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علمي بورسيه و  مقايسه وضعيت آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات
  يهبورس يرغ

  
  يجواد يه، مرض*يماني يكون ي،توكل مريم

  
  

  چكيده
موفق به ادامه تحصيل در مقطع  يگرد يها روش ياو  يآموزش يتمأمور يه،در قالب بورس علمي تايه يهر ساله تعدادي از اعضا :مقدمه
Ph.D نمايد  ها تحميل مي هاي داخل و خارج از كشور مشكالت و هزينه سنگيني را بر وزارت متبوع و دانشگاه ي بورسيهاعطا. گردند مي
و  يهبورس علمي يأته ياعضا ييو اجرا يپژوهش ي،عملكرد آموزش يسهلذا اين مطالعه با هدف مقا. رسد ميبه نظر  يآن ضرور يابيو ارز

  .انجام گرفت يهبورس يرغ
موفق به اخذ  65- 85هاي  اصفهان كه طي سال يعلمي دانشگاه علوم پزشك ه از نوع توصيفي است كه بر روي اعضاي هياتمطالع :ها روش
تحت عنوان (ساخته در برگيرنده نمرات ارزشيابي تدريس  اي محقق آوري اطالعات، پرسشنامه ابزار جمع. يداند انجام گرد شده Ph.Dمدرك 

، و t-test هاي آمار توصيفي، نتايج بدست آمده با استفاده از شيوه. علمي بود و پژوهشي اعضاي هيات ايي، عملكرد اجر)عملكرد آموزشي
ANOVA  و با نرم افزارSPSS يدگرد يلتحل.  

نفر استفاده كننده از ماموريت  12 ،نفر بورسيه داخل 16 ،نفر بورسيه خارج از كشور 39. نفربود 82تعداد كل افراد مورد مطالعه  :نتايج
نتايج بدست آمده از تحقيق نشان داد . شده بودند  Ph.Dنفر نيز بدون استفاده از موارد مذكور موفق به اخذ مدرك  13آموزشي بودند و 

ولي در زمينه عملكرد اجرايي . وجود داشت) p=01/0(تفاوت معناداري ) عملكرد آموزشي(كه ميان چهار گروه از نظر نمرات ارزشيابي 
هاي پژوهشي نظير انجام پژوهش  در بررسي عملكرد پژوهشي، تفاوت آماري معناداري در برخي حيطه. شاهده نگرديدمعناداري متفاوت 

)002/0=p ( و تعداد مقاالت داخلي)004/0=p ( و خارجي)04/0=p (وجود داشت.  
تري نسبت به افرادي كه  شي ضعيفكنندگان از بورس داخل و خارج در كل عملكرد پژوه بر اساس نتايج مطالعه، استفاده :گيري نتيجه
ه يبنابراين توص. تر بود هاي خارج از سه گروه ديگر پايين كدام از تسهيالت را استفاده نكرده بودند داشتند؛ و عملكرد آموزشي بورسيه هيچ
علمي جهت ادامه تحصيل  اتها راجع به اعزام هي گيري ها و تصميم اريذتر، سياست گ تر و در سطح وسيع  شود با انجام مطالعات دقيق مي

  .مورد بازنگري قرار گيرد
  

   اعضاي هيات علمي؛ بورسيه؛ وضعيت آموزشي؛ وضعيت پژوهشي؛ عملكرد اجرايي :هاي كليدي واژه
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 ي،آموزش پزشك يقاتمركز تحق ،)ياراستاد( يماني يكودكتر ن: نويسنده مسوول* 

 .اصفهان، اصفهان، ايران يدانشگاه علوم پزشك ي،گروه آموزش پزشك
yamani@edc.mui.ac.ir  

دانشگاه علوم  ي،معاونت آموزش يلي،تكم يالتول تحصوكارشناس مس ي،توكل مريم
، يجواد هيمرض ؛)tavakoli@mui.ac.ir( .، اصفهان، ايراناصفهان يپزشك

 و يريتمد يقاتمركز تحق ي،درمان يخدمات بهداشت يريتمد يدكتر يدانشجو
 ، ايراناصفهان يدانشگاه علوم پزشك ،سالمت اقتصاد

)m_javadi@mng.mui.ac.ir(  

  مقدمه
براي نيل به اهداف، هر سازماني چه كوچك و چه بزرگ 

ايد كادري از نيروهاي اليق و كارآمد در اختيار داشته ب
به عبارت ديگر هر موسسه آموزشي و به ويژه . باشد

                                                                              
 يدانشگاه علوم پزشك يآموزش پزشك يقاتدر مركز تحق 286067ره طرح با شما ينا

  .اصفهان به ثبت رسيده و هزينه آن از طرف آن مركز پرداخت شده است
اصالح شده و  4/8/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  11/12/88اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 3/9/89در تاريخ 
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دانشگاه، نظامي براي تربيت و آموزش دانش و 
هايي است كه افراد را براي ورود به اجتماع و  مهارت

الزمه انجام چنين ). 1( سازد خدمت موثر آماده مي
در . وانمند و كارآمد استوليتي داشتن مدرسان تومس

همين راستا، يكي از وظايف اصلي و حياتي در هر 
سازماني فراهم نمودن زمينه مناسب براي آموزش 
كاركنان است زيرا دانش و توانمندي كاركنان در زمره 

ترين عوامل در ميزان كارآيي و كارآمدي  يكي از مهم
از همين رو، ادامه تحصيل در مقطع ). 1(سازمان است 

PhD  توسط اساتيد دانشگاه، در راستاي تقويت كادر
علمي دانشگاه است كه بايستي از سوي مديريت  اتهي

  .دانشگاه مورد حمايت قرار گيرد
اعطاي بورس تحصيلي در داخل و اعزام دانشجو به 
خارج براي كسب علم اگرچه سابقه بسيار طوالني دارد و 

توان ديد  يز ميهايي از آن را در دوران رم باستان ن نمونه
ريزي شده و مدون در يكي دو قرن  ولي در شكل برنامه

در حال حاضر اهتمام به  ).2( گذشته سامان يافته است
اعزام دانشجو به خارج، در كشورهاي توسعه يافته حتي 
بيش از كشورهاي در حال توسعه است و بيشترين تعداد 

در اين . دانشجويان اعزام كننده را كشور آمريكا دارد
حالي است كه همزمان بيشترين دانشجويان خارجي نيز 
در اياالت متحده مشغول به تحصيل هستند به همين دليل 
ه تقريبا در تمام دنيا به امر اعزام دانشجو به خارج ب

شود و سعي  ناپذير نگاه مي عنوان يك ضرورت اجتناب
عمل  گردد تا حداكثر استفاده از هزينه صرف شده به مي
در ايران نيز ساالنه بخشي از اعتبارات دولت در ). 3(آيد

بخش آموزش صرف اعطاي بورس تحصيلي داخل و 
بر اساس . گردد مي  PhDخارج از كشور در مقطع

ضوابط و مقررات آموزشي دانشجويان بورسيه مكلفند 
پس از اتمام تحصيل دو برابر مدت تحصيل خود در 

با توجه به . هاي داخل كشور به خدمت بپردازند دانشگاه
هاي سنگين توسط وزارت متبوع از يك  صرف هزينه

ها از  طرف و تعهد محضري سپرده شده توسط بورسيه
طرف ديگر، سؤال اينجاست كه آيا در برابر زمان و 

كه براي ادامه  يهزينه صرف شده براي اين امر، استادان
شوند در مقايسه با ساير استادان كه  تحصيل اعزام مي

  .كنند از چه وضعيتي برخوردارند يل ميدر داخل تحص
حق دوست در مقاله خود معتقد است كه با توجه به نقاط 
قوت سيستم بورسيه و اعزام به خارج دانشجويان در 

رسد كه براي حل  كشورهاي توسعه يافته بنظر مي
مشكالت موجود در سيستم اعزام بايستي اهداف آن تغيير 

شيوه گزينش  يابد و با متحول نمودن سيستم، در
دانشجويان مستعد، كاهش فرار مغزها و همچنين فعال 

ريزي  نمودن بخش خصوصي در آموزش عالي، برنامه
به  مندريزي نياز صورت گيرد كه براي چنين برنامه

بدون ترديد دست ). 5و  4(شناخت علمي مسائل هستيم
قات ييافتن به شناختي علمي نيازمند انجام مطالعات و تحق

توان گفت كه اولين دستاورد اين  ين منظر مياز ا. است
تحقيق تاكيد بر ضرورت انجام تحقيقات در حوزه مديريت 

خصوص با در نظر  به. اعزام دانشجو به خارج است
گرفتن اين واقعيت كه به علت كم توجهي به تحقيقات در 

ريزي اعزام دانشجو،  اري و برنامهذگ زمينه سياست
ها فراهم  بسياري از زمينهمتاسفانه اطالعات پايه در 

كارگيري اطالعات دقيق و  بهاست كه  ين در حاليا. نيست
ها و يكي از  گيري كننده صحت تصميم به روز، تضمين

اطالعاتي كه گاه ساده . ريزي است اركان اساسي در برنامه
آيند ولي عدم آگاهي از آنها  و در دسترس بنظر مي

ي و اهداف موردنظر ور تواند دستيابي به حداكثر بهره مي
  ).5(الشعاع قرار دهد را تحت

ها و مراكز آموزش عالي مانند  از طرف ديگر دانشگاه
هاي اجتماعي بر اساس سطح پيشرفت و  ديگر نظام

. هاي مختلفي را بر عهده دارند موريتانيازهاي جامعه، م
اي به جامعه  ها ممكن است از جامعه موريتااگر چه اين م

اهي به دانشگاه ديگر متفاوت باشد ولي ديگر يا از دانشگ
موريت اصلي را شامل آموزش انظران سه م غالب صاحب

ها مورد تأكيد  يا تدريس، پژوهش و خدمات براي دانشگاه
پس در اغلب كشورهاي جهان، ).   8و 7و 6(اند قرار داده
موريت آموزش، اهاي دانشگاهي در قالب سه م فعاليت

ميزان توليد مقاالت ). 9(شود پژوهش و خدمات دنبال مي
علمي، تعداد استنادات به يك مقاله، ميزان توليد كتاب و تعداد 

ترين معيارهايي هستند كه توليدات  هاي ثبت اختراع مهم پروانه
در دو قرن ). 10(دهند علمي كشورهاي جهان را تشكيل مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1430-en.html


  مقايسه اعضاي هيأت علمي بورسيه و غيربورسيه  مريم توكلي و همكاران
 

  303)   /   3(10؛ 1389 پاييز/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

گذشته علم، آموزش علوم و مراكز آموزشي نقش عمده 
يي كشورهاي جهان و مخصوصا اي در توسعه و شكوفا

با توجه به اينكه . كشورهاي توسعه يافته داشته اند
دانشگاه نهادي است كه در راس هرم نهادهاي علمي يك 
جامعه قرار دارد عملكرد وسيع دانشگاه از يك سو 
توسعه و پيشرفت را براي جامعه به ارمغان مي آورد و 

مثبت،  عنوان باز خورد از سوي ديگر توسعه جامعه به
دانشگاه را به مكان رفيع تر و مسئول تري انتقال 

همچنين جامعه بشري هر لحظه شاهد حوادث ). 11(هد مي
اشد كه ناديده گرفتن آن باعث  ب يم ييها هو پيشرفت
  .شود ناپذير مي ي جبرانها خسارت

در امر كسب علم و دانش كشور ما داراي جايگاه و 
ندان ما در عصر اي است و دانشم هاي ديرينه زمينه

. اند خويش به نوبه خود هر كدام افتخار آفرين بوده
مداران ساير كشورها نظير روزولت و هيتلر در  سياست

كنار تدابير نظامي نگاهي جدي به آموزش و پرورش 
اند و حتي در دنياي امروز قدرت  دانشمندان داشته

عنوان يكي از ه ب) R&D(واحدهاي تحقيق و توسعه 
از ). 12(شود د ناخالص ملي در نظر گرفته ميموارد تولي

آنجا كه توليد علم در جامعه ما يكي از وظايف اصلي 
علمي از اركان اصلي  ها است و اعضا هيات دانشگاه

هاي آنها از  شوند توجه به فعاليت دانشگاه محسوب مي
علمي  اعضاي هيات. اهميت خاصي برخوردار است

شوند و  ميترين بخش دانشگاه محسوب  پرهزينه
هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي آنها  فعاليت
هاي دانشگاه است و  دهنده فعاليت دهنده و جهت تشكيل

اگر اساتيد وظايف آموزشي، پژوهشي و اجرايي خود را 
به نحو احسن انجام دهند دانشگاه در انجام رسالت خود 

  .موفق خواهد بود
هاي  طور كه اشاره گرديد يكي از سرمايه گذاري همان

دانشگاه، اعزام دانشجو به خارج و يا بورسيه نمودن 
ها بازده  گذاري دانشجويان داخل است اما آيا اين سرمايه

بررسي و مشخص . دنبال خواهد داشته مناسبي را ب
نمودن كيفيت و ميزان بازدهي دانشجويان بورسيه پس 
از اتمام تحصيل و شروع به كار در دانشگاه يكي از 

والن را در وتواند مس ست كه ميل مهمي ايمسا

  .هاي آتي ياري نمايد اريذگ ها و سياست ريزي برنامه
 بورس متقاضيان از تعدادي ساله هر اينكه به توجه با

 مربوطه، آزمون در قبولي از پس)  PhD مقطع در( تحصيلي
 مراحل يط و محضري تعهد سپردن زبان، آزمون نمره كسب
 PhD مقطع در تحصيل ادامه به موفق تينها در ،يادار
 نيز را سنگيني بسيار هزينه و مشكالت امر اين كه گردند مي
 بررسي لذا نمايد، مي تحميل ها دانشگاه و متبوع وزارت بر

 و شناخت منظور به تحصيل زاتمام ا پس آنان بازدهي ميزان
 با مطالعه نيا. رسد مي نظره ب ضروري ها اعزام كيفيت ارتقا
 ياعضا يياجرا و يپژوهش ،يوزشآم تيوضع سهيمقا هدف

 به ديگرد انجام كشور از خارج و داخل هيبورس يعلم ياته
 و ها ميصمت يساز نهيبه در بتواند آن جينتا كه ديام نيا

  .باشد داشته نقش ندهيآ يها يارذگ استيس
  

  ها روش
است كه بر روي اعضاي مطالعه از نوع توصيفي 

كه طي سالهاي اصفهان  يعلمي دانشگاه علوم پزشك هيات
گرديده اند صورت  PhDموفق به اخذ مدرك  65- 85

علوم  يان دانشگاههاي، از ميرينمونه گ يبرا. گرفته است
اصفهان به عنوان  يكشور، دانشگاه علوم پزشك يپزشك

 ين اعضايد و سپس از بيك دانشگاه بزرگ انتخاب گردي
كه در  ياصفهان، افراد يدانشگاه علوم پزشك يأت علميه

ده يل گرديفارغ التحص 1385و  1365ن يب يه زماندور
معيارهاي ورود به مطالعه  ).n=82(بودند، انتخاب شدند

علمي دانشگاه بود كه پس از  شامل اعضاي هيات
استخدام، با استفاده از بورس تحصيلي داخل يا خارج از 

كدام از اين دو روش،  كشور، ماموريت آموزشي يا هيچ
شده بودند؛ و معيار خروج از  PhD موفق به اخذ مدرك 

  .مطالعه كامل نبودن اطالعات فرد در نظر گرفته شد
ن پرسشنامه در يا. اطالعات پرسشنامه بود يآور ابزار جمع

ستون اول  5 ،بخش اول. رنده چهار بخش بوديبرگ
ك يل داده و مربوط به اطالعات دموگرافيپرسشنامه را تشك

، PhDسال اخذ مدرك  ،يشامل دانشكده محل كار، مرتبه علم
. بود PhDل و سابقه خدمت پس از اخذ يكشور محل تحص

 ياعضا يعملكرد آموزش يابيبخش دوم در مورد ارزش
 يابيستون شامل نمره ارزش 2رنده يو در برگ يعلم ياته
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بخش سوم مربوط . بود يابيتوسط دانشجو و نمره كل ارزش
ك يبوده و شامل  يعلم ياته ياعضا ييبه عملكرد اجرا

ن دانشكده در مورد عملكرد يولونظر مس يستون حاو
بخش چهارم كه قسمت اعظم . بود يعلم ياتعضو ه يياجرا

 يداد در مورد عملكرد پژوهش يل ميپرسشنامه را تشك
تعداد : شامل يستون اصل 5رنده يبود و در برگ يعلم ياته

، تعداد )يخارج يه، نشريداخل يهنشر(مقاالت چاپ شده 
اختراع و ابتكار و  ، )ترجمه يف،لات(پ شده چا يها كتاب
)  ، نقش همكارينقش مجر( يقاتيتحق يها ، تعداد طرحينوآور

) نقش استاد راهنما، نقش استاد مشاور(ان نامه يو تعداد پا
مختلف پرسشنامه توسط خود محقق با  يها ل بخشيتكم. بود

ن پژوهش يا. مختلف انجام گرفت ياستفاده از منابع اطالعات
دانشگاه انجام شد و اجازه  يه سفارش معاونت آموزشب

موجود در مجموعه معاونت  ياستفاده از منابع اطالعات
  .دياخذ گرد يدانشگاه از معاونت آموزش يآموزش

آوري اطالعات مربوط به نحوه  براي جمعدر مرحله اول 
علمي از نمرات ارزشيابي  اتعملكرد آموزشي اعضاي هي

آوري شده بود  جمع EDCتوسط تدريس آنان كه قبالً 
هاي  اين نمرات شامل ميانگين نتيجه ارزشيابي. استفاده گرديد

سال آخر ايشان توسط دانشجويان و همچنين ميانگين كل  3
قابل ذكر است . گرديد سال آخر آنها مي 3نمرات ارزشيابي 

هاي آموزشي توسط  كه از آنجا كه ارزشيابي تدريس گروه
گردد،  صرفاً از نمره نهايي  م ميهاي متفاوت انجا فرم

اين . ارزشيابي در پرسشنامه تكميل اطالعات استفاده گرديد
گردد و به همين  گزارش مي 100نمره در مقياس از يك تا 

  .شكل در پرسشنامه درج گرديد
در مرحله دوم نمرات مربوط به عملكرد اجرايي اعضاء 

رات علمي گردآوري شد كه اين نمرات در واقع نم اتهي
ارزشيابي عملكرد اجرايي است كه  حاصل از پرسشنامه

علمي  ها براي اعضاي هيات ولين دانشكدهوتوسط مس
ها  كننده اين پرسشنامه ولين تكميلومس. گردد تكميل مي

شامل رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشكده و مدير 
گروه آموزشي هستند كه البته در دانشكده پزشكي 

ون آموزش تخصصي نيز به اين معاون پژوهشي و معا
هاي عملكرد  سؤاالت پرسشنامه. شوند افراد اضافه مي

ثر وپذيري، همكاري م وليتواجرايي پيرامون تعهد و مس

با معاونت دانشكده، همكاري در ارتقا كيفي آموزش، 
هاي مشاركتي، نظارت بر  تمايل به همكاري در برنامه

قيت، و مشاركت ها، قدرت ابتكار و خال نامه انجام پايان
نمرات . باشند فعال در انجام ارزيابي دانشجويان مي

شود و ميانگين  گزارش مي 100ها از يك تا  پرسشنامه
علمي بازخورد داده  اتولين به عضو هيونمرات تمام مس

در مطالعه حاضر نيز ميانگين نمرات عملكرد . شود مي
با  EDCاز  100اجرايي اساتيد مورد مطالعه بر مبناي 

حفظ محرمانه بودن اطالعات گرفته شد و مورد استفاده 
  .قرار گرفت

آوري اطالعات مربوط به  در مرحله سوم نسبت به جمع
علمي مورد مطالعه اقدام   اتعملكرد پژوهشي اعضاي هي

اين اطالعات شامل تعداد مقاالت چاپ شده در . گرديد
نويسنده اول، دوم يا دوم به (مجالت داخلي و خارجي 

نويسنده اول، دوم يا (، تاليف كتاب و ترجمه كتاب )بعد
هاي تحقيقاتي  ، ابتكار، اختراع و نوآوري، طرح)دوم به بعد

هاي تحت راهنمايي  نامه ، پايان)به عنوان مجري يا همكار(
محقق با مراجعه به پايگاه ملي اطالعات . و مشاوره بود
، اقدام به گردآوري اطالعات )OFIS(علمي  اعضاي هيات

مورد نياز اين مرحله نمود و هر جا كه اطالعات ناقص 
نشده بود از طريق تماس تلفني با  OFISبود يا وارد 
علمي مورد نظر اطالعات موجود كنترل و  اعضاي هيات
  .تكميل گرديد
 SPSSافزار  با نرمل، اطالعات بدست آمده يدر مرحله تحل

خصوصيات . تحليل قرارگرفت تجزيه ومورد بررسي و 
صورت محاسبه ميانگين، انحراف معيار ه دموگرافيك افراد ب

براي مقايسه ميانگين عملكرد . و فراواني گزارش گرديد
 t-testهاي  ها از آزمون آموزشي، اجرايي و پژوهشي گروه

براي حصول  05/0كمتر از  Pاستفاده و مقدار  ANOVAو 
  .ر نظر گرفته شدتفاوت معنادارآماري د

 
  نتايج

از آنجا كه اطالعات پرسشنامه توسط خود محقق 
تكميل گرديد و در صورت وجود نقص اطالعاتي و به 

گرفت،  هاي الزم صورت مي روز نبودن اطالعات پيگيري
علمي انتخاب شده به طور  اتاطالعات تمامي اعضاي هي
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به اين ). درصد پاسخ دهي 100(آوري شد كامل جمع
علمي دانشگاه  از اعضاي هياتنفر  82در كل تعداد ترتيب 

شده  PhDموفق به اخذ مدرك  65-85هاي  كه طي سال
نفر بورسيه خارج از  39( مورد مطالعه قرار گرفتندبودند 

نفر استفاده كننده از  12نفر بورسيه داخل،  18كشور، 
نفر نيز افرادي كه بدون  13ماموريت آموزشي، و 

 PhDمذكور موفق به اخذ مدرك  استفاده از تسهيالت
  ).شده بودند

كننده در پژوهش به تفكيك  توزيع فراواني افراد شركت
، %)40( نفر 33پزشكي : دانشكده به شرح زير بود

 23، داروسازي و علوم دارويي %)01( دندانپزشكي يك نفر
، پرستاري و )درصد 21( نفر 17، بهداشت )درصد 28( نفر

 نفر 3مديريت و اطالع رساني پزشكي، )درصد 4( نفر3 مامايي
  ).درصد 2( نفر 2، علوم توانبخشي)درصد 4(

ميانگين . سال بود 8ميانگين سابقه خدمت افراد مورد مطالعه 
 PhD ،10هاي خارج پس از اخذ مدرك  سابقه خدمت بورسيه

كنندگان از ماموريت  سال، استفاده4هاي داخل  سال، بورسيه
  .سال بود  11اد سال و ساير افر 5/7آموزشي 

هاي  نفر از بورسيه 30هاي تحقيق حاكي از آن بود كه  يافته
نفر در  5, ،نفر در كشور استراليا 2خارج در كشور انگلستان، 

. اند نفر در كشور آمريكا ادامه تحصيل داده 2كشور كانادا و 
هاي خارج از كشور مربوط به  نماي توزيع فراواني بورسيه

  .كشور انگلستان بود
هاي خارج از كشور مربوط به  از بورسيه پانزده نفر

نفر مربوط به دانشكده دندانپزشكي،  1دانشكده پزشكي، 
نفر مربوط به دانشكده داروسازي و علوم دارويي،  13

نفر  5يك نفر مربوط به دانشكده پرستاري و مامايي، 
نفر مربوط به دانشكده  2مربوط به دانشكده بهداشت، 

نفر مربوط به دانشكده مديريت و  2 علوم توانبخشي و
نماي توزيع فراواني . اند رساني پزشكي بوده اطالع

هاي خارج از كشور مربوط به دانشكده پزشكي  بورسيه
 .نفر بورسيه بود 15با داشتن 

 مقايسه نمرات ارزشيابي دانشجويان بين اساتيد مورد
اما نتايج . مطالعه تفاوت آماري معناداري را نشان نداد

شان داد كه افرادي كه از بورس داخل و ماموريت ن
رين ميانگين نمره اند باالت آموزشي استفاده نموده

ارزشيابي دانشجو و افرادي كه از بورس خارج استفاده 
. اند ترين نمره ارزشيابي دانشجو را داشته ينياند پا نموده

در مورد ميانگين كل نمره ارزشيابي، ميان نمرات 
داشت گان تفاوت معناداري وجود ارزشيابي نامبرد

)82/3=F  013/0و=P( ؛ و افرادي كه از ماموريت
هاي  اند باالترين نمره و بورسيه آموزشي استفاده نموده

 ك نمرات ارزيابييجدول . اند خارج كمترين نمره را داشته
پژوهشي و اجرايي را براي هر چهار عملكرد آموزشي، 
  .علمي نشان مي دهد گروه اعضاي هيات

در رابطه با وضعيت پژوهشي نامبردگان نيز بر اساس 
گروه از نظر داشتن مقاله  4مقايسه  ANOVAآزمون 

و = 004/0P(داخلي تفاوت معني داري را نشان داد 
86/4=F .(دهد، باالترين  نشان مي 1طور كه جدول همان

ميانگين تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلي مربوط 
كدام از موارد بورس داخل،  ز هيچبه افرادي است كه ا

اند و  بورس خارج يا ماموريت آموزشي استفاده نكرده
كمترين ميانگين تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلي 

گروه از  4مقايسه . مربوط به بورسيه هاي داخل مي باشد
نظر داشتن مقاله خارجي نيز تفاوت معناداري را نشان داد 

)004/0 P= 7/2و=F  ( باالترين ميانگين تعداد مقاالت كه
چاپ شده در مجالت خارجي مربوط به افرادي است كه از 

كدام از موارد بورس داخل، بورس خارج يا ماموريت  هيچ
اند و كمترين تعداد مقاالت چاپ  آموزشي استفاده نكرده

كنندگان از  شده در مجالت خارجي مربوط به استفاده
ميانگين عملكرد  1جدول . باشد ماموريت آموزشي مي

هاي مختلف نشان  گروه را به تفكيك حيطه 4پژوهشي 
  .دهد مي

مقايسه چهار گروه از نظر تاليف كتاب تفاوت معناداري 
هاي  را نشان نداد؛ اگر چه باالترين ميانگين تعداد كتاب

تاليف شده، مربوط به افرادي است كه از ماموريت 
نگين تعداد اند و كمترين ميا آموزشي استفاده نموده

هاي تاليف شده، مربوط به افرادي است كه از  كتاب
چهار گروه از نظر داشتن . اند بورس داخل استفاده نموده

  .ترجمه كتاب نيز تفاوت معناداري نداشتند
ابتكار و نوآوري مربوط  ،بيشترين ميانگين تعداد اختراع

  اند و  به افرادي است كه از بورس خارج استفاده نموده
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 PhDعلمي به تفكيك نحوه اخذ مدرك  نتايج ارزيابي عملكرد آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات :1 جدول

ادامه تحصيل ماموريت آموزشيبورس داخلبورس خارج 
 بدون تسهيالت

F p 

     :عملكرد آموزشي

 11/0 88/84 05/2±86 76/5±91/8529/7±35/8170/8±09/8 ميانگين و انحراف معيار نمره ارزشيابي دانشجو
 013/0 42/90 82/3±66/92 81/5±97/9017/3±35/57/8791/4ميانگين و انحراف معيار نمره كل ارزشيابي

      :عملكرد پژوهشي

 08/11 51/5 002/0±42/8 14/6±00/360/6±67/674/2±15/6  مجري طرح پژوهشي
 23/2 47/2 68/0±00/2 31/2±67/026/2±18/291/0±28/2 همكار طرح پژوهشي
 23/25 32/5 002/0±50/1771/14±22/693/14±49/2056/7±74/16 راهنمايي پايان نامه
 35/0  38/1 10/1±50/1 56/1±56/039/2±92/098/0±60/1 مشاوره پايان نامه
 62/24 86/4 004/0±33/1657/11±28/961/10±44/1731/7±59/12 تعداد مقاالت داخلي

  04/0  7/2  08/4±33/1 03/4±77/167/1±62/277/1±65/2 رجيتعداد مقاالت خا
 27/0  77/0 3/1±00/1 83/0±22/048/1±95/073/0±64/1 تعداد تأليف كتاب
 15/0  46/0 7/1±58/0 78/0±67/0  06/0±82/024/0±57/1 تعداد ترجمه كتاب

 0 0 86/0 46/0  06/0±21/024/0±73/0 تعداد اختراع و ابداع
          :يعملكرد اجراي

 25/0 92 38/1±33/94 70/9±63/9296/5±74/8983/3±33/8ميانگين و انحراف معيار نمره ارزشيابي عملكرد اجرايي

  
 ابتكار و نوآوري مربوط به ،كمترين ميانگين تعداد اختراع

كنندگان از ماموريت آموزشي و افرادي است كه  استفاده
خارج يا ساير كدام از موارد بورس داخل، بورس  از هيچ

وليكن اين اختالف از نظر . اند موارد استفاده ننموده
  .باشد آماري معناداري نمي

چهار گروه مورد مطالعه از نظر تعداد طرح تحقيقاتي 
بيشترين ). F=51/5و  =002/0P(تفاوت معناداري داشتند 

ميانگين تعداد طرحهاي تحقيقاتي مربوط به افرادي است 
استفاده نموده اند و كمترين  كه از ماموريت آموزشي

 كدام از موارد ميانگين مربوط به افرادي است كه از هيچ
اموريت آموزشي استفاده بورس خارج يا م ،بورس داخل

  .دننموده ان
گروه از نظر تعداد راهنمايي پايان نامه  تفاوت  4مقايسه 

بيشترين ).  F=32/5و = P/ 002(معناداري را نشان داد 
ها كه در آن افراد نقش استاد  نامه انگين تعداد پايانمي

كدام از  اند مربوط به افرادي است كه از هيچ راهنما داشته
موارد بورس داخل، بورس خارج يا ماموريت آموزشي 

اند و كمترين ميانگين مربوط به افرادي  استفاده ننموده
چهار گروه . اند بورس داخل استفاده نموده است كه از

نامه تفاوت   مطالعه از نظر داشتن مشاوره پايان مورد
  .معناداري نداشتند

ميانگين (نظر وضعيت عملكرد اجرايي گروه از  4مقايسه 
حاكي از آن است كه بيشترين نمره ) نظريه مسوولين

ميانگين مربوط به افرادي است كه از ماموريت آموزشي 
ه اند و كمترين نمره ميانگين مربوط ب استفاده نموده

  ).1جدول (باشد  هاي خارج از كشور مي بورسيه
  

  بحث
 يككه در طول  علمي ياته ياعضا يمطالعه حاضر بر رو

بودند  يدهگرد PhDساله موفق به اخذ مدرك  20دوره 
در واقع مطالعه بدنبال مقايسه عملكرد . يدانجام گرد

علمي بورسيه  آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات
كنندگان از ماموريت آموزشي  تفادهداخل و خارج و اس

 ينوجود تفاوت قابل توجه ب رتبوده است تا در صو
 يشنهاداتپ ي،مورد بررس يها يطهعملكرد آنان در ح

 هاي يزير برنامه ينعلل آن و همچن يبررس يالزم برا
  .يدرا ارائه نما يندهآ

ها، در مورد عملكرد آموزشي اعضاي  بر اساس يافته
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نتايج به دست آمده حاكي از آن است  علمي بورسيه، هيات
ترين نمره  علمي بورسيه خارج داراي پايين كه اعضا هيات

علمي  گروه و اعضاي هيات 3ارزشيابي در مقايسه با 
بورسيه داخل داراي ميانگين نمرات ارزشيابي باالتري 

خارج و ميانگين نمرات ارزشيابي  هاي رسيهنسبت به بو
 يابيمنظور از ارز. اند بوده گروه ديگر 2كمتري نسبت به 

آن عملكرد افراد در فواصل  يلهاست كه به وس ينديفرا
و سنجش قرار  يمورد بررس يو به طور رسم ينيمع
 يو اثربخش ييكارا يشآن افزا ييو هدف نها يردگ

ترين مرجع براي  نظران مهم به نظرصاحب). 1(است
ارزشيابي ازتدريس درجريان آموزش دانشجويان 

مبحث ارزشيابي استاد موضوع نسبتا جديدي ). 13(هستند
كه حدوداً از چهار دهه پيش به تدريج، وارد .است 

در ابتدا هدف . ها و مراكز آموزش عالي جهان شد دانشگاه
از انجام اين كار اين بود كه استادان و اعضاي 

علمي، بازخورد مناسبي از ميزان موفقيت خود در  هيات
ه باشند تا بدينوسيله، اقدام انجام وظايف آموزشي داشت

هاي آموزشي خود  به تصحيح و بهبود كيفيت فعاليت
ليكن امروزه اين ارزيابي، توسط مديران و ستاد . نمايند

علمي و  دانشكده ها نيز انجام مي شود و اعضاي هيات
آن پس از پايان ترم، اطالع پيدا  لياستادان از نتايج ك

 يداسات يابيرات ارزشنم يلسال گذشته تحل25در. كنند مي
 ياصل هاي ينهزم از يكي ياندر دانشگاه ها توسط دانشجو

  ).14(بوده است  يآموزش يقاتتحق
استاد توسط دانشجويان درحال حاضر  ارزشيابي

ها وموسسات آموزشي  بيشترين كاربرد را در دانشگاه
 يتموفق يزانم ييناستاد تع يابيارزش ياتيعمل يفتعر. دارد

در هر ). 15(باشد يم يبه اهداف آموزش نيداستاد در رس
حال نكته اينجاست كه براساس نتايج مطالعه حاضر از ديد 

كننده از بورس خارج عملكرد  استفاده ساتيددانشجويان، ا
ها  تري در تدريس خود نسبت به ساير گروه ضعيف
به علت محدود بودن حجم  تواند يتفاوت م ينا. اند داشته

 يدباشد كه شا يندهنده ا نشان يانمونه باشد و 
 يآموزش يها خارج از كشور با روش يالنالتحص فارغ

اند در  را نتوانسته هاروش  ينمواجه بودند كه ا يمتفاوت
  .كنند يادهپ يبه خوب يفعل يآموزش هاي يطمح

علمي نيز نشان  بررسي وضعيت پژوهشي اعضاي هيات
 هاي خارج از نظر تعداد مقاله خارجي، داد كه بورسيه

نامه نسبت به  مقاله داخلي، ترجمه كتاب، و راهنمايي پايان
كنندگان از ماموريت  هاي داخل و استفاده بورسيه

آموزشي وضعيت بهتري دارند، و عالوه بر اين موارد از 
نامه و تأليف  نظر انجام طرح پژوهشي، مشاوره پايان

اما، در كل .  اند هاي داخل بوده كتاب نيز بهتر از بورسيه
كدام از موارد بورس يا ماموريت  رادي كه از هيچاف

اند عملكرد پژوهشي بهتري در  آموزشي استفاده نكرده
تمام موارد به جز تاليف و ترجمه كتاب و اختراع 

از بورسيه  كنندگان ستفادهبه عبارت ديگر ا. اند داشته
خارج و داخل از نظر تعداد مقاالت چاپ شده در نشريات 

اي ميانگين پايين تري نسبت به داخلي و خارجي دار
هاي داخل، خارج و يا  كدام از بورس افرادي كه از هيچ

در  ينا. باشند اند مي ماموريت آموزشي استفاده نكرده
خارج از  يالنفارغ التحص رود يكه انتظار م ست يحال

تعداد  يدارا يسيبه زبان انگل يشترتسلط ب يلكشور به دل
. باشند ير مقاالت خارجاز نظ يژهبه و يشتريمقاالت ب

در  ينقش چندان يلمحل تحص رسد يبه نظر م ينبنابرا
و آنچه ممكن است . افراد نداشته باشد يعملكرد پژوهش

نقش داشته باشد، نقش خود افراد و بالتبع نحوه انتخاب 
. شوند افرادي است كه براي بورس يا ماموريت اعزام مي

صيل از هيچكدام رسد افرادي كه براي ادامه تح به نظر مي
اند  استفاده نكرده) بورس و ماموريت آموزشي(از موارد 

اند و شايد همين  داراي انگيزه بيشتري براي پژوهش بوده
  .امر باعث تالش براي ادامه تحصيل ايشان بوده است

داشت كه  يدر مطالعه خود سع) Yoshimura( يوشيمارا
و  يترو نحوه اخذ مدرك دك يكتعامالت آكادم ينرابطه ب

كه  يدرس يجهنت ينرا نشان دهد و به ا يپژوهش يداتتول
 يدوره دكتر يلبا نحوه تكم يا رابطه يپژوهش يداتتول

مطالعه حاضر  يجكننده نتا ييدو اين نتيجه تا). 16(ندارد
اند كه عوامل  داشته يسع يزن يگريد العاتمط. است
به عنوان . كنند يرا بررس يپژوهش يداتبر تول يرگذارتأث

 يافتي،در) grant( پژوهانه ينرابطه ب) Bently( يمثال بنتل
 يدادها و برون علمي ياتمرتبه ه علمي، ياتسن ه
رابطه  يشترينكرد و نشان داد كه ب يرا بررس يپژوهش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1430-en.html


  مريم توكلي و همكاران  مقايسه اعضاي هيأت علمي بورسيه و غيربورسيه
 

 )3(10؛ 1389 پاييز/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      308

 يرسن ز يالتي،ا يها پژوهانه دريافتبا  يپژوهش يداتتول
جونز ). 17(بود علمي ياتسال و مرتبه باالتر ه 36

)Jones (يپژوهش يداتكه مرتبط با تول يرهاييمتغ يزن 
داده شده به  يصتخص هاي ينههستند را شامل هز

شدن و  علمي ياتپژوهش، سن، انتشار مقاله قبل از ه
 انستهاحساس كه پژوهش ارزشمند است د ينداشتن ا

نشان  يزن) Gregorutti( يدر مطالعه گرگوروت). 18(است
د مقاالت، تعداد شامل تعدا يپژوهش يداتداده شد كه تول

ها  شده و شركت در كنفرانس يرايشو يا يفيتال يها كتاب
 ي،استخدام يتموقع ي،با سن، رشته، تجربه دانشگاه

 زطور كه ا همان). 19(ارتباط داشت ييمرتبه و سابقه اجرا
 يميمطالعات مشخص است مطالعات مستق ينا هاي يافته

 داتيو تول PhDنحوه اخذ مدرك  ينارتباط ب يرامونپ
 يتنقش خود فرد و موقع يشتروجود ندارد و ب يپژوهش

  .مطرح شده است يو
علمي  ميانگين نمرات عملكرد اجرايي اعضاي هيات مقايسه

كنندگان از بورسيه خارج داراي  نشان داد كه استفاده
كمترين ميانگين ارزشيابي عملكرد اجرايي مي باشند در 

اراي ميانگين كنندگان از بورس داخل د حالي كه استفاده
امر  ينا يلدل. باشند هاي خارج مي بهتري نسبت به بورسيه

داخل در امور  هاي يهبورس يشترب يريتواند درگ يم
 هاي يهباشد كه بورس ينا يدشا يگرد يلباشد و دل يياجرا

 يكه به نوع شوند يانتخاب م يكسان ياناز م يشترداخل ب
انات امك ياندر جر يشتراند و ب داشته ييسمت اجرا
  .قرار گرفته اند يلادامه تحص يموجود برا

از آنجا كه آموزش نخستين گام براي توسعه ملي است، 
گذاري در بخش آموزش به عنوان راهكاري براي  سرمايه

خصوص در عصر ه ب. ها شناخته مي شود ارتقاي ملت
حاضر كه جامعه جهاني به دنبال توسعه فرهنگي، 

ها بعنوان  قش دانشگاهتكنولوژيك، سياسي و ملي است، ن
محل توسعه تحقيقات، كسب و كاربرد دانش و كانون 

  .تر است توليد فرهنگ پررنگ
ها از چند قرن پيش از اهميت خاصي در جوامع  دانشگاه

جامعه همواره از دانشگاه . اند انساني برخوردار شده
ترين  انتظار داشته است فرزندانش را در يكي از حساس

هاي  آن چنان تربيت كند كه با توانايي هاي يادگيري، برهه

هاي توليدي و خدماتي كشور به كار  الزم و كافي در نظام
بپردازند و عالوه بر آن، توانايي اين را داشته باشند كه 

در اين راستا . نيازهاي جديد جامعه را برطرف كنند
دانشگاه وظيفه دارد با بصيرت وافر، دانشجويانش را 

ه بتوانند وظايف آتي خود در آنچنان پرورش دهد ك
با توجه به نقش آموزشي . جامعه را به خوبي انجام دهند

فوق، متخصصان و متفكران زيادي در قسمتي از جامعه 
اند تا متخصصان ديگري  به نام دانشگاه متمركز شده

بازار كار انتظار دارد تا  ين،عالوه بر ا. تربيت نمايند
ساني، به رفع كمبودهاي دانشگاه عالوه بر تامين نيروي ان

علمي نظري و عملي پرداخته و از طريق انجام پژوهش به 
توليد دانش و از طريق سخنراني، مشاوره، بحث، انتشار 

بنابراين ). 20(كتب و نشريه به انتشار علم بپردازد
گذاري درست در قبال تربيت اساتيدي كه بتوانند  سياست

از اهميت زيادي به رسالت دانشگاه جامعه عمل بپوشانند 
گذاريها اختصاص  برخوردار است و يكي از اين سياست

. بورس داخل، خارج و ماموريت آموزشي است
معتقد است كه براي افزايش كارايي و اثر ) 5(دوست حق

هاي سنگين مادي و  گذاري سرمايه) بهره وري(بخشي 
معنوي انجام شده در راستاي بورس، نيازمند شناخت 

. ئل اعزام و دانشجويان بورسيه هستيمعلمي و دقيق مسا
نتايج مطالعه حاضر نيز حاكي از آن است كه 

گذاري براي تربيت اساتيد از طريق بورسيه خارج  سرمايه
  .دارد يشتريبه تامل ب يازاز نظر هزينه اثربخشي ن

به محدود بودن  توان يمطالعه حاضر م هاي يتمحدود از
ن اشاره نمود كه اصفها يمطالعه به دانشگاه علوم پزشك

 يها مطالعه به كل دانشگاه يجنتا پذيري يماحتمال دارد تعم
عدم انجام  يلدل. را با مشكل مواجه سازد يعلوم پزشك

به  يها، عدم امكان دسترس دانشگاه يرمطالعه در سا
و  يعملكرد آموزش يطهدر ح يژهبه و يازمورد ن تاطالعا
 يابياز ارزش مطالعه استفاده يگرد يتمحدود. بود يياجرا

 يلموجود است كه به دل يها با پرسشنامه ييعملكرد اجرا
 تواند ينم يها به درست پرسشنامه يلتورش در نحوه تكم

 يتمحدود. باشد يداسات يواقع ييدهنده عملكرد اجرا نشان
نمره عملكرد اعضاء  يانگينم يسهمقا العه،مط يگرد
 يبرا ياسيتواند مق ياست، كه نم يكديگربا  علمي ياته
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داخل  ياخارج  يلالتحص فارغ يداسات يهقضاوت در مورد كل
داخل  ياخارج  يالنالتحص فارغ يانچرا كه در م. كشور باشد
و  يعملكرد آموزش يوجود دارند كه دارا يديكشور اسات

  .باشند يم يگرانبا د يسهباال در مقا ياربس يپژوهش
 يعمطالعات وس گردد يم يشنهادمطالعه پ ينا يراستا در

 يدر چند دانشگاه علوم پزشك يكشور ياستر در مق
 يسهدر مقا يمعتبرتر يجانجام گردد تا بتوان به نتا

 يتداخل، خارج و مامور يهبورس يداسات يتوضع
مطالعات  شود يم يشنهادپ ينهمچن. يافتدست   يآموزش

 ياعضا يياجرا لكردعم يتوضع يبررس يبرا يگريد
استفاده  يمعتبر يندهايكه از ابزارها و فرا علمي ياته

 ينا يجاز نتا يريبه منظور بهره گ. كنند انجام گردد
اعزام  يبرا ي،اثربخش ينهمطالعه، الزم است مطالعات هز

  .دانشجو به خارج از كشور انجام گردد
  

  گيري نتيجه
در اين مطالعه وضعيت آموزشي، پژوهشي و اجرايي 

از علمي بورسيه داخل و خارج از كشور  اعضاي هيات
نتايج مطالعه بيانگر آن . بررسي گرديد 85لغايت  65سال 

بود كه ميان چهار گروه مورد مطالعه از نظر وضعيت 
آموزشي و پژوهشي تفاوت معناداري وجود دارد ليكن از 

تفاوت معناداري مشاهده  جرايينظر وضعيت عملكرد ا
 ياز تصورات موجود، اعضا ياريبس يرغمعل. نگرديد

عملكرد  يهاي داخل و خارج دارا يهبورس علمي ياته
نسبت به اساتيدي بودند كه از  تري يفضع يپژوهش

كدام از امكانات فوق استفاده ننموده بودند، و استفاده  هيچ
تري  يفكنندگان از بورس خارج عملكرد آموزشي ضع

ها و  يامر بررس يننسبت به سه گروه ديگر داشتند، كه ا
به دست آمده و  يجانت ييدجهت تا يتر يعمطالعات وس

گردد در  توصيه مي ينبنابرا. طلبد يرا م يجنتا پذيري يمتعم
آينده مطالعات ديگري در اين زمينه و در سطح كشور 

ها و  ريزي انجام گرفته و نتايج آن در در برنامه
  .مورد توجه قرار گيرد يندهآ هاي گذاري استسي
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Comparing Educational, Research and Administrative Activities of 
Faculty Members Completing their PhD Degree either using 

Scholarship Funds or not 
 

Maryam Tavakoli1, Nikoo Yamani2, Marzieh Javadi3 

 
Abstract 
 
Introduction: Every year some faculty members continue their education to get their PhD in the form of 
scholarship, educational assignment, or other ways. Granting scholarship for studying inside or outside the 
country imposes many problems and high costs to the Ministry of Health and medical universities in Iran. 
This study aimed to compare the educational, research and administrative performance of faculty members 
taking advantage of scholarship funds or using other sources to continue their studies for PhD degree. 
Methods: This descriptive study was done on faculty members of Isfahan University of Medical Sciences 
who completed their PhD degree during the years 1986-2006. Data gathering tool was a researcher-made 
questionnaire including three parts asking about faculty members educational, administrative and research 
performances. The obtained results were analyzed by SPSS software using descriptive statistics, t-test, and 
ANOVA. 
Results: In total 82 faculties were studied among which 39 had used external scholarship, 16 had internal 
scholarship, 12 were on educational assignment, and 13 had continued their studies without using any 
mentioned procedures. There was a significant difference (p=.01) between the 4 groups in evaluation scores 
(educational performance). But, no significant difference was observed in their administrative performance. 
Regarding their research activities, a significant difference was observed in some research areas such as 
conducting research (p=.002), articles published in Iranian journals (p=.004), and in journals outside the 
country (p=.04). 
Conclusion: According to the results, faculty members using external or internal scholarship had a lower 
performance in their research activities compared to the other groups. Also, the administrative activities of 
faculty members with external scholarship were less than the others. Therefore, it is recommended that 
through more detailed and extensive studies, re-examine the policies and regulations regarding scholarship 
or educational assignments. 
 
Keywords: Faculty members, scholarship, educational status, research status, executive performance. 
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