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Abstract: The purpose of this study was to identify the educational needs and interests of 

students and the satisfaction of these in order to pave the way for attracting foreign 

students to study at Iranian universities. In this descriptive study, 320 students were 

randomly selected based on the ratio of the number of university students to the number of 

students in different fields. 

In order to collect the necessary data for the research, a questionnaire including 

demographic information and research questions was used. The questionnaire was scored 

based on a five-point Likert scale. To analyze the research questions, descriptive statistics 

(mean and standard deviation) and inferential statistics (one-sample t-test, independent 

two-sample t-test, one-way analysis of variance, post hoc scheffe test, and Friedman test 

were used. 

Participants of this study included 320 students from different majors at Afghan 

universities who wanted to continue their studies abroad. Of these, 60 (31.9%) chose India 

and 59 (31.3%) chose Iran as their destination. Also, 177 (55.3%) of them considered 

educational facilities as the most important factor in choosing a country to continue their 

studies whereas 94 (29.4%) considered university reputation as the most important factor 

in choosing a target university. 
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 مقدمه

نظام آموزشی علوم پزشکی، دارای وظایف مهمی است      

انی بده اردداد ملفلدف خدممت رسدآموزش، پژوهش و  هک

باشنم )مجیم خزاعدی و جامعه از مهمفدین این وظایف می

(. در شدایط کنونی پیشددرت اتفادادی و 1397همکاران 

اجفماعی جذب دانشدجویان خدارجی باعدش مشدارکت در 

رونم تولیم و انفقال علم و رنداوری و نندی شدمن آمدوزش 

شود. امدوزه جذب دانشجویان خدارجی بده مبابده ید  می

جددارن نقددش اساسددی در توسددعه ردهنمددی و اجفمدداعی ت

(. 2007کشددورهای میزبددان دارد )روسددنفال و همکدداران 

 اهمیدت از هداو دانشماه کشورها بدای خارجی دانشجویان

 اتفادادی، بدد مندار  عالوه و بدخوردارنم باالیی راهبددی

 هدای علمدیسدمایه و درخشان انفقال اسفعمادهای مناب 

(. 2003شونم )جانسون و همکاران یم محسوب هادانشماه

: مزایای بین المللی شمن آموزش عالی عبارتنم از بدخی از

ردهند  ملدی، رشدم  ابدزار معدردی ارتقای هویدت ملدی و

اتفاادی، رشم رتابت اتفاادی، معدری علدم بده  پیونمهای

اتفاادی،گسفدش امنیت ملی و ارتقای تفاهم  عنوان منب 

ذب دانشجویان خارجی بدای ج. بین المللی درك مفقابل و

 شدود های ملفلدف مببدت ارزیدابی مدیمؤسسان از جنبه

 (.2006)گیوست و همکاران 

 عنوان اولویت اول بدین به اتیمجایی دانشجویان و اس جابه

المللی  تدین شاخص بین بدجسفه ا بوده وهدانشماه المللی

م ناهجایی دانشجویان بیان کدد بهعالی را جا  شمن آموزش

 (. 2009و نیکولسکو  2003یت )کنا

 وضدعیت و کیفیدت دهندمه شاخص نشدان به عبارتی ی 

 و جدذب تدوان عدالی آمدوزش حوزه در کشور ی  مطلوب

 درصدم تعدماد، بدد عالوه. است خارجی دانشجویان آموزش

 مهدم شداخص ید  دانشجویان کل به خارجی دانشجویان

 از یکدی بدوده و عدالی آمدوزش وضدعیت ارزیدابی در دیمد

 خددارجی دانشدجویان آمددوزش و جدذب اهددما  فددینمهم

 ردار  از پد  اجدایدی و ردهنمدی-علمی تعامالن بدتداری

پژوهش حاضد بدد آن  راسفا همین در می باشم. الفحایلی

 ادامده بددای را ارغدانی دانشدجویان آموزشدی نمدش تا شم

دیمد مورد بدرسی تدار دهدم. بدمین  کشورهای در تحایل

 و دانشدجویان آموزشدی عالید  و نیداز دانسدفن تدتیب بدا

 زمینده الزم جهدت جدذب دانشدجویان آنهدا، سازی رداهم

 ایجاد شود و با ایدان هایدانشماه تحایل در خارجی بدای

 در المللدی بدین تجدارب آوردن دسدت بده لدزوم بده توجه

 از اسدففاده موارد، این سازی جهانی نیز و آموزش ممیدیت

 .مباش مفیم توانمحاضد می پژوهش نفایج

 روش کار

کددم اخددال  بدده شددماره  مییددتأاز  پ حاضددد مطالعدده

Ir.Bums.REC.1397.173  انیم درآگاهانه  تیرضاو  

 خداتم کاتدب، یهدادانشماه یارغان انیدانشجو از نفد 350

. شم انجام 97-98 یلیدر سال تحا ینزن و)ص(  نییالنب

با توجه به اینکه در این زمینه مطالعه مشابهی پیما نشم بد 

بدرسی عوامل اس مطالعه جمشیمی مقمم و همکاران با اس

مشکالن آموزشدی دانشدجویان خدارجی دانشدماه  مؤثد بد

، بدا دتدت  476/0با انحددا  معیدار  علوم پزشکی اصفهان

نفدد  350طب  ردمول ، حجم نمونه پژوهش تعدماد  05/0

بدآورد شم. حجم نمونه بد اساس نسبت تعماد دانشدجویان 

هدای سدب بدا تعدماد دانشدجویان رشدفهدانشماه ها و مفنا

معیارهدای  شدونم.ملفلف به صورن تاادری انفلداب مدی

عالتمنم بودن بده بدتدداری ارتبدا ، ، مطالعه ورود ارداد به

آشنایی با تحایل در حماتل  و تسلط کاری به زبان رارسی

 کشورهای دیمد بود.

هددای الزم بدددای انجددام  گددددآوری داده بدده منظددورابفددما 

شددامل اطالعددان  پدسشددنامه محقدد  سدداخفه پددژوهش از

بدا طیدف لیکددن  جمعیت شدناخفی و سدؤاالن پژوهشدی

روایی، ردم اولیده پدسشدنامه  . به منظور تأمیناسففاده شم

پیش از اجددای نهدایی در اخفیدار تعدمادی از مفلاادان 

، رددم انو پد  از دریاردت نظددشدم دانشماهی تدار داده 

 تعدماد نسدبت اساسد بدد نفد 350سپ   .ه شمنهایی تهی

 دانشدجویان تعدماد بدا مفناسدب و هدادانشدماه دانشجویان

شمه و پ  از  انفلاب تاادری صورن به ملفلف هایرشفه

تکمیل پدسشنامه اطالعان کمبندمی شدمه و توسدط نددم 

 نبددای تحلیدل سدؤاال تجزیه و تحلیل شمنم.  spssارزار 
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و  (انحددا  اسدفانمارد میانمین و)پژوهش از آمار توصیفی 

دو گدوهدی مسدفقل، tتد  نمونده ای،  tی )آمار اسدفنباط

آزمون تعقیبدی شدفه و آزمدون  تحلیل واریان  ی  طدره،

  شم.اسففاده  (اولویت بنمی ردیممن

 هایافته

درصم( مدد ۶/۵۱نفد ) 165نفد تعماد  350از مجموع      

 239درصم( زن بودندم. همپندین تعدماد ۴/۴۸نفد) 155و 

نفددد  81سددال و  25یددن ارددداد زیددد درصددم( از ا۶/۷۴نفددد)

 249سال سدن داشدفنم و تعدماد  25درصم( باالی ۴/۲۵)

درصدم( مفأهدل ۲/۲۲نفدد ) 71درصم( مجددد و ۸/۷۷نفد )

توزید  رداواندی دانشدجویان را بدد اسداس  1بودنم. جمول 

دهددددددم.رشددددددفه تحاددددددیلی نشددددددان مددددددی

 براساس رشته تحصیلی یفراوان عیتوز. 1جدول 

Frequency distribution based on field of study 

 درصد فراوانی رشته

 % 4/18 59 مامایی

 % 3/56 180 پزشکی

 % 4/13 43 پزشکیدندان

 % 9/11 38 علوم آزمایشگاهی

 % 100 320 جمع

 

درصدم( ۴/۱۸نفد) 59آممه است،  1همانطور که در جمول 

درصم( در رشفه پزشکی ۳/۵۶نفد) 180در رشفه مامایی و 

نفدد  38درصم( در رشفه دنمان پزشدکی و ۴/۱۳نفد) 43 و

 درصم( در رشفه علوم آزمایشماهی مشغول به ۹/۱۱)

 

رداواندی پاسدلمویان را بدد توزی   2جمول  تحایل بودنم.

اساس تمایل به ادامه تحایل از خارج از کشور را گدزارش 

 دهم.می

 

 

 انیپاسخگو ز کشورتمایل به ادامه تحصیل در خارج ا یفراوان عیتوز .2جدول

 Frequency distribution of the respondents’ willingness to continue their studies abroad 

  

 درصد فراوانی تمایل به ادامه تحصیل در خارج از کشور

 % 3/4 14 بسیار کم

 % 1/8 26 کم

 % 2/22 71 متوسط

 % 1/29 93 زیاد

 % 3/36 116 بسیارزیاد

 % 100 320 جمع

 

در مطالعه حاضد تمایل اردداد  2های جمول بد اساس داده

را نسبت به ادامه تحایل در خدارج از کشدور  بده صدورن 

 3و مفوسط با امفیاز  2و کم با امفیاز  1بسیار کم با امفیاز 

 بی تدار مورد ارزیا 5و بسیار زیاد با امفیاز  4و زیاد با امفیاز 

 

گدرت که میانمین نمده تمایل به ادامه تحادیل در خدارج 

 محاسبه شم. 86/3از کشور

 

 



 ...بررسی میزان تمایل به ادامه تحصیل                                                                                                                            251

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 های نگرش به ادامه تحصیل در خارج از کشور دانشجویان افغانستانهای مرکزی و پراکندگی زیر مقیاسشاخص .3جدول 

Measures of central tendency and dispersion of the subscales of Afghan students’ attitudes towards studying abroad  

 بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار میانه میانگین مقیاس ها

 5 4/1 85/0 4 81/3 فردی

 5 2 66/0 72/3 68/3 آموزشی

 5 2 66/0 66/3 67/3 اجتماعی

 5 5/1 84/0 25/3 23/3 سیاسی

 5 1 67/0 16/3 12/3 فرهنگی

دهدم بده طدور مفوسدط نشدان مدی 3همانطور که جدمول 

مهمفدین بعم از دیمگاه پاسدلمویان بعدم آموزشدی و کدم 

نفدد  320اهمیت تدین بعم، بعم سیاسی بوده است. از بین 

نفد به سؤال اینکده در هده کشدوری  188دانشجو، حمود 

که از این تعدماد  مایل به ادامه تحایل هسفیم پاسخ دادنم

درصم( ایدان را ۳/۳۱نفد ) 59درصم( هنم و ۹/۳۱نفد ) 60

نفدد  177جهت ادامه تحایل انفلاب کددنم. از این تعماد 

درصم( امکانان آموزشی را به عنوان مهمفدین عامل ۳/۵۵)

تأثید گذار درانفلاب کشور جهت ادامده تحادیل انفلداب 

ه این سؤال کده نفد ب 86نفد دانشجو   320کددنم. از بین 

در کمام دانشماه مایل به ادامه تحایل هسفیم پاسخ دادنم 

نفدد  15درصدم( نفدد دانشدماه تهددان و ۴/۱۷نفد ) 15که 

درصدم( نیدز ۲۴نفد ) 22های هنم و درصم( دانشماه۴/۱۷)

جهدت ادامده تحادیل انفلداب  دانشماه رددوسی مشهم را

هدن درصم( ش۴/۲۹نفد ) 94همچنین از این تعماد کددنم. 

دانشماه را مهمفدین عامل تأثیدگدذار در انفلداب دانشدماه 

 جهت ادامه تحایل انفلاب کددنم. 

 بحث 

( که با هدم  1392در مطالعه شفی  زاده و همکاران )    

 دانشجویان راهبددهای جذب و ها هالش مهمفدین بدرسی

کدانونی(  هدایگدوه تکنی  از اسففاده ایدان )با در خارجی

 هایی تأثیدگذار  در ی از مهمفدین هالشانجام شم، یک

 

جذب دانشجویان بین المللی امکانان آموزشی و رراهی به 

دست آمم که نفایج حاصله از این مطالعه با نفدایج مطالعده 

پژوهش حاضد همداسفاست. همچنین در پدژوهش حاضدد 

درصم( شهدن دانشدماه را مهمفددین عامدل ۴/۲۹نفد ) 94

شماه جهت ادامه تحایل انفلداب تأثیدگذار در انفلاب دان

توان گفت  که تبلیغدان کددنم که بد اساس این نفیجه می

و اطددالع رسددانی مددنظم و گسددفدده و دتیدد  در جددذب 

دانشجویان بین الملل تأثیدگذار اسدت.  همچندین از بدین 

نفد به این سؤال که هقدمر تمایدل بده  116دانشجو  320

گزینه بسیار زیاد ادامه تحایل در خارج ازکشور را داریم؟ 

را انفلاب کددنم. ایدن امدد نشدان دهندمه ایدن اسدت کده 

دانشجویان درحدال تحادیل در کشدور ارغانسدفان تمایدل 

 زیادی به ادامه تحایل درخارج از کشور را دارنم. 

بین میانمین نمده زید مقیاس های تمایل به ادامه تحایل 

در خارج از کشور بدا سدن تنهدا در مدورد مقیداس ردددی 

(. بده صدورتی کده P=۰۳۷/۰فاون معنادار مشداهمه شدم)ت

سال در این زید مقیاس نمده بداالتدی کسدب  25ارداد زید 

سدال بددای  25تدوان گفدت  دانشدجویان زیدد کددنم. می

انفلاب کشور و دانشماه جهت ادامه تحایل عوامل ردددی 

)یادگیدی ی  زبان جمیم، توسعه دانش خود، گدرفن ید  

درآمم بیشفد، و انمیزه رداوان جهدت  ممرك معفبد جهانی،

-تحایل درخارج ازکشور( را مهمفد از دیمد معیارهدا مدی



 252                                                                                                                                                       و همکاران  موزشی آ

 

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

های تمایل به ادامه دانسفنم. بین میانمین نمده زید مقیاس

تحادیل در خددارج از کشددور بدا جنسددیت  تنهددا در مددورد 

(. بدد ایدن P=۰۱۸/۰مقیاس ردهنمی تفاون معنادار بدود )

بدای انفلاب کشور و دانشماه توان گفت  مددان اساس می

جهت ادامه تحایل عوامل  ردهنمی ) ردهند  مشدفدك، 

ودن کشور، و تجدبه ی  ردهن  مذهب مشفدك، اسالمی ب

دانسفنم. بین میانمین ( را مهمفد از دیمد معیارها میجمیم

های تمایل به ادامه تحادیل در خدارج از نمده زید مقیاس

مقیداس ردهنمدی  کشور با وضعیت تدمهل تنهدا در مدورد

(. بمین معندا کده  مفدأهلین P=۰۱۲/۰تفاون معنادار بود )

بدای انفلاب کشور و دانشماه جهت ادامه تحادیل عوامدل  

ردهنمی ) ردهن  مشفدك، مذهب مشفدك، اسالمی بودن 

کشور،  و تجدبه ی  ردهند  جمیدم ( را مهمفدد از دیمدد 

 دانسفنم.معیارها می

های تمایل به ادامه تحایل بین میانمین نمده زید مقیاس 

در خارج از کشور با رشفه تنها در مورد مقیداس اجفمداعی 

(. طب  نفایج اردادی که در P=۰۷۳/۰تفاون معنادار نبود )

رشفه دندمان پزشدکی مشدغول بده تحادیل بودندم بددای 

انفلاب کشور و دانشماه جهت ادامه تحایل عوامل ردددی 

ود، گدرفن ید  )یادگیدی ی  زبان جمیم، توسعه دانش خ

ممرك معفبد جهانی، درآمم بیشفد، و انمیزه رداوان جهدت 

تحاددیل درخددارج ازکشددور( و آموزشددی )بدده روز بددودن 

اطالعددان و مندداب  تددمری ، وجددود امکانددان آموزشددی در 

های بیمارسدفان، وجدود مدوارد ملفلدف بیمداری در بلش

های آموزشی، سطح آموزشی،  بیمارسفان، بدگزاری کارگاه

احددت بدده امکانددان و ...( و ردهنمددی )ردهندد  دسفدسددی ر

مشفدك، مذهب مشفدك، اسالمی بودن کشور، تجدبه ی  

ردهن  جمیم ( و سیاسی )بهدده مندمی از امنیدت کداری، 

گدرفن اتامت، همجدواری و...( را مهمفدد از دیمدد معیارهدا 

 تلمماد کددنم.

 یریگ جهینت

جدم با توجه به تعماد اندمك اردداد مدورد مطالعده و ح     

نمونه انمك نیاز به بدرسی بیشفد با حجم نمونده بیشدفد و 

 باشم . در مقیاسی وسی  تد می

همچنین باتوجه به تمایدل بداالی دانشدجویان ارغانسدفان 

جهت ادامه تحایل در خارج از کشور بده خادوص ایددان 

بایم شدایط را جهت جذب دانشجویان بین الملل از جملده 

پدذید و ارائده  وزش انعطدا ارائه کیفیت باالی آموزش، آمد

رداهم کدد و ایدن ردایندم  را روند   خممان آموزشی ارزان

 بلشیم.

 یتدوم یها تیاتل دیدرموردسا مطالعان دست نیازا بعالوه

 دانیدددرا لیتحادد ادامدده درحددال کدده ملفلددف یکشددورها

   تابل انجام است. زیهسفنم ن

References 

Guest, D, Livett M, Stone N. 2006, 

“Fostering international student 

exchanges for science students”, 

Journal of studies in international 

education, Vol 10 ,. No.4, PP. 378-395. 

Hassanian SM, Karimi-Moonaghi H , 

Khazaei M , et all, 2018, “Improvement 

of Learning and Professional 

Competency among Postgraduate 

Students through Designing and 

Implementation of Interprofessional 

Education”, J Isfahan Med Sch 

36(496): 1106-15 [In Persian] 

Institue for Resrarch and Planning in 

Higher Education (IRPHE )2009 ; The 

National Report of Higher Education, 

Science and Technology of Iran; 

Available at: http://www.irphe.ir/[ In 

Persian]. 

Johnson V ,2003 , “When we hinder 

foreign students and scholars, we 

endanger our National Security”. The 

Chronicle of Higher Education. 49(31): 

7-9 

Knight, J. 2003, “Internationalization 

of Higher Education Practices and 

Priorities”: IAU; Survey Report. 

Nicolescu , L., Popescu , R ,  Pricopie . 

2009; “Country Differences in the 

Internationalization of Higher 

Education–How can Countries Lagging 

Behind Diminish the Gap”; Review of 

http://www.irphe.ir/
http://www.irphe.ir/


 ...بررسی میزان تمایل به ادامه تحصیل                                                                                                                            253

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

International Comparative 

Management, Vol. 10, No. 5. 

Rosenthal DA, Russell J, Thomson G 

,2007 , “Social connectedness among 

international students at an Australian 

University”. Social Indicators 

Research.; 84(1), 71-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shafizadeh H ,1392 , “Investigating the 

most important challenges and 

strategies for attracting foreign students 

in Iran”Rahbord journal No.69,PP.247-

262[In Persian] 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                

  

                      

                       

 

 

 

 

 

 



 254                                                                                                                                                         و همکارانموزشی آ

 

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 شاپور ی آموزش جنمیی توسعهمجله                        

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مدکز مطالعان و رالنامه                                                                                                                                                         

   1400بهار ، 1، شماره دوازدهمسال                                                                                                                                                          

  

بررسی میزان تمایل به ادامه تحصیل در خارج از افغانستان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان افغانستانی 

 ۹۷-۹۸منتخب افغانستان در سال تحصیلی علوم پزشکی دانشگاه های 

 

دانشدماه ، گدوه جداحی تلب، دانشکمه پزشدکی، های تلب و عدو مدکز تحقیقان بیماری عضو هیت علمی،: احمد آموزشی

 ، بیدجنم، ایدان.علوم پزشکی بیدجنم

گدوه عفدونی، دانشدکمه  ،دانشماه علوم پزشکی بیدجنم های عفونیمدکز تحقیقان بیماریعضو هیت علمی، فرشید عابدی: 

 .ایدان، بیدجنم، دانشماه علوم پزشکی بیدجنم، پزشکی

 .ارغانسفان کابل، کابل، نییالنب خاتم یپزشک علوم دانشماه ،یپزشک دانشکمه ،یعموم پزش : محمد امیری

دانشماه علدوم  دجنم،یب یپزشک علوم دانشماه ییماما و یپدسفار دانشکمه ،یپدسفار گدوه ،یعلم انیه عضو :زهرا آموزشی

 .، بیدجنم، ایدانپزشکی بیدجنم
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زمینده سدازی  آنهدا و نهایفداً سدازی رداهم و ندانشجویا آموزشی عالی  و نیاز هم  از مطالعه حاضد دانسفن چکیده:

تعماد حجم نمونه به ، ایدان است. در این مطالعه توصیفی هایدانشماه تحایل در خارجی بدای جهت جذب دانشجویان

های ملفلدف بده صدورن ها و مفناسب با تعماد دانشجویان رشفهبد اساس نسبت تعماد دانشجویان دانشماه و نفد  320

شدامل اطالعدان جمعیدت های الزم بدای انجام پدژوهش از پدسشدنامه گددآوری داده به منظور .شمنماب تاادری انفل

تحلیدل بود. بدای طیف پنج ارزشی لیکدن  در پدسشنامه اسففاده  طیف مورد اسففاده شم. شناخفی و سؤاالن پژوهشی

دو گدوهی مسدفقل،  tای، ت  نمونه tی )نباطو آمار اسف (انحدا  اسفانمارد میانمین و)پژوهش از آمار توصیفی  نسؤاال

تعدماد  حاضدد مطالعده درشدم. اسففاده  (آزمون تعقیبی شفه و آزمون اولویت بنمی ردیممن تحلیل واریان  ی  طدره،

رشفه ملفلف که در ارغانسفان مشغول به تحایل بودنم و مایل به ادامه تحایل در خدارج از کشدور  4دانشجو از  320

 ادامده جهدت را ایدان( درصم۳/۳۱) نفد 59 و هنم( درصمدرصم۹/۳۱نفد ) 60این تعماد از  . طالعه شمنموارد م  بودنم

 گدذار تدأثید عامدل مهمفددین عنوان به را آموزشی امکانان( درصم۳/۵۵نفد ) 177. از این تعماد کددنم انفلاب تحایل

 را دانشدماه شدهدن( درصدم۴/۲۹نفدد ) 94د . همچنین از این تعدماکددنم انفلاب تحایل ادامه جهت کشور درانفلاب

 گذار در انفلاب دانشماه جهت ادامه تحایل انفلاب کددنم. تأثید عامل مهمفدین

 .ادامه تحایل، دانشجویان خارجی، آموزش عالی واژگان کلیدی:

 

 

 

 
 

 

 

 


