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چكيده :هدف مطالعه حاضر تبیین اجزای مورد لزوم در ترسیم نقشه راه بینالمللی سازی دانشگاه علوم پزشکی
بوده است .بهمنظور استخراج مؤلفههای بینالمللی سازی دانشگاه علوم پزشکی مطالعهای کیفی انجام شد .محیط
پژوهش یکی از دانشگاههای قطب علوم پزشکی کشور بود .مرحله کیفی از طریق مصاحبه با دستاندرکاران اجرائی
انجام شد .مصاحبهها به روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از نرمافزار
 MAXQDA10استفاده شد .محتوای مصاحبهها در قالب  3مقوله 8 ،مفهوم و  57کد طبقهبندی شد 3 .مقوله
اصلی مطالعه عبارتاند از)1 :تحلیل سوات؛ )2موضوع محوری/حیطه؛ و )3اقدامات/طرحها .تحلیل سوات در قالب 33
کد و  3مفهوم ،تهدیدها  7کد ،نقاط ضعف  13کد ،نقاط قوت  13کد ،فرصتها  12کد ،موضوع محوری/حیطه 23 ،
کد و  2مفهوم ،اهداف مشتمل بر  ،7مقدمات دستیابی به اهداف  ،18اقدامات/طرحها  9کد و  2مفهوم ،توسعه امور
دانشگاهی در سطح بینالمللی  6کد و تبیین و توسعه همکاریهای بینالمللی  3کد بوده است .به دلیل
دگرگونیهای شدیدی که امروزه دنیای آموزش پزشکی را تحت تأثیر قرار دادهاند ،ضروری است اهداف ،برنامهها و
جهتگیریهای دانشگاهها بیش از پیش در کانون توجه واقع شوند.
واژگان کليدی :نقشه راه ،بینالمللی سازی ،دانشگاه ،علوم پزشکی.

*نویسندهي مسؤول :کارشناس مسئول آموزش داروسازی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
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رشدی فراگیر روبرو بوده و بهعناوان مهامتارین عامال

مقدمه
روند بین المللی سازی و ایجااد جواماع باین المللای،

تغییر در راستای ارتقاء کیفیت دانشکدههاا و مؤسساات

نظامهای آموزش پزشکی دنیا را بهسوی تربیات افارادی

آموزش عالی بشمار میرودوخرسندی .)1391 ،در حاال

با شایستگیهای میان فرهنگی ،تفکر انتقاادی و تواناائی

حاضاار ،سیاسااتگااراری و ساارمایهگااراری باار روی

مواجهاااه و حااال مساااائل پیچیاااده روز ساااو داده

فعالیت های گوناگون آموزش عالی بین المللای صارفا در

اساتوواجارگاه و همکاااران  .)1391باینالمللای سااازی

اختیااار و انحصااار کشااورهای توسااعهیافتااه نیساات؛ در

عبارت است از :فرآیند تحاول ساازمانی ،تاروی دیادگاه

سالهای اخیر ،برخی از کشاورهای هام جاوار ،از قبیال

بین المللی ،ورود بعاد باینالمللای در تماام جنباههاای

قطر و امارات ،کاه تااریو و ساابقه چنادان آشاکاری در

مدیریت جاامع و ارتقاای کیفیات آماوزش ،یاادگیری و

زمینااه نهاااد آمااوزش عااالی ندارنااد نیااز سیاسااتهااا و

دسااتیابی بااه شایسااتگیهااای مطلااو  ،ادمااام ابعاااد

استراتژیهاای مختلاف و عمادتا کااربردی و ماوفقی را

بااینالمللاای و بااین فرهنگاای در آمااوزش ،پااژوهش و

برای بینالمللی ساازی آماوزش عاالی اتخاا کاردهاناد

کارکردهای خدمترسانی هر مؤسسه ،و چالشی مساتمر

ورومانی .)2119 ،الزم به کار اسات نایات و ،)1995از

و نظاااممنااد در جهاات همسااویی بااا اسااتانداردهای

پیشگامان و نظریه پردازان بینالمللی ساازی ،باا اجارای

بااینالمللاایووود1991 ،؛ نایاات1997 ،؛ ونااد1995 ،؛

مطالعه خود تحت عناوان «باینالمللای ساازی آماوزش

سودرکویست2112 ،؛ نایت2113 ،؛ و الیولیس.)2116 ،

عالی در کشورهای آسایایی» اولاین گاام را در راساتای

ادراک بین ملتها و هویتهای فرهنگای عامال کلیادی

بین المللی سازی دانشگاه ها و مؤسساات آماوزش عاالی

در بینالمللیساازی باوده و تماام کارکردهاای آماوزش

آساایا و خاورمیانااه برداشااته اساات .مطالعااه ماارکور بااا

عاااالی را درگیااار مااایکندواسترومکویسااات.)2115 ،

همکاری مؤسسه باین المللای ساازی آماوزش عاالی در

بینالمللیسازی بهعنوان فرآیند ادمام ابعاد باینالمللای،

کشورهای آسیایی انجام شد ونایت.)1995 ،

بین فرهنگی و جهانی با عملکردها ،فعالیت های کلیادی

باار مبنااای گاازارش رونااد باینالمللای سااازی دانشااگاه

و برنامه عملیاتی دانشاگاهی تعریاف مایشاود .در ایان

آکسفورد و ،)2115کشور ایران تا پایاان ساال  2116از

تعریف عملیاتی مشخص میشود کاه دانشاگاههاا ملازم

لحاظ تعداد شاعب باینالملال تأسایسشاده در ساطح

هستند دیدگاه خویش را بهسوی بینالمللی سازی تغییر

کشورهای آسیایی پس از روسیه ،هند و چاین و باا دارا

دهند .این موضوع دامنه وسیعی از اقادامات را از جملاه

بودن  3شعبه پردیس بینالملل بهطور مشترک با کشور

اص ا ح کوریکولومهااای آموزشاای ،دورههااای آموزشاای،

کره در مقام چهاارم قارار داشات .ایان میازان تنهاا %7

اعطای درجات مشاترک تحصایلی ،برناماه هاای تباادل

شعب بینالملل در سطح آسیا را به خاود اختصاا

داد

دانشگاهی و اقدامات مشارکتی شامل مایشودوساالمی،

وگریفیت.)2115 ،

2119؛ ویت2111 ،؛ دانشگاه ناتینگهاام2113 ،؛ میار و

در سند چشم انداز  ،1313ایران کشوری باا جایگااه اول

وایلد2113 ،؛ جانز و هولر2113 ،؛ نایت2113 ،؛ هیتور،

علماای در سااطح منطقااهی آساایای جنااو مرباای

.)2117

ترسیم شده است .بنابراین ،ضروری اسات دانشاگاههاای

در دو دهه اخیر ،پدیده باینالمللای ساازی آماوزش در

علوم پزشکی کشور در جهت بینالمللی ساازی آماوزش

دانشکدهها و مؤسسات آموزش عاالی سراسار جهاان باا

علوم پزشکی حرکت کنند .در بخاش 12مااده  63و 67
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قانون برنامه پن ساله ششام توساعه جمهاوری اسا می

دانشگاه های قطب علوم پزشکی کشور بود .مرحله کیفی

ایران به صراحت بر گسترش ارتباطات علمی باا مراکاز و

از طریق مصاحبه با دستاندرکاران اجرایی انجام شد.

نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر باین المللای تأکیاد

باااا توجاااه باااه قلمااارو موضاااوعی نموناااه هدفمناااد،

شده است .در راهبرد ک ن نقشه جامع علمى کشور نیز

مصاحبهشوندگان در این زمینه شامل  11نفر از مدیران،

بر بین المللی سازی آموزش عالی و همکاریهای علمای

روسا و کارشناسان حوزههای امور بینالملال ،آماوزش و

بین المللی اشاره شده است .در واقع ،با توجه به اشاارات

پژوهش دانشگاه فو الرکر با حداقل  3سال سابقه کاری

اسناد باالدستی و تغییرات چند دهه گرشته الزم اسات

بوده است .بدین منظاور مصااحبه نیماه سااختارمند باا

دانشگاههای علوم پزشکی رسالتها ،مأموریتها ،اهاداف

نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی با اساتفاده از

و کارکردهای خویش را باازنگری نماوده ،و باین المللای

راهنمای مصاحبه و در حد اشباع دادهها انجام شد.

در

در مصاااحبه نیمااه ساااختاریافته سااؤاالت توصاایفی و

سازی آموزش عالی را به عنوان راهبردی اساتراتژی

ترسیم چشمانداز دانشگاهی لحاظ نمایناد .بادینوسایله

ساختاری با تمرکز بر روی مسائل یا حاوزه ای کاه بایاد

گسترش وجهه بین المللای ،صادور داناش و یافتاه هاای

پوشش داده شده و مسیرهایی که بایاد پیگیاری شاود،

علمی ،تبادالت دانشاجویی ،برطارف نماودن تنگناهاای

گنجانده شد .توالی پرسش ها برای تمام شرکت کنندگان

ماالی و افازایش کیفیاات آموزشای دانشااگاههاای علااوم

مشااابه هاام نبااوده اساات .بلکااه بااه فرآینااد مصاااحبه و

پزشکی محقق خواهاد شاد وزماانیمانش و همکااران،

پاسو های هار فارد بساتگی داشاته اسات .مصااحبه باا

.)1395

سؤاالت ساده و کلیتر شروع شده و باه سامت ساؤاالت

در حااال حاضاار ،ایااران ظرفیاات بااالقوه ای در راسااتای

اختصاصیتر پیش میرفت .سؤاالت مطالعاه بار مبناای

تبدیل شدن به کشور میزبان دانشجویان بین المللی باه

مطالعه مقدماتی به شکل مارور نظااممناد و مبتنای بار

ویااژه در سااطح قاااره آساایا و منطقااه را دارد .در اسااناد

استخراج اسناد ،مدارک و گزارشهای موجاود در ساطح

باالدستی نیز بر لزوم حضور ایران در ساطح منطقاه باه

ملی و بینالمللی از وبکاوی در گوگل ،آلتا ویستا ،گوگال

عنوان کشوری توساعه یافتاه باا جایگااه اول اقتصاادی،

اسااکوالر ،فاینااد آرتیکاال ،منااابع چاااپی کتابخانااهای و

علمی و فناوری تاکید شاده اسات .باین المللای ساازی

الکترونیکاای ،مکاتبااه بااهوس ایله ایمیاال در کشااورهای

آموزش علوم پزشاکی باه عناوان راهباردی کارآماد در

منتخب جهان ،و سایت دانشاگاه هاای معتبار ایاران و

جهت مواجهه با نیازهاای متناوع جامعاه جهاانی شاده

جهااان واز جملااه :آمریکااا ،کانااادا ،اسااترالیا ،و اپاان) و

مطرح شده است .در همین راستا هدف مطالعاه حاضار

مؤسسااات و پایگاااههااای مااؤثر در ب اینالملل ای کااردن

تبیین اجزاء مورد لزوم در ترسیم نقشه راه باین المللای

دانشگاه هاواز قبیل :انجمن بین المللای تعلایم و تربیات،

سااازی دانشااگاه علااوم پزشااکی بااوده و در یکاای از

انجمن بینالمللی رؤسای دانشاگاههاای جهاان ،آ اناس

دانشگاههای قطب علوم پزشکی کشور اجرا شده است.

تضمین کیفیت آموزش عالی ،انجمن بینالمللی تعلیم و

مواد و روش ها

تربیااات آمریکااااو American Council on

به منظور اساتخراج مؤلفاههاای باینالمللای ساازی

 ،)Educationو انجماان ب اینالملل ای و بااین فرهنگاای

دانشگاه علوم پزشاکی و ترسایم نقشاه راه باین المللای

تعلایم و تربیات آمریکااو American Council on

سازی مطالعهای کیفی انجام شد .محیط پژوهش یکی از

)International and Intercultural Education
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و گزارش های ساازمان همکااری و توساعه اقتصاادی از

میداد انواع مشاابهی از دادههاا را از تماام افاراد مطلاع

سااال  2111تااا  2118ساااخته شاادند .همچنااین ،در

گردآوری کندوشکل .)1

طراحی راهنمای مصاحبه از نظرات متخصصان مربوطاه
استفاده شاد .راهنماای مصااحبه باه محقاق اطمیناان

شکل  .1راهنمای مصاحبه کیفی

روایی ابزار تحقیق از طریق تأیید گروه متخصصان و اعتبار

نسخهبرداری در فاصله زمانی کوتاه پس از مصاحبه انجام

کردن نظرات اعضای شرکتکنندهای که

شد .مصاحبهها به روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد.

اط عات از آنان به دست آمد صورت گرفت .همچنین قبل

بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از نرمافزار

از شروع تحقیق ،مطالعهای پایلوت با دو نفر از افراد آگاه

 MAXQDA10استفاده شد .مقولهها ،مفاهیم و کدها

در زمینه موضوع پژوهش در راستای رفع نواقص راهنمای

بر اساس نظر محقق ساخته و تعریف شدهاند .در استفاده

مصاحبه انجام شد.

از رویکرد تحلیل محتوا توجه به دو نکته ضروری است:

آن از طریق چ

قبل از انجام مصاحبه ارتباط مناسب واعم از :معرفی

الف)نگارش ،بخش الینف

پژوهشگر ،کر انگیزه اجرای پژوهش ،کر محرمانه ماندن

که در پایان فرآیند میبایست انجام شود ،بنابراین نگارش

نام مصاحبهشونده و مکالمات ضبط شده ،علت انتخا فرد

میبایست در گام نخست تحلیل آمازشده و در تمامی

مصاحبهشونده ،اخر رضایت فرد مصاحبهشونده جهت

)باید توجه داشت که فرآیند تحلیل

فرآیند ادامه یابد؛

تحلیل محتوا است نه بخشی

فرآیند خطی ،شامل گرار از ی

مرحلهبهمرحله

ضبط مکالمات و  )...برقرار شد.

محتوا ی

جهت امکان تبادل بهتر افکار و اط عات ،مصاحبه رو در

بعدی نیست ،بلکه فرآیند تحلیل محتوا فرآیندی بازگشتی

رو انجام شد .مصاحبه در زمانی نسبتا کوتاه که برای

است که مستلزم حرکت رو به جلو یا رو به عقب میان

مصاحبهشوندگان راحتتر بوده و دمدمه فکری کمتری

مراحل مختلف تحلیل است .در این پژوهش از روش

داشتند ،انجام شد .در طی مصاحبه قسمتهای مورد نظر

تحلیل محتوا به این صورت استفاده شد که ابتدا با مرور

یادداشت و با رضایت مصاحبهشونده از ابزار ضبط مکالمات

متن مصاحبهها با توجه به هدف پژوهش با کدگراری

استفاده شد.

شروع شده و کدهای مشابه شناسایی شدند .در ادامه بر

جهت تجزیه و تحلیل اط عات ،فایلهای صوتی

اساس کدهای مشابه ،کدهای اولیه انتخا

پیادهسازی و مستند شده ،و نهایتا طبقهبندی شد.

درون کدهای هر حوزه بر اساس شهود و درک پژوهشگر
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از موضوع مورد بررسی مفاهیم و مقولههای اصلی

طوالنیتر بودن دوره آموزشی دانشجویان خارجی نسبت

شناسایی و دستهبندی شدند.

به سایر کشورها ،باال بودن میزان شهریه نسبت به برخی از

در این پژوهش ت ش گردید با ایجاد تمهیداتی معیارهای

دانشگاههای بینالمللی ،جر دانشجویان خارجی انصرافی

دقت ،مشابه روایی و پایایی در پژوهشهای کمی رعایت

توسط دانشگاههای حوزه خلی فارس و عدم وجود جرابیت

شوند.

آموزشی-علمی در مقایسه با سایر کشورها در زمره

جهت افزایش دقت و مقبولیت یافته ها از روش چ

کردن

مهمترین تهدیدها به شمار میرود.

مجدد با مصاحبهشوندگان استفاده شد .م قات حاداقل دو

مفهوم نقاط ضعف مشتمل بر  13کد است .فلرا پرداخت

از مشارکت کنندگان پژوهش برای جمع آوری

هزینه باالی اجرای پایاننامه توسط استاد و دانشجو ،عدم

اط عااات ،اسااتفاده از یادداشااتهااای روزانااه در حااین

تناسب امکانات رفاهی-آموزشی با شهریههای دریافتی،

جمع آوری اط عات ،تماسهاای تلفنای و یاا حضاوری باا

تردد بین ساختمانهای پردیس بینالملل توسط

شاارکتکنناادگان در مواقااع مااورد لاازوم ،نظرخااواهی از

دانشجویان و اساتید ،عدم توفیق در ساماندهی دانشجویان

مشااارکتکنناادگان باارای تأییااد صااحت برداشااتهااای

بینالملل ،عدم آشنایی دانشجویان خارجی جدیدالورود با

پژوهشگر و مرور توسط افارادی میار از شارکت کننادگان

امور آموزشی-فرهنگی ،عدم وجود ساختار فیزیکی

انجام شد.

مناسب ،فعالیت محدود مراکز وابسته دانشگاه در حوزه

همچنین ،برای افزایش تأییدپریری یافته ها درباره صاحت

اعتباربخشی مؤسسهای ،عدم تسلط برخی اساتید و

تفسیرها و فرآیند کدگراری با تعدادی از همکاران آشنا باا

کارمندان به زبان انگلیسی ،نوپا بودن معاونت پژوهشی

نحوه تحلیل پژوهشهای کیفی مشورت شد و کلیه مراحل

پردیس بینالملل ،عدم فراهمی امکان برقراری ارتباط

انجام کار و چگونگی استخراج دادهها بهدقت ثبت شد.

مستقیم با اساتید دانشگاههای طرف قرارداد ،فعالیت

یافتهها

محدود در حوزه جر دانشجویان میر ایرانی ،عدم تسلط

بار با هر ی

با  11نفر از صاحبنظاران حاوزه آماوزش ،پاژوهش و

دانشجویان به زبان فارسی و احساس مربت دانشجویان

بین الملل مصاحبه شد .محتاوای مصااحبههاا در قالاب 3

خارجی در کشور در زمره مهمترین نقاط ضعف به شمار

مقوله 8 ،مفهوم و  57کد طبقهبندی شد 3 .مقولاه اصالی

میرود.

مطالعه ،با این پیشفرض کاه ضاروری اسات تماام اجازاء

مفهوم نقاط قوت مشتمل بار  13کاد اسات .لارا پاریرش

نقشه راه بین المللای ساازی ترسایم شاود ،عباارتاناد از:

دانشجو از طریق کنکور سراسری ،تعادد و تکاافوی مراکاز

)1تحلیاااال سااااوات؛ )2موضااااوع محوری/حیطااااه؛ و

تحقیقاتی دانشگاه ،تأسیس خوابگاه دانشجویی مجزا جهت

)3اقدامات/طرحها .به بیان دیگر ،جهات ترسایم نقشاه راه

دانشجویان بین الملل ،ارتقای اماور آموزشای ،درآمادزایی،

بین المللی سازی الزم است ابتدا تحلیل سوات انجام شده،

انطبااا بااا اسااتانداردهای ملاای و ب اینالملل ای آموزشاای-

سپس موضاوعات محاوری و حیطاههاا مشاخص شاده ،و

پژوهشی ،ارائه خدمات آموزشی-پژوهشای توساط اعضاای

نهایتا اقدامات و طرحهای پیش رو تبیین گردد.

هیأت علمی مجر دانشگاه ،تأسیس پاردیس باین الملال

مقوله تحلیل سوات در قالب  33کد و  3مفهاوم باه شارح

مجاازا ،موقعیاات مکااانی ،نااوع نگاااه و ارزشگااراری بااه

یل طبقه بندی شد)1 :تهدیدها )2نقااط ضاعف؛ )3نقااط

دانشجویان بین الملل ،فراهمی تسهی ت در راستای تربیت

قوت؛ و )3فرصتها.

دانشجو ،مشارکت ارگانهاا و ساازمانهاای زیرمجموعاه و

مفهوم تهدیدها مشتمل بر  7کد است .بنابراین پایین

وابسته به دانشگاه و حرکات در جهات افازایش مرجعیات

بودن کیفیت آموزشی نسبت به برخی دانشگاهها،

علمی در زمره مهمترین نقاط قوت به شمار میرود.
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مفهوم فرصتها مشتمل بر  12کد است .فلرا جلوگیری از

تعامل ،کمبود مراکز آموزشی در کشورهای طارف تعامال،

خروج جوانان مستعد ایرانی از کشور ،توانائی انتقال تجربه

شهرت علمی و مدنی ایران در سطح منطقهای و

کسب گواهینامه اعتباربخشی به سایر دانشگاه هاا ،فعالیات

بین المللی ،شهرت دانشکده ها و مراکز دانشگاهی در سطح

فارغ التحصی ن خارجی در کشورشاان باه عناوان نمایناده

منطقه ای و بین المللی ،قارار داشاتن در فهرسات برتارین

دانشگاه ،نبود فعالیتهاای پژوهشای در کشاورهای طارف

دانشگاههای کشور ،شناخت به عنوان یکای از کام ریسا

تعامل ،نباود کتاب مرجاع تادریس در کشاورهای طارف

ترین دانشگاههای بینالمللی و شناخت باهعناوان یکای از

تعاماال ،نبااود کوریکولااوم آموزشاای در کشااورهای طاارف

قطبهای علمی-آموزشی علاوم پزشاکی کشاور در زماره
مهاامتاارین فرصااتهااا بااه شاامار ماایرودوجاادول .)1

جدول .1تحلیل محیط داخلی و خارجی در راستای بینالمللی سازی حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی
مقوله اصلی

کدها

مفاهیم
پائین بودن کیفیت آموزشی نسبت به برخی دانشگاهها

طوالنیتر بودن دوره آموزشی دانشجویان خارجی نسبت به سایر کشورها
تهدیدها

باال بودن میزان شهریه نسبت به برخی از دانشگاههای بینالمللی
جذب دانشجویان خارجی انصرافی توسط دانشگاههای حوزه خلیجفارس
عدم وجود جذابیت آموزشی-علمی در مقایسه با سایر کشورها
پرداخت هزینه باالی اجرای پایاننامه توسط استاد و دانشجو
عدم تناسب امکانات رفاهی-آموزشی با شهریههای دریافتی
تردد بین ساختمانهای پردیس بینالملل توسط دانشجویان و اساتید
عدم توفیق در ساماندهی دانشجویان بینالملل
عدم آشنایی دانشجویان خارجی جدیدالورود با امور آموزشی-فرهنگی
عدم وجود ساختار فیزیکی مناسب

نقاط ضعف

فعالیت محدود مراکز وابسته دانشگاه در حوزه اعتباربخشی موسسهای
عدم تسلط برخی اساتید و کارمندان به زبان انگلیسی
نوپا بودن معاونت پژوهشی پردیس بینالملل

تحلیل سواالت

عدم فراهمی امکان برقراری ارتباط مستقیم با اساتید دانشگاههای طرف قرارداد
فعالیت محدود در حوزه جذب دانشجویان غیر ایرانی
عدم تسلط دانشجویان به زبان فارسی
احساس غربت دانشجویان خارجی در کشور
پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری
تعدد و تکافوی مراکز تحقیقاتی دانشگاه
تأسیس خوابگاه دانشجوئی مجزا جهت دانشجویان بینالملل
ارتقاء امور آموزشی
درآمدزایی
انطباق با استانداردهای ملی و بینالمللی آموزشی-پژوهشی
نقاط قوت

ارائه خدمات آموزشی-پژوهشی توسط اعضای هیئتعلمی مجرب دانشگاه
تأسیس پردیس بینالملل مجزا
موقعیت مکانی
نوع نگاه و ارزشگذاری به دانشجویان بینالملل
فراهمی تسهیالت در راستای تربیت دانشجو
مشارکت ارگانها و سازمانهای زیرمجموعه و وابسته به دانشگاه
حرکت در جهت افزایش مرجعیت علمی
جلوگیری از خروج جوانان مستعد ایرانی از کشور
توانائی انتقال تجربه کسب گواهینامه اعتباربخشی به سایر دانشگاهها
فعالیت فارغالتحصیالن خارجی در کشورشان بهعنوان نماینده دانشگاه

فرصت ها

نبود فعالیتهای پژوهشی در کشورهای طرف تعامل
نبود کتب مرجع تدریس در کشورهای طرف تعامل
نبود کوریکولوم آموزشی در کشورهای طرف تعامل
کمبود مراکز آموزشی در کشورهای طرف تعامل
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شهرت علمی و مدنی ایران در سطح منطقهای و بینالمللی
شهرت دانشکدهها و مراکز دانشگاهی در سطح منطقهای و بینالمللی
قرار داشتن در فهرست برترین دانشگاههای کشور
شناخت بهعنوان یکی از کم ریسک ترین دانشگاههای بینالمللی
شناخت بهعنوان یکی از قطب های علمی-آموزشی علوم پزشکی کشور

مقوله موضوع محوری/حیطه در قالب  23کد و  2مفهوم

کارکنان دانشگاه ،حمایت از پرو ههای فناورانه و

به شرح یل طبقهبندی شد)1 :اهداف؛ و )2مقدمات

نیازسنجی دانشگاهی در زمره مقدمات دستیابی به اهداف

دستیابی به اهداف .مفهوم اهداف مشتمل بر  7کد است.

استوجدول .)2

فلرا آموزش استاد محور ،دستیابی به جایگاه اول علمی در
سطح منطقه ،حضور در عرصههای بینالمللی ،تربیت
دانشجو با سطح علمی-فرهنگی متعالی و گسترش رفاه و
توسعه پایدار در زمره مهمترین اهداف پیش روی
دانشگاههای علوم پزشکی است.
مفهوم مقدمات دستیابی به اهداف مشتمل بر  18کد
است .بنابراین جلب حمایت سایر ارگانها ،جلب حمایت
وزارت امور خارجه ،جلب حمایت وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،مشارکت با سازمانهای بینالمللی ،تشکیل کمیته
بینالمللی سازی دانشگاهی /دانشکدهها ،بهروزرسانی
سایت دانشکدههای دانشگاه ،بهرهگیری از ابزارهای نوین
مدیریتی ،فراهمی زیرساختهای آموزش دانشجو به زبان
انگلیسی در تمام مقاطع ،نیازسنجی علمی-آموزشی و
پژوهشی متقاضیان خارج از کشور ،تسهی ت موجود،
جلب حمایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،شناسایی
پتانسیلهای بالقوه دانشکدههای دانشگاه در سطح
بینالمللی ،برگزاری منظم جلسات ادواری اجرائی ،تداوم
همکاریهای بلندمدت بین دانشگاهی در سطح
بینالمللی ،ملحوظ نمودن اسناد و برنامههای باالدستی و
میان دستی ،دریافت حمایت از جانب اساتید ،مدیران و
مقوله اقدامات/طرحها در قالب  9کد و  2مفهوم باه شارح

مفهوم توسعه امور دانشگاهی در سطح بینالمللی مشاتمل

یل طبقه بندی شد)1 :توسعه اماور دانشاگاهی در ساطح

باار  6کااد اساات .مفهااوم تبیااین و توسااعه همکاااریهااای

بینالمللی؛ و  )2تبیین و توسعه همکاریهای باینالمللای.

باااینالمللااای مشاااتمل بااار  3کاااد اساااتوجدول .)3
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جدول .3اقدامات/طرحهای اولویتدار در راستای بینالمللی سازی حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی

مقوله
اصلی

مفاهیم

کدها
گردشگری سالمت
توسعه اعتباربخشی موسسهای مراکز وابسته به دانشگاه

اقدامات/طرحها

توسعه امور دانشگاهی در سطح

ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی

بینالمللی

عقد تفاهمنامه مشترک
تحکیم و توسعه امور علمی-تخصصی
تبادل استاد و دانشجو
تجاریسازی نوآوریها

تبیین و توسعه همکاریهای بینالمللی

برگزاری رویدادهای بینالمللی
همکاری دوجانبه

بحثثو و
نتيجهگيری

«نگاهی به آماوزش عاالی فراملای در کشاور ایاران» قیاد

هدف مطالعه حاضر تبیین اجزاء مورد لزوم در ترسایم

کردهاند که ایران ی

کشاور واردکنناده آماوزش عاالی از

نقشه راه بینالمللی ساازی دانشاگاه علاوم پزشاکی باوده

کشورهایی نظیر انگلیس ،روسیه ،آمریکا و فرانسه اسات ،و

است .محتوای مصاحبهها در قالب  3مقوله 8 ،مفهوم و 57

همزمان صادرکننده آموزش عالی فرا_ملی باه کشاورهایی

کد طبقهبندی شد 3 .مقوله اصالی مطالعاه عباارتاناد از:

نظیر ازبکساتان ،افغانساتان ،ترکمنساتان و پاکساتان باه

)1تحلیاااال سااااوات؛ )2موضااااوع محوری/حیطااااه؛ و

شمار میآیاد .مطالعاه درونادادها و فرآینادهای ایان ناوع

)3اقدامات/طرحها.

آموزش در قالب برنامههای مشاترک میاان دانشاگاههاای

بر مبنای نتای پژوهش حاضار ،مفااهیم تهدیادها و نقااط

خارج از ایران با دانشگاههای داخلی نشاندهنده آن اسات

ضعف به ترتیب مشتمل بر  7و  13کاد طبقاهبنادیشاده

که وضعیت موجود آن از مطلوبیت برخوردار نباوده اسات.

است .به عنوان مثال ،پائین بودن کیفیت آموزشی نسبت به

نظر به اهمیت ایان ناوع آماوزش عاالی ،الزم اسات بارای

برخاای دانشااگاههااا ،طااوالنیتاار بااودن دوره آموزشاای

گساااترش آن برناماااهریاازی و ساااازماندهاای صاااورت

دانشجویان خارجی نسبت به ساایر کشاورها و بااال باودن

گیردوبازرگااااااان و همکاااااااران  .)1389فتحاااااای و

میزان شهریه نسبت به برخی از دانشگاه های باین المللای

همکارانو )1391نیز در مطالعاه خاود در خصاو

«باین

در زمره تهدیدها بهشامار مایروناد .همچناین ،پرداخات

المللی سازی برنامههای درسی» تأکید کردناد کاه کساب

هزینه باالی اجرای پایان نامه توسط استاد و دانشجو ،عادم

اقتدار علمی ایران مستلزم حرکت نظام آماوزش باهساوی

تناسب امکانات رفاهی-آموزشی با شهریههاای دریاافتی ،و

بین المللی شدن است .در این راستا عاواملی چاون زباان

عاادم آشاانایی دانشااجویان خااارجی جدیاادالورود بااا امااور

تااادریس ،صااا حیت اسااااتید ،خااادمات پشاااتیبانی و

آموزشی-فرهنگی در زمره نقاط ضعف باهشامار مایروناد.

همکاریهای بین المللی در بین دانشگاهها در کنار تاأمین

این نتای با یافتههای برخی از مطالعات مشابه تطابق دارد.

منابع مالی ،انسانی و فنااوری و چگاونگی بهارهبارداری از

بازرگان و همکارانو )1389در مطالعه خود در خصو

فرصااتهااایی چااون جاارابیتهااای فرهنگاای در ایااران ،از
چالشهای آماوزش در دساتیابی باه ایان مهام محساو
میشوندوفتحی و همکاران .)1391
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بر مبنای نتای پژوهش حاضر ،مفاهیم فرصتها و نقاط

علم و تحقق رسالتهای آموزش عالی اثربخشتر عمل

قوت به ترتیب مشتمل بر  12و  13کد طبقهبندیشده

کنندوقاسم پور و همکاران .)1391

است .بهعنوان مثال ،شهرت علمی و مدنی ایران در سطح

همچنین ،حمیدی فر و همکارانو )1396در مطالعه خود

منطقهای و بین المللی ،شهرت دانشکدهها و مراکز

در خصو

«رهبری و مدیریت در بین المللی سازی»

دانشگاهی در سطح منطقهای و بین المللی ،و قرار داشتن

مترکر شدند که برای رسیدن به سطح مطلو بین المللی

در فهرست برترین دانشگاههای کشور در زمره فرصتها

سازی آموزش چهار حیطه اصلی باید مدیریت و رهبری

بهشمار میروند .همچنین ،نوع نگاه و ارزشگراری به

شوند که شامل مطالعه تحلیلی محیط ،توسعه برنامه

دانشجویان بینالملل ،فراهمی تسهی ت در راستای تربیت

راهبردی منسجم و هدفدار ،پیادهسازی و سازماندهی

دانشجو ،و مشارکت ارگانها و سازمانهای زیرمجموعه و

زیرساختها و رصد و ارزیابی پیوسته و مؤثر است .در

وابسته به دانشگاه در زمره نقاط قوت بهشمار میروند .این

کشور ایران به نظر میرسد با تکیهبر رهبری و مدیریت

نتای با یافتههای برخی از مطالعات مشابه تطابق دارد.

و اجرای فعالیتهای مستمر

مؤثر ،برنامهریزی استراتژی

اکر صالحی و صالحی نجفآبادیو )1391نیز در مطالعه

و مرتبط با برنامه ،آینده بین المللی شدن آموزش بهطور

«ارائه راهبردهایی برای جر دانشجویان

بالقوه امیدوارکننده استوحمیدی فر و همکاران .)1396

خارجی در ایران» بر اولویت تمرکز بر رقابت منطقهای در

یافتهها ی مطالعه مرکور با نتای

مطالعه حاضر که در

مقابل خطشکنی در عرصه جهانی و یا حفظ وضع موجود

چهارچو تحلیل محیط داخلی و خارجی در راستای بین

با تمرکز بر محوریت پژوهش و فناوری در جر

المللی سازی حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه علوم

خود در خصو

دانشجویان خارجی است .آنان راهبرد جر

دانشجویان

پزشکیوجدول  )1قید شده تطابق دارد.

شایسته را توصیه نمودند .همچنین ،تمهید زیستبوم

بر مبنای نتای پژوهش حاضر ،مفاهیم اهاداف و مقادمات

مناسب علمی و رفاهی ،ارائه کیفیت باالی آموزش ،آموزش

دسااتیابی بااه آن بااه ترتیااب مشااتمل باار  7و  18کااد

انعطافپریر و ارائه خدمات آموزشی ارزان را بهعنوان

طبقهبندیشده است .به عنوان مثال ،آموزش استاد محاور،

ارکان اصلی راهبرد ایرانی مترکر شدندو اکر صالحی و

دستیابی به جایگاه اول علمی در سطح منطقه ،حضاور در

صالحی نجفآبادی  .)1391قاسم پور و لیاقت دارو)1391

عرصههای بین المللی ،تربیات دانشاجو باا ساطح علمای-

«تحلیلی بر بومیسازی و

فرهنگی متعالی و گسترش رفاه و توساعه پایادار در زماره

بین المللی شدن برنامه درسی دانشگاهها در عصر

مهمترین اهداف پایش روی دانشاگاههاای علاوم پزشاکی

جهانیشدن» اشاره کردند که بومیسازی و بین المللی

است .همچنین ،مقوله اقدامات بین المللای ساازی نیاز در

شدن یکی از مهمترین لوازم در عصر جهانیشدن است.

دو حوزه توسعه امور دانشاگاهی در ساطح باین المللای و

اگرچه هر نظام آموزشی طبق آرمانها و اهداف جامعه و

تبیین و توسعه همکاریهای بین المللی طبقه بنادیشاده

با توجه به میزان اهمیتی که برای دانش ملی و دانش

است .این نتای باا یافتاههاای برخای از مطالعاات مشاابه

جهانی قائل است ،راهکارها و فرصتهای خاصی در ارتباط

تطااابق دارد .زمااانی ماانشو )1396در مطالعااه خااود در

با رویکرد بین المللی سازی و بومیسازی علوم دارد .اما

خصو

«تحلیل عاملی تائیدی راهکارهاای تأثیرگارار در

نظام هائی که دور از هرگونه افراط و تفریط در این زمینه

بین المللی سازی برنامههای درسی علوم پزشاکی» ا عاان

قدم برداشتهاند توانستهاند نسبت به فرصتها و چالشهای

داشت هفت متغیار محتوایی/آموزشای ،انگیزشی/انساانی،

پیش رو تصمیمات مؤثرتری داشته باشند و در بحث تولید

ساختاری/دانشااااااااااگاهی ،فرهنگی/اجتماااااااااااعی،

نیز در مطالعه خود در خصو

اطاااا ا عرسااااااانی/ارتباطی ،سیاساااااای/دیپلماتی
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م ایتواننااد بااهعنااوان راهکارهااای

آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی ،عقد تفاهمنامه

تجهیزاتی/تکنولو ی ا

زیربنایی بین المللی سازی برنامههای درسی حوزه پزشکی

مشترک ،تحکیم و توسعه امور علمی-تخصصی و تبادل

به کار رفته و آن را پیشبینی نمایندوزمانی منش .)1396

استاد و دانشجو در زمره طرحها/اقدامات اولویتدار پیش

فتحی و همکاارانو )1391در مطالعاه خاود راهبردهاایی

رو در حیطه توسعه امور دانشگاهی در سطح بینالمللی

چااون شااناخت سااایر نظااامهااای آمااوزش ،هاامافزائاای

است .تجاریسازی نوآوریها ،برگزاری رویدادهای بین

دانشگاه های داخلی ،در نظر گرفتن گوناگونیها باه منظاور

المللی و همکاری دوجانبه نیز در زمره طرحها/اقدامات

منی کردن آنچه تدریس میشود و چگاونگی تادریس آن،

اولویتدار پیش رو در حیطه تبیین و توسعه همکاریهای

بااه همااراه اسااتفاده از رویکاارد آمااوزش از دور در قااالبی

بین المللی بوده که باید همواره مدنظر قرار گیرد.

ترکیبی با آموزش حضوری ،از مهمترین راهبردهاای باین

محرمانه نگاهداشتن اسامی مصاحبهشوندگان و نام

المللی سازی برنامههای درسی هساتندوفتحی واجارگااه و

دانشگاه ،آزاد بودن افراد مورد مطالعه در قبول یا رد

همکاااران  .)1391بهجتاای و همکااارانو )1391نیااز در

شرکت در پژوهش ،کسب رضایت آگاهانه شرکتکنندگان

«مطالعاه تطبیقای باین المللای

در فرآیند پژوهش ،در اختیار گراشتن نتای در صورت

کردن برنامههای درسای در چناد کشاور جهاان» تبیاین

درخواست مشارکتکنندگان ،رعایت صداقت ،امانت و

کردهاند که مهمترین راهبرد کشورهایی همچاون آمریکاا،

پرهیز از سوگیری در تفسیر و برداشت از نتای مدنظر در

کانادا ،استرالیا و اپن بین المللی کاردن برناماه درسای و

تمام مراحل انجام پژوهش از جمله م حظات اخ قی

یادگیری و الحا محتوای بین المللی به برنامههای درسی

رعایت شده در پژوهش حاضر بهشمار میروند.

موجود است .تغییر مکان فیزیکی استاد و دانشجو در قالب

نقطه قوت پژوهش حاضر آن است که با توجه به نیاز مبرم

برنامههای مبادله کمتار ماورد توجاه اسات .اماروزه باین

دانشگاه مربوطه به تدوین نقشه راه بین المللی سازی و بر

المللی سازی برنامههای درسی بومی ،ملی و محلی داخال

مبنای دستور معاونت آموزشی و ریاست دانشگاه برای

هر کشور ارجحیت داردوبهجتی و همکاران .)1391

اولین مرتبه تدوینشده و از این لحاظ طرحی کاربردی و

فتحی و همکارانو )1391در مطالعه خود در خصو

مرتبط با صنعت بهشمار میرود.

«روند بین المللی سازی برنامههای درسی با رویکرد

نقطه ضعف پژوهش حاضر آن است که پژوهش حاضر در

آموزش از دور» دریافتند در راستای بین المللی سازی و

یکی از دانشگاههای قطب علوم پزشکی کشور انجام شده و

شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی به جهانیان ،بین المللی

ممکن است نتای آن به سایر دانشگاههای کشور که از

سازی برنامههای درسی امری ضروری است .رویکرد

امکانات و زیرساختهای دانشگاه مربوطه برخوردار نیستند

آموزش از دور بهواسطهی انعطافپریری باال و گرر از

قابل تعمیم نباشد.

مرزهای جغرافیائی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی میتواند

احتمال عدم همکاری برخی صاحبنظران جهت انجام

راهبردی اثرگرار در این فرآیند به شمار رودوفتحی و

پژوهش از محدودیتهای پژوهش حاضر بوده که از طریق

همکاران .)1391

درخواست کتبی و گرفتن مجوز و معرفینامه معاونت

به دلیل دگرگونیهای شدیدی که امروزه دنیای آموزش

تحقیقات فناوری و همچنین معاونت آموزشی و کسب

پزشکی را تحت تأثیر قرار دادهاند ،ضروری است اهداف،

اجازه از مدیران و مسئوالن دانشگاه مربوطه مرتفع گردید.

برنامهها و جهتگیریهای دانشگاهها بیش از پیش در

تقدیر و تشكر

مطالعه خود در خصاو

کانون توجه واقع شوند .گردشگری س مت ،توسعه

مقاله حاضر حاصل طرح مصاو معاونات تحقیقاات و

اعتباربخشی موسسهای مراکز وابسته به دانشگاه ،ارائه

فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران به شماره 12319باوده
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Internationalization Roadmap of the Universities of Medical Sciences

Elham Movahed Kor*: Educational Officer, Faculty of Pharmacy, Iran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran.

Abstract: The purpose was to propose the internationalization roadmap in the University of
Medical Sciences. Hence, a qualitative study was conducted to extract the components
required to this purpose. The research field was one of the universities of the medical pole in
the country. The qualitative phase was conducted through interviewing with the
internationalization executers, educational executers and research executers. Then, the
interviews were analyzed by using the content analysis method and MAXQDA10 software
was used to analyze the qualitative data. Next, the content of the interviews was categorized
into 3 categories, 8 concepts and 75 codes. The three main categories of study were as
follows: 1) SWOT analysis; 2) Pivotal topic/Domain; and 3) Actions/Plans. The SWOT
analysis included 43 codes and 4 concepts as follows: 1) Threats: 5 codes, 2) Weaknesses: 13
codes, 3) Strengths: 13 codes, 4) Opportunities: 12 codes. Moreover, the pivotal topic/domain
included 23 codes and 2 concepts; and the goals included 5 codes; the prerequisites of the
goals included 18 codes; the actions/plans included 9 codes and 2 concepts. Finally,
developing the international affairs included 6 codes and explaining and developing the
internationalization included 3 codes. According the dramatic changes affected the world of
the medical education, it is imperative that the goals, the programs and the orientations of the
universities be more in focus today.
Key words: Roadmap, Internationalization, University, Medical Sciences.
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