؟ پاسخ به اين 
پرسش نيازمند بررسيهاي متعدد و همه جانبه از جمله 
بررسي عملكرد آموزشي، پژوهشي، دانشگاهي و همچنين 

موضوع بستري مناسب اين .  باشد ميموفقيت تحصيلي 
تغال براي توفيق دانشجويان پس از تحصيل در زمان اش

كند و عالوه بر نقش مثبت فردي آن، از بعد  فراهم مي
  ).15(اجتماعي نيز سودمند خواهد بود

 و مند مقاالت، مستندات هدف از تحقيق حاضر، مرور نظام
المللي در خصوص بررسي  شواهد موجود داخلي و بين

عوامل مؤثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان اعزام به 
راهم نمودن بستر الزم براي خارج از كشور، با رويكرد ف

كارهايي براي تقويت  شناسايي عوامل مزبور و ارائه راه
نقاط قوت و رفع نقاط ضعف دانشجويان در راستاي 

  .دستيابي به اهداف آموزشي خويش بود
  

  ها روش
با و در   انجام شد1387اين تحقيق در نيمه دوم سال 

هاي  ه كليد واژداخلي،  والمللي هاي بين سايترجوع به 
: عبارت بودند ازكه اصلي مورد استفاده در اين تحقيق 

academic success ،Scholarship و ،foreign student، 
Overseas students،جستجو گرديد .  

ها، در موتور جستجوهاي  با تركيب اين كليدواژه
 web of knowledge ،scopus ،pubmed: اصلي شامل

به دست آمده با  كاوش و نتايج google scholarو 
همچنين موتور جستجوهاي داخلي . يكديگر تركيب شد

 نيز مورد بررسي قرار گرفتند SID و iranmedexنظير 
. هاي فوق در آنها به دست نيامد اي با كليد واژه كه مقاله

الزم به .  بود2008 تا 1990فاصله زماني جستجو از سال 
 مجموعاً google scholarذكر است با توجه به اينكه در 

ها   يافته به دست آمد، عمالً بررسي همه اين يافته27900
غير ممكن بود و از آنجايي كه اين موتور جستجو به 

ها را بر اساس ميزان مرتبط  صورت هوشمندانه يافته
 100كند، در اين تحقيق فقط  بودن به موضوع مرتب مي

نتايج اين جستجوها . يافته اول مورد بررسي قرار گرفت
  . جدول يك آورده شده استدر

در جستجوي مقدماتي، از ميان كليه مقاالت انگليسي 
به دست آمده، با توجه به بررسي عنوان و چكيده و حذف 

 مقاله مناسب براي بررسي 204مقاالت تكراري، تعداد 
. متن كامل و مرور ساختار يافته وارد مطالعه گرديدند

با موضوع سپس مقاالت مورد بررسي بر اساس ارتباط 
تحقيق به سه دسته كامالً مرتبط، نسبتاً مرتبط و غير 

بندي، ابتدا عنوان و  براي اين تقسيم. مرتبط تقسيم شدند
سپس چكيده مقاله مطالعه گرديد و فقط مقاالتي غير 
مرتبط تشخيص داده شد كه به صورت واضح و مشخص 

به عبارتي، براي باال . در راستاي موضوع تحقيق نبودند
ن حساسيت جستجو، موارد مشكوك در اين فاز حذف برد

در انتها، با توجه به معيارهاي مورد نظر كه در . نشدند
 مقاله واجد شرايط كافي 27ادامه آورده شده است، تعداد 

هاي مهم،  گزينش شد و محتواي آنها تحليل، و يافته
هاي اصلي و ايرادات و پيشنهادات ارائه شده توسط  پيام

معيارهاي گزينش . ررسي دقيق قرار گرفتآنها مورد ب
 ساله 10مقاله در بازه زماني : مقاالت از اين قرار بود

 منتشر شده باشد؛ گروه هدف، دانشجويان) 2008 تا 1998(
اعزام به خارج در مقطع تحصيالت تكميلي در خارج از 
كشور خود باشند؛ و بحث، مستقيم در خصوص موفقيت 

  .آموختگي باشد انشتحصيلي در حين يا پس از د
در اين مرحله، به متن كامل مقاالت مرتبط و نيمه 
مرتبط رجوع شد و عالوه بر اطمينان از مرتبط بودن 

هاي  موضوع مقاله به هدف اين تحقيق، سعي گرديد پيام
در اين مطالعه . بندي شود اصلي مقاله شناسايي و دسته

 بر هاي مهم مقاله كه در سعي گرديد توجه ويژه به بخش
ها  اين بخش. گيرنده پيام اصلي مقاله بودند، منعطف شود

شامل قسمت انتهايي مقدمه كه مشتمل بر اهداف مقاله، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1148-fa.html


  اكبر حقدوست و همكاران علي  عوامل مؤثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان اعزام به خارج
 

 )1(10؛ 1389 بهار/ وزش در علوم پزشكي مجله ايراني آم   /   4

هاي  هاي به دست آمده در جستجوي مقدماتي بر اساس نام پايگاه هاي اطالعاتي و يافته  شيوه جستجوي ساختاريافته بانك:1جدول 
 مورد بررسي

تعداد كل  ه زمانيباز كليد واژه نام پايگاه
 ها يافته

هاي گزينش شده  تعداد يافته
 هاي تكميلي براي بررسي

google scholaracademic success & scholarship 
or foreign student or overseas 
postgraduate students 

بدون محدوديت 
 زماني

27900 100† 

scopusacademic success & scholarship 
or foreign student or overseas 
postgraduate students 

2008-2003 73 73 

ISI web of 
knowledge

academic success & scholarship 
or foreign student or overseas 
postgraduate students 

 24 24  سال اخير5

pubmedacademic success & scholarship 
or foreign student or overseas 
postgraduate students 

 7 7  سال اخير10

هاي كلي به دست آمده، تعدادي مقاله و بخشي از   موارد مرتبط با موضوع تحقيق براي بررسي نهايي مورد مطالعه قرار گرفت و از بين يافته†
  . يافته اول مورد بررسي قرار گرفت100آنها كه مطالب آكادميك نبودند حذف و فقط 

  
 ارائه شده در بحث مقاله، بويژه هاي نتايج مهم و پيام

اين بررسي و استخراج اطالعات . گيري بود بخش نتيجه
توسط يكي از افراد تيم تحقيق صورت گرفت كه به 

در ضمن، براي باال بردن . موضوع احاطه كامل داشت
دقت كار، همه مقاالت توسط يك فرد مطالعه شد تا 

 نهايت، در. هاي بين فردي باعث ايجاد خطا نشود تفاوت
برداري گرديد  هاي مهم به دست آمده از مقاالت فيش يافته

و سپس توسط دو نفر به صورت مستقل مطالعه، تحليل 
  .بندي شدند محتوا و دسته

  
  نتايج

از مجموع پنج پايگاه اينترنتي كه فهرست آنها در 
 يافته به دست آمد كه 28000جدول يك آمده است، حدود 

بطور كلي، سعي بر آن . ك بودنداكثريت آنها، غير آكادمي
 مقاله اول از هر پايگاه كه ارتباط موضوعي 100شد كه 

بيشتري داشتند، مطالعه شود و بقيه عناوين از مطالعه 
 مقاله مورد بررسي، 204در مجموع، از بين . حذف گردند

  . مقاله در انتها مورد تجزيه و تحليل نهايي قرارگرفتند27
كه صورت گرفت، تنها با وجود جستجوي گسترده 

از نظر زماني، اكثر .  مقاله مرتبط يافت شد27تعداد 
 به چاپ 2008 تا 1998هاي  مقاالت يافته شده در بين سال

رسيده بودند كه از نظر نوع مطالعه، قسمت عمده مقاالت 
تحليلي بود و تعداد كمي به صورت مقاالت تحقيقاتي 

صات اصلي مشخ. حاصل از مطالعات اوليه انتخاب شدند
از نظر . مقاالت در جدول دو به نمايش گذاشته شده است

توان در چند  هاي اين مقاالت را مي تحليل محتوا، يافته
داشتن تسلط : موضوع خالصه نمود كه عبارت هستند از

به زبان انگليسي و بويژه زبان كشور محل تحصيل؛ تأثير 
عوامل دموگرافيك بر موفقيت تحصيلي دانشجويان 

هاي آموزشي ويژه قبل از اعزام  يه؛ وجود برنامهبورس
دانشجو به خارج؛ تأثير عوامل اجتماعي، اقتصادي، 
شخصيتي و خانوادگي بر موفقيت تحصيلي دانشجو؛ و 

  .داشتن توانايي برقراري ارتباط با استاد راهنما
در اكثريت مقاالت جستجو شده، به مفهوم موفقيت 

عوامل مؤثر بر موفقيت تحصيلي كمتر اشاره شده بود اما 
تحصيلي در دانشجويان بورسيه مورد بررسي قرار 

 .گرفته بود
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  5)   /   1(10؛ 1389 بهار/ اني آموزش در علوم پزشكي مجله اير

 هاي به دست آمده در مقاالت مورد جستجو ترين يافته  مهم:2جدول 

 عامل ها مهمترين يافته
. تسلط به زبان نقش مهمي در موفقيت تحصيلي بين دانشجويان كشور مبدأ و كشور مورد مطالعه دارد

به عبارت ديگر، در .  انتخاب دانشجويان شايسته اعزام به خارج در كشور مبدأ نيز كمك كننده استهمچنين
اي، و تسلط به  ها، دانش زمينه كشور مبدأ بايد گزينش دانشجويان بورسيه بطور دقيق و بر اساس شايستگي

 .زبان انگليسي وي باشد

تسلط به زبان 
 انگليسي

هاي  هاي پژوهش در آموزش، دريافت تشويق تشار مقاله يا كتاب، فعاليتپبشرفت تحصيلي با جنس مرد، ان
به عبارت ديگر، مردان نسبت به زنان . باشد آموزشي و داشتن منصب در مؤسسات آموزشي مرتبط مي

موفقيت تحصيلي بيشتري داشتند و همچنين همبستگي زيادي بين موفقيت تحصيلي و توليدات علمي افراد و 
 .ي وجود داردهاي آموزش مشوق

تأثير عوامل 
 دموگرافيك

 -متغيرهاي فرهنگي: كننده موفقيت تحصيلي در دانشجويان در دانشگاه بدين ترتيب بود گويي عوامل پيش
اجتماعي، زمينه خانوادگي، عملكرد در د انشگاه، عوامل اقتصادي، وضعيت جسماني و سالمت فرد، ظرفيت 

 .و توانايي براي كنار آمدن با استرسيادگيري، انگيزه براي آموزش و مطالعه 

عوامل فرهنگي، 
 اقتصادي و اجتماعي

برقراري ارتباط بين دانشجويان و اساتيد از عوامل تأثيرگذار بر يادگيري دانشجويان شناخته شده است 
شود و باعث بروز مشكالتي در تحصيل فرد  بطوري كه حتي نقش اين موضوع گاهي ناديده گرفته مي

 .گردد مي

رتباط با استاد ا
 راهنما و نقش وي

  
توان به تسلط به زبان  ترين اين عوامل مي از مهم

انگليسي و يا زبان دانشگاه محل تحصيل اشاره كرد، 
 مقاله به موضوع زبان اشاره كرده 9بطوري كه 

نتايج تعدادي از مقاالت بر ). 21و20تا12،13،16(بودند
ليسي در نقش تسلط به زبان خارجي بويژه زبان انگ

موفقيت تحصيلي دانشجويان اعزام به خارج و همبستگي 
هاي زبان و موفقيت تحصيلي ايشان  زياد بين نمره آزمون

مطالعات مختلفي كه در استراليا ). 20تا17(كرد داللت مي
 به عنوان IELTSانجام شده، نشان داده كه نمره آزمون 

 ويانكننده موفقيت تحصيلي دانشج گويي يكي از عوامل پيش
 هاي خارجي امروزه، دانشگاه). 17(غير بومي قلمداد شده است

وابستگي كامل به دانشجوياني دارند كه شهريه خود را 
نمايند، اما با اين حال، دانش اوليه  بطور كامل پرداخت مي

هاي  زبان انگليسي، يكي از معيارهاي ورود به دانشگاه
ن نمره اي بي در مطالعاتي رابطه). 20(باشد مزبور مي

، اما در )17(اند  و موفقيت تحصيلي نيافتهIELTSآزمون 
برخي مقاالت، رابطه ضعيفي بين نمره آزمون مزبور و 

در ). 18و17(موفقيت تحصيلي به دست آمده است
اي كه در استراليا انجام شد ضريب همبستگي بين  مطالعه

در ). 17( بود4/0نمره آزمون مزبور و موفقيت تحصيلي 

هاي انجام شده در آلمان مشخص شد  رسييكي از بر
باشد، موفقيت تحصيلي  دانشجوياني كه زبان آنها آلماني نمي

 6بين  IELTS به هر حال، نمره آزمون). 12(كمتري دارند
هاي دنيا نمره قابل قبولي است   براي اكثريت دانشگاه7تا 

دهنده تسلط دانشجو به زبان انگليسي  و نشان
نين در هلند دانشجويان خارجي همچ). 20تا17(باشد مي

تري  نسبت به دانشجويان هلندي مدت تحصيل طوالني
اند  داشته و در امتحانات موفقيت كمتري به دست آورده

آموختگي آنها با دانشجويان  ولي در نهايت، ميزان دانش
ترين  بومي تقريباً برابر و برداشت كلي آن بوده كه مهم

  ).12(زبان بوده استهاي  دليل اين تفاوت در توانايي
پس از زبان، بر اساس اهميت موضوع، به ترتيب شش 

ترين  مقاله بر نقش استاد راهنما، به عنوان يكي از مهم
عوامل مؤثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان بورسيه 

در مورد ساير عوامل، ). 20تا18و13،8،3(تأكيد داشتند
نقش عوامل فرهنگي، بخصوص شرايط فرهنگي كشور 

هاي فرهنگي بين فردي نيز  تحصيل و همچنين تفاوتمحل 
در يكي ). 22و16،14،11،8،21(مورد اشاره شش مقاله بود

ترين تحقيقات در كروواسي و در دانشگاه زاگرب،  از مهم
مشخص شد دانشجويان شهري نسبت به دانشجويان 
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 )1(10؛ 1389 بهار/ وزش در علوم پزشكي مجله ايراني آم   /   6

 تر موفقيت تحصيلي هاي فرهنگي پايين روستايي و با زمينه
ليل اين موضوع را تمايل بيشتر بيشتري داشته و د

دانشجويان روستايي براي اشتغال در اين مناطق 
اي موفقيت تحصيلي در بين  در مطالعه). 14(اند دانسته

زنان عرب سعودي نمره كمتري نسبت به مردان داشته 
كه اين موضوع داليل متعددي از جمله نقش خانواده، 

سسه، گزاري مؤ رنگ بودن نقش خانواده در سياست كم
كم بودن ارتباط با اساتيد و خطاهاي منظم در خصوص 

  ).11(زنان بورسيه داشته است
اما به ترتيب، در خصوص نقش خانواده، تعداد يك 

، )16و5،3(، نقش عوامل اقتصادي سه مقاله)11(مقاله
تعداد پنج ) توليدات علمي(انتشار و چاپ كتب و مقاالت 

ران تحصيل ، استرس و اضطراب دو)22و4تا6،2(مقاله
هاي جنسيتي  و در خصوص تفاوت) 5(تعداد يك مقاله

تعداد شش مقاله بحث كرده بودند بطوري كه بر اساس 
نتايج مقاالت مزبور، زنان به لحاظ موفقيت تحصيلي 

). 23و12،22تا6،10(نسبت به مردان نمره كمتري داشتند
در تحقيق انجام شده در اتريش مشخص شد موفقيت 

هاي پزشكي كمتر  ت به مردان در رشتهتحصيلي زنان نسي
هاي غير پزشكي، عكس اين امر  بوده اما در مورد رشته

المللي  همچنين متاآناليزهاي بين). 24(وجود داشته است
نشان داده كه زنان نسبت به مردان موفقيت تحصيلي 

اند كه اين نوع اختالف در نتايج، نيازمند  داشتهبيشتري 
در يك تحقيق در آلمان ). 4(دباش  بيشتري ميهاي بررسي

نيز عملكرد دانشجو در دوران مدرسه، بخصوص 
كننده موفقيت  گويي دبيرستان، از عوامل مهم پيش

 ).22(تحصيلي در دانشگاه بوده است
در يك مطالعه در استراليا نشان داده شده كه 
خصوصيات شخصيتي دانشجويان، بويژه داشتن اعتماد 

 موفقت تحصيلي آنان نقش در) Self efficacy(به نفس 
نمايد بطوري كه اين ويژگي باعث افزايش  مهمي ايفا مي

. انگيزه در دانشجويان براي تحصيل محسوب شده است
همچنين تعدادي از مقاالت، به نقش نحوه انتخاب 

 ).17(دانشجويان قبل از اعزام به خارج اشاره نموده بودند
  
  

  بحث
 مقاالت، هدف از تحقيق حاضر، مرور سيستماتيك

 المللي براي بررسي مستندات و شواهد موجود داخلي و بين
عوامل مؤثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان اعزام به 

كارهايي براي تقويت نقاط قوت و رفع  خارج و ارائه راه
نقاط ضعف دانشجويان در راستاي دستيابي به اهداف 
آموزشي خويش بود تا پس از بازگشت به كشور، حداكثر 

ترين عوامل  در اين مطلعه، مهم. وري را دارا باشند هبهر
مؤثر در موفقيت تحصيلي دانشجويان اعزام به خارج در 
قالب بررسي شواهد موجود و تحليل محتواي آنها 

  .شناسايي گرديد
آيد كه داشتن تسلط  هاي اين مرور چنين برمي از يافته

به زبان انگليسي و همچنين زبان كشور محل تحصيل، از 
. آيد هاي ممتاز دانشجويان بورسيه به حساب مي ويژگي

از عوامل مهم تأثيرگذار بر موفقيت تحصيلي دانشجويان 
اعزام به خارج، عوامل دموگرافيك، عوامل فرهنگي و 
اجتماعي و همچنين نقش استاد راهنما و نحوه برقراري 

  .باشد ارتباط با وي مي
ام دانشجو، بنابراين، يكي از اقدامات مهم قبل از اعز

باشد كه براي  بررسي وضعيت و سطح زبان آنها مي
هاي مختلف زبان  توان از نمرات آزمون تحقق اين امر مي

اين موضوع در تحقيقات بسياري مورد . استفاده نمود
در اين مطالعه مشخص شد كه . تأكيد قرار گرفته است

عوامل فردي و دموگرافيك نقش بسزايي در موفقيت 
 بطوري كه در برخي موارد، ارزش عوامل تحصيلي دارند

. باشد مزبور همسان با عامل تسلط به زبان انگليسي مي
اما با اين وجود، دانش و مهارت كافي در زمينه زبان 

هاي اين  از ديگر يافته. انگليسي در جايگاه اول قرار دارد
مند، دارا بودن توانايي الزم براي برقراري  مرور نظام

 راهنما و حتي مردم كشور مقصد ارتباط با استاد
باشد، و گاهي اين موضوع، قبل از اعزام فرد ناديده  مي

گرفته شده كه موفقيت تحصيلي وي را تحت الشعاع قرار 
  .دهد مي

تأثير عوامل فردي، شخصيتي و دموگرافيك بر 
هاي  موفقيت تحصيلي دانشجويان بورسيه نيز از يافته

ش عوامل اجتماعي، نق. شود مهم اين مطالعه محسوب مي
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  عوامل مؤثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان اعزام به خارج  اكبر حقدوست و همكاران علي
 

  7)   /   1(10؛ 1389 بهار/ اني آموزش در علوم پزشكي مجله اير

فرهنگي و اقتصادي كشور محل تحصيل دانشجويان 
بورسيه نيز از نتايج مهم اين بررسي بود و اكثريت 

  .مقاالت به اين موضع اشاره كرده بودند
هاي اين مرور، با تحقيقي كه در  بسياري از يافته

خصوص عوامل موثر بر طول مدت تحصيل دانشجويان 
در اين . نجام شده همخواني دارددر انگلستان و استراليا ا

ها نيز مشخص گرديده كه دانستن زبان انگليسي،  پژوهش
يكي از عوامل كليدي است كه طول مدت تحصيل را 

اين موضوع در ساير مطالعات . دهد الشعاع قرار مي تحت
نيز به اثبات رسيده است و بيانگر اين است كه توانمندي 

اي   از جايگاه ويژهدر اين حيطه به عنوان يك فرامهارت
 گيري اي به نتيجه در مقاله). 17و9،12،13،16(برخوردار است

اي بين نمره  اند رابطه ديگران اشاره كرده كه نشان داده
 با موفقيت تحصيلي وجود دارد و حتي IELTSآزمون 

البته رفع اين ). 17(اند آن را يك عامل حياتي قلمداد نموده
ق و فراهم نمودن تمهيداتي ريزي دقي مشكل نيازمند برنامه

هاي مدون حين دوره از  خاص، از جمله برگزاري كالس
سوي دفتر سرپرستي مستقر در كشورها و يا حتي 

باشد، اما به لحاظ هزينه  هاي محل تحصيل مي دانشگاه
ها در خارج از كشور و فشردگي حجم  سنگين اين دوره

رسد كه  كاري دانشجويان در حين تحصيل، به نظر مي
توانمندسازي دانشجويان در خصوص زبان انگليسي بايد 

  ).20تا18(قبل از اعزام مد نظر قرار گيرد
نقش استاد راهنما از عوامل بارزي است كه تقريباً در 

). 20تا18و13،8،3(تمام تحقيقات به آن اشاره شده است
دانش، مهارت ارتباطي و قدرت هدايت استاد راهنما بدون 

اتي است كه بايد سيستم ترين خصوصي شك كليدي
مطالعات ديگر نيز . مديريت بورس به آن توجه نمايد

حاكي از نقش كليدي استاد راهنما در موفقيت تحصيلي و 
از نظر دانشجويان، ). 23و13(طول مدت بورس است

استاد راهنماي با تجربه داراي دانش و وقت كافي يك 
يان اما اغلب دانشجو. باشد آل مي استاد راهنماي ايده

هاي جدي  ايراني، در زمان گرفتن پذيرش، با محدوديت
مواجه هستند و به دليل عدم دسترسي به منابع كافي 
اطالعاتي و راهنمايي از سوي افراد با تجربه، هدف اصلي 

بينند و در اين شرايط،  خود را فقط گرفتن پذيرش مي

دانشجوياني كه به مسأله استاد راهنما توجه دارند، اندك 
هاي  با توجه به اين موضوع كه اغلب دانشگاه. اشندب مي

خارج از كشور داراي تعداد زيادي دانشجوي غير بومي 
هستند و به نقش استاد راهنماي خوب آگاهي دارند، اما با 
اين حال، زياد نگران از دست دادن دانشجويان خارجي به 

باشند، بنابراين، نقش  دليل استاد راهنماي نامناسب نمي
تر اساتيد راهنما و  اعطاي بورس در ارزيابي دقيقنظام 

همچنين آگاه ساختن دانشجويان به اين نقش و ترغيب 
آنان به انتخاب خودآگاهانه و مدبرانه ايشان بسيار مهم 

  ).25و22(است
شخصيت فردي نيز از عوامل بسيار موثر در موفق 

به همين دليل، در بسياري از . بودن در تحصيل است
ي معتبر، شرط اصلي گزينش را، مصاحبه فني ها دانشگاه
دهند، كه اين ارزشيابي نيز بايد به روش علمي  قرار مي

هاي رواني نيز بگذريم،  حتي اگر از بيماري. انجام شود
براي هر شغل و هر كسبي، بايد شخصيتي متناسب وجود 
داشته باشد و بنابراين، بايد سيستم مديريت بورسيه 

فشارهاي رواني ناشي . خرج دهدكشور دقت كافي را به 
تواند باعث بروز  از زندگي در كشورهاي ديگر مي

اين مهم، ). 26و21،13،12(اشكاالتي در تحصيل گردد
 رواني دوري از -بخصوص در كنار فشارهاي روحي

خانواده و وطن و مواجه شدن با فرهنگ كامالً متفاوت، 
ظير اصطالحاتي ن. تر نمايد تواند شرايط را پيچيده مي

homesick) براي اغلب دانشجويان ) دوري از وطن
ايراني تعريفي آشنا دارد و هر يك از آنها درجاتي از آن 

اند، اما در اين دانشجويان، اين موضوع  را درك كرده
به عبارت ديگر، دانشجويان ايراني به سرعت . موقتي است

توانند با شرايط جديد، خود را سازگار سازند، با اين  مي
رسد كه با اتخاذ تدابيري ساده ولي  د، به نظر ميوجو

هاي رواني به دانشجويان و  مؤثر، از جمله ارائه مشاوره
خانواده آنها قبل از اعزام و دادن اطالعات كافي به آنان و 
نيز حمايت از آنها در بدو ورود، بتوان بار رواني مزبور 

 در اين مسير، حمايت. هاي مناسب كاهش داد را به شيوه
 و ترين تر از دانشجويان جديد يكي از ساده دانشجويان قديمي

 بنابراين،). 28و27(رود ها به شمار مي ترين مكانيسم خرج كم
به صورت يك راهكار كلي، بهتر است به شخصيت و 
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هاي فردي در گزينش دانشجو توجه بيشتري  توانمندي
  .شود

 البته هيچ جاي شك نيست كه نقش خانواده در موفقيت
بايد جداً بررسي نمود كه . صيلي بسيار بارز استتح

متأهل بودن و همچنين تعداد و سن فرزندان چگونه بر 
گذارد و براي حصول به  موفقيت تحصيلي ايشان تأثير مي

بهترين بازده تحصيلي بايد چه امكانات و چه تسهيالتي 
ها قائل شد، چرا كه از يك طرف، حضور  براي خانواده

 ويژهت قلب و آرامش رواني دانشجو، بخانواده باعث قو
شود و از طرف ديگر، ممكن است  در يك كشور غريب مي

باعث كم شدن وقت آزاد دانشجو براي مطالعه و تحقيق 
  .بيشتر گردد

اين تحقيق مانند هر تحقيق كيفي ديگر به دنبال بحث 
پذيري نتايج آن خالي از اشكال  عميق بود و مسلماً تعميم

ها و در قالب يك مطالعه   بر پايه اين يافتهاميد است. نيست
تري به  كمي و با حجم نمونه كافي، بتوانيم ديدگاه جامع

مسلماً اين تحقيق به تنهايي براي يك . ها پيدا نماييم واقعيت
گيري كالن كافي نيست ولي از آنجايي كه همزمان  تصميم

با اين تحقيق، مطالعات مرتبط ديگري نيز در خصوص 
و ) 5(مصاديق و معيارهاي موفقيت تحصيليمفاهيم، 

همچنين وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه ايراني در 

رسد تركيب اين دو  خارج از كشور، انجام شده، به نظر مي
- كارهاي عملياتي مناسب براي سياست مطالعه بتواند راه

  .گزاري بهتر را فراهم آورد
  

  گيري نتيجه
 رت يك مجموعهمصاديق موفقيت تحصيلي بايد به صو

ديده شود و صرفاً به اندازه گيري چند مهم، آن هم به 
همچنين بايد قبل از اعزام . صورت مختصر، بسنده ننماييم

و گزينش دانشجو به مواردي مانند توانمندي زبان 
خارجي فرد، سابقه و تجربه تحقيقاتي، وضعيت خانوادگي 

يكي از . و وضعيت روحي و رواني بيشتر توجه شود
ها در مقاالت  هاي اين مطالعه كه همه واقعيت دوديتمح

منتشر شده، بخصوص منابع خارجي و انگليسي در مورد 
دانشجويان ايراني ممكن است مصداق نداشته باشد و از 
سوي ديگر، اين تحقيق از يك زاويه خاص موضوع را 

تر بايد از ساير  بررسي نموده است و براي درك جامع
فته شود، به عنوان مثال، نظر خود ابعاد نيز موضوع شكا

دانشجويان و يا متوليان نظام بورسيه نيز در اين زمينه 
  .مورد بررسي قرار گيرد
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Investigating Factors Affecting Overseas Students' Academic 
Achievement: a Systematic Review on International Documents 

 
Haghdoost A, Dehghani M, Ayatollahi Moosavi A. 

 
Abstract 
 
Introduction: Success in achieving scientific outcomes is of special importance for students studying 
overseas and inland. The aim of this study was to investigate national and international documents and 
evidences considering factors affecting overseas students' academic achievement in recent years. 
Methods: The main keywords used in this study were: academic success, scholarship, foreign student, and 
overseas students; and search engines included Web of Knowledge, Scopus, Pubmed, and Google Scholar. 
The results were combined and the obtained articles were divided into three categories of related, semi 
related, and not-related based on thematic relationship with study subject. 
Results: Almost 28000 records were found through these 5 internet databases. Out of 204 articles under 
investigation, 27 articles met the criteria for inclusion in the study. In performing content analysis, main 
cases included: fluency in English and the language of the place of the study, the effect of demographic 
factors, the educational programs before detaching students to overseas, the effect of socioeconomic, 
personal and familial factors, and the ability to communicate with supervisor.  
Conclusion: Fluency in English and the language of the place of the study is among superior characteristics 
of scholarship students. Additional factors such as supervisor, personal features of every individual and 
living condition are among important factors.  
 
Keywords: Academic achievement, Overseas student, Medical sciences, Systematic review, International 
documents. 
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