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چکيده
هدف پژوهش حاضر ارائه یک الگو براي بينالمللي سازي آموزش نيروي انساني در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
کشور ،است .پژوهش از نوع کيفي بوده و براي تحليل دادهها از روش گرانددتئوري استفاده شده است .به این منظور با 15
نفر از افرادي که در زمينه بينالمللي سازي آموزش نيروي انساني صاحبنظر هستند ،با استفاده از شيوه نمونهگيري
گلولهبرفي  ،مصاحبههاي عميقي صورت گرفت .سپس دادههاي حاصل از مصاحبهها از طریق کدگذاري باز ،محوري و
گزینشي تجزیه و تحليل شدند .در پایان الگوي پاردایمي بينالمللي سازي آموزش نيروي انساني متشکل از شرایط علي،
شرایط زمينهاي ،شرایط مداخلهگر ،پدیده محوري ،راهبردها و پيامدها ترسيم شد .پدیده اصلي الگوي طراحي شده،
بينالمللي سازي آموزش نيروي انساني در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي کشور ،است .یافتههاي پژوهش نشان
داد ،عوامل علي شامل ،زیرساختها ،استانداردهاي الزم ،امکانات موجود و ضرورتهاي بينالمللي سازي ،هستند .عوامل
مداخله گر شامل ،شرایط سياسي حاکم بر کشور ،مرا کز آموزشي و دانشگاهي ،عوامل محيطي ،یکپارچگي مدیریتي و عوامل
اجرایي ،است .عوامل زمينه اي شامل ،فضاي رقابتي و نگرش به پدیده جهاني شدن و راهبردها به صورت فرهنگ سازي ،ایجاد
ساختار مناسب علمي و پژوهشي ،تبليغات کارآمد ،برنامههاي اجتماعي و قوانين و مقررات ،ميبا شد .پيامدهاي یک سيستم
بينالمللي سازي آموزش نيروي انساني نيز شامل ،دستاوردهاي فرهنگي ،دستاوردهاي اقتصادي ،دستاوردهاي ارتباطي و
دستاوردهاي آموزشي است.
کليدواژهها :بينالمللي سازي آموزش ،نيروي انساني ،گرانددتئوري ،علوم پزشکي.

 1دانشجوي دکتري مدیریت دولتي ،دانشکده علوم انساني ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ساوه ،ایران.
 2ا ستتتادیار ،گتتروه متتدیریت ،دان شتتگاه آزاد ا ستتالمي وا حتد ستتاوه ،گتتروه متتدیریت ،ستتاوه ،ا یتتران (م ستتئول مکات بتتات
)a.afsharnejad1394@gmail.com
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مقدمه
آموزش یکي از ابعاد اساسي توسعه انساني بشمار ميرود ،چرا کتته ی کتتي از انت ا هتتاي اجتنا نا پتتذیر
مردم است؛ انت ابي که ارتباطي با سطح ثروت و یا موقعيت اجتماعي آنها ندارد (  .) 1مأمور یتتت ا صتتلي
آموزش ،تربيت نيروي انساني توانمند و شایستهاي است که دانش ،نگرش و مهارتهاي الزم براي حفظ
و ارتقاي سالمت آحاد جامعه را داشته باشند(  .) 2آموزش صحيح نيروي انساني ضمن ارت قتتاي عمل کتترد
کارکنان و سازمانهاي دولتي زمينههاي برخورد مناسبتر کارکنان با مراجعان را ن يتتز فتتراهم متتيآورد
(  .) 3در ب ش علوم پزشکي ،تغييرات اساسي در چهره بيماريهاي کشور خصوصاً ا فتتزایش م يتتزان بتتار
بيماريهاي غيرواگير ،ظهور فناوريهاي نوین و پيشرفته تش يصي و درماني ،تغييرات در هرم جعميتي
کشور و غيره ،بازنگري در روند تربيت نيروي انساني ب ش سالمت را در راستاي تحقق آموزش پاس گو
بيش از پيش ضروري ميسازد (  .) 4در هر سازماني ،بهره بتترداري از ستترمایهگذاريها و د ستتتيابي بتته
اهداف و برنامههاي پيش بيني شده بستگي کامل به نيروي انساني توانمند ،کارا و متعهد دارد که نسبت
به اهداف و سياست هاي سازمان شناخت کامل داشته باشد و با استفاده از یک نظام آموزشي صتتحيح و
جامع به طور مستمر با دریافت آموزشهاي موردنياز ضمن افزایش دانش علمي بر مهارت عم لتتي ختتود
بيفزاید (  .) 5به عبارت دیگر ،مهمترین ب ش هر سازماني را نيروي انساني تشکيل ميدهد که ميتواند
موجب تحقق اهداف آن سازمان شود .ا ستتتفاده صتتحيح از ن يتتروي ان ستتاني ارز شتتمندترین و بزرگ تترین
مسئلهي حائز اهميت ميباشد ( .) 6بر اساس گزارش سازمان جهاني بهدا شتتت ،تول يتتد م نتتابع بتته و یتتژه
تربيت منابع انساني مورد نياز یکي از کارکردهاي اصلي نظام ستتالمت مح ستتو

متي شتتود کتته بتتا بتته

کارگيري دانش و مهارتهاي روز و ا یجاد شا یستگيهاي الزم ،عملکرد نظام سالمت را بهبود مي ب شد
و به دنبال آن ارتقاي سالمت جامعه را در پي خواهد داشت (  .) 7بينالمللي و جهاني شدن در بسياري از
حوزه هاي روزمره ،از محصوالت گرفته تا اقتصاد ،صنعت و سياست و سایر موارد مؤثر بوده ا ستتت .ف شتتار
بينالمللي سازي منجر به ایجاد اشکال م تلفي از آموزش شده و مسبب ایجاد تغي يتترات گ ستتتردهاي در
بسياري از کشورها ميباشد (  .) 8موسسات آموزشي نيز براي پاس گو یي به نياز هتتاي آموز شتي از ب عتتد
کيفي و کمي و دوام و پيشرفت در رقابتهاي جهاني ،ناچار به پذیرش رویکرد متفاوتي هستند که برا ي
مشارکت تعداد رو به افزایش دانشجویان بينالمللي در جامعه یادگيري ،ارزش قائل هستند (  .) 9یکي از
ا یتتن رویکرد هتتا ،بينالمللي ستتازي آ متتوزش ا ستتت .بينالمللي ستتازي فرآی نتتد تلف يتتق ا ب عتتاد بينالمل لتتي،
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ميانفرهنگي و جهاني ،عملکردها و اجراي آموزش به شيوهاي است که احترام به تفاوتهاي فرهن گتي و
سنتها را ارتقا ميب شد (  .) 10این شيوه از سيستم آموزش چندین سال است که در برخي از کشورها
اجرا ميشود.
شرایط خاص آموزش ضمن خدمت در دانش پزشکي و اینکه سالمتي یکي از ارکان اصلي پيشرفت
هر جامعهاي است؛ تحقيق و تفحص در این حوزه را مي طلبد .بنابراین ،بروز رساني و بينالملليسازي
آموزش نيروي انساني در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي یک ضرورت آشکار است .با توجه به
اهميت بينالملليسازي آموزش نيروي انساني ،این سؤال مطرح ميشود که ،چه مؤلفههایي در الگوي
بينالملل سازي آموزش نيروي انساني در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي کشور ،نقش دارند؟
به منظور پاس گویي به این سؤال ،از روش گرانددتئوري استفاده شده است .باتوجه به اینکه این روش
مبتني بر نظرات کارشناسان بوده و ابعاد گوناگون مدل نظير ،عوامل علي ،زمينهاي ،مداخلهگر ،راهبردها
و پيامدها را واکاوي ميکند؛ ميتواند مدلي جامع را ترسيم نماید.
مبانی نظري و پيشينه پژوهش
بينالمللي شدن آموزش یکي از شيوههاي پاس گویي ی ک کشور به جهاني شدن است که در همان حال
مليت را نيز مد نظر قرار ميدهد (  .) 11حاميان آموزش در سطح جهاني و بينالمللي ،دال یل متعدد ي را
براي حمایت خود بيان ميکنند؛ ازجمله :امکان جتتذ بد نتته دان شتتجو یي بتتا ن شتتا تر و چ نتتد ملي تي،
دسترسي جغرافيایي و طبقاتي وسيعتر به آموزش به خصوص در کشورهاي در حال تو ستتعه کتته فا قتتد
ظرفيتهاي الزم براي پاس گو یي به تقاضاي باالي آموزش هستند ،توانایي براي انت قتتال دا نتتش ستتطح
جهاني به م اطبان وسيعتر ،برنامه درسي گسترده بينالملليتر و احتمال کا ستتتن از هز ی نتتهها و ر شتتد
شرکتهاي خصوصي در این زمينه براي حذف یارانههاي دولتي ( .) 12
نتایج برخي مطالعات در زمينه بينالملليسازي آموزش نشان ميدهد که ،ایجاد تغيير در باورها و
نگرشهاي اساتيد در امر آموزش ضروري و عدمتعصب به شيوهاي خاص و سنتي ناکارآمد است ( .) 13
در پژوهش دیگري ،عوامل شرایطي دولت با  6عامل (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ،نهادهاي
قانوني و سياستگذار ،اسناد ملي ،امنيت ملي ،زبان و فرهنگ ،فناوري اطالعات) راهبردهاي دولت با 7
عامل (سياست پژوهي ،سياستگذاري ،قانونگذاري ،برنامهي راهبردي ،سياست خارجي ،بودجه،
تجاريسازي آموزش) و عوامل پيامدي با  4عامل(توسعهي علمي ،اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي) به عنوان
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مؤلفههاي اثرگذار نقش دولت در بينالملليسازي آموزش دانشگاههاي علوم پزشکي کشور ،دستهبندي
شده است (  .) 14نتيجه پژوهش دیوئي و داف  1نشان ميدهد که یکي از مهمترین نقا ضعف در
استراتژيهاي سازماني براي بينالملليشتدن آموزش در دانشگاه اورگان آمریکا ،ضعف آموزش منتابع
انستاني آن است(  .) 15در این زمينه ،چنگ  2و همکاران بر توانمندسازي اساتيد در سيستم بينالمللي
آموزش تأکيد داشته و بر این باور هستند که در بسياري از مواقع اساتيد عالقهمند به تغيير سبک
عملکرد خود متناسب بابينالمللي سازي هستند ولي به دليل نداشتن دانش کافي در این زمينه ناتوان
ميباشند ( .) 16در این راستا ،برخي منابع ،مهمترین مؤلفههاي آموزش پزشکي را ،سطح فراکالن (با زیر
مؤلفههاي رابطه با سایر کشورها و تعامالت بينالمللي) سطح کالن (با زیر مؤلفههاي دانشجو ،وضعيت
سياسي ،وضعيت اقتصادي ،وضعيت فرهنگي ،عوامل محيطي و قوانين کالن) سطح صنعت (با زیر
مؤلفههاي قوانين و مقررات ،تصميمگيرندگان و بازار و مشتریان) و سطح دانشگاه (بازیر مؤلفههاي
زیرساختها و توانمنديهاي اساتيد) ،ارزیابي نمودهاند (  .) 17نتایج پژوهشي درباره رهبري و مدیریت
در بينالملليسازي آموزش ،نشان ميدهد که بين تعاریف بينالملليسازي و جهاني شدن در آموزش
وجهتمایز روشني وجود دارد و براي رسيدن به سطح مطلو بينالمللي سازي آموزش چهار حيطه
اصلي باید مدیریت و رهبري شوند که شامل مطالعه تحليلي محيط ،توسعه برنامه راهبردي منسجم و
هدفدار ،پيادهسازي و سازماندهي زیرساختها و رصد و ارزیابي پيوسته و مؤثر ،ميباشد .عالوه بر آن ،در
کشور ایران به نظر مي رسد با تکيه بر رهبري و مدیریت مؤثر ،برنامهریزي استراتژیک و اجراي
فعاليتهاي مستمر و مرتبط با برنامه ،آینده بينالمللي شدن آموزش به طور بالقوه اميدوارکننده است
( .) 18
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش کيفي بوده و هدف آن ارائه الگویي براي
بينالملليسازي آموزش نيروي انساني در ب ش علوم پزشکي ،است .از آنجا که الزمه طراحي الگو،
تعيين مؤلفهها و ابعاد آن است ،لذا براي دستيابي به این هدف از روش گرانددتئوري با رویکرد
کوربين -استراوس استفاده شده است .به منظور گردآوري دادهها از مصاحبههاي انفرادي عميق
نيمهساختاریافته استفاده گردید .سؤاالت راهنماي مصاحبه با توجه به بررسي ادبيات موضوع و مرور
نظاممند و بر اس اس نظر کارشناسان خبره ،طراحي شده است .بنابراین ،مصاحبهها با سؤاالت کلي و
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ساده شروع و به سمت سؤاالت ت صصي و جزیيتر پيش رفت و هر مصاحبه حدود یک ساعت و گاهي
بيشتر طول کشيد .براي انجام مصاحبه ،پس از هماهنگي حضوري یا تلفني با افراد ،وقت مصاحبه
تعيين شده است .قب ل از مصاحبه مکان مصاحبه با نظر مصاحبهشوندگان انت ا شدهاند .در حين
مصاحبه ،تا حد امکان سعي شده تا مصاحبه به صورت غيررسمي ،بدون قضاوت ،به صورت باز و با
پرهيز از هرگونه اظهار نظر صورت گيرد  .مباحث جلسات پس از اخذ رضایت از طریق یک دستگاه
الکترونيکي ضبط شدهاند .یادداشتبرداري از نکات مهم نيز در حين مصاحبه توسط پژوهشگر انجام
شده است .براي حفظ محرمانگي اسامي ،به هر کدام از آنها ی ک کد با حرف  Pبرگرفته از کلمه
مشارکتکننده  1اختصاص داده شده و از آن زمان هر جا از گفتههاي ایشان در مقاله استفاده شده،
کد آنها به عنوان مرجع ذکر شده است  .بعد از پایان هر مصاحبه ،نوار آن توسط پژوهشگر شنيده و
نکات مهم به همراه موارد یادداشت شده در یک فرم ثبت شده است  .عالوه بر این ،اطالعات دیگر
شامل نام و سمت مصاحبه شونده ،تاریخ ،مکان و سایر موارد در فرم مربوطه ثبت شده است .پس از
اجراي هر مصاحبه  ،مفاهيم کليدي آن به صورت یک کد ،مش ص شدند .پس از خوانش متن تمامي
مصاحبهها ،مجموعهاي از مفاهيم اوليه است راج شد ند .در ادامه با دسته بندي مفاهيم براساس
تشابهات ،دستههاي بزرگتري تحت عنوان مقوالت فرعي ،ایجاد شدند .تحليل چندین باره مقوالت
منجر به دسته بندي کلي تري تحت عنوان مقوالت اصلي شد .بنابراین ،ابتدا مفاهيم از دل مصاحبهها
است راج شده و سپس با دسته بندي کردن آنها براساس تشابهات ،مقولههاي فرعي و اصلي ،شکل
گرفتند .در گام آخر نيز ارتبا بين مقولهها بررسيشده و الگوي پژوهش براساس مقولهها و ارتباطات
بين آنها ،طراحي شد .جامعه مورد مطالعه شامل صاحب نظران و خبرگان و افراد باتجربه در حوزه
آموزش ،هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشکي و مدیران ارشد نظام سالمت ،بودند .در این مرحله
روش نمونهگيري مبتني بر هدف خبرگان فعال بوده و افرادي در پژوهش شرکت کردند که در زمينه
آموزش و بينالملليسازي آموزش داراي تجار ارزندهاي هستند .به این منظور در ابتداي امر با
رویکرد هدفمند (قضاوتي ) بر اساس معيارهاي شناسایي شده ،تعداد  5خبره شناسایي شدند .سپس با
استفاده از همکاري خبرهها تعدادي خبره دیگر به این تحقيق اضافه شد؛ نمونهبرداري تا زماني ادامه
یافت که نمونههاي بعدي ،مطالب جدیدي به اجزاي تشکيلدهنده تئوري اضافه نميکرد .بنابراین به
جز چند نفر ن ست که مستقيماً توسط محقق بر اساس معيارهاي موردنظر انت ا شدهاند ،سایر
خبرگان عالوه بر معيارهاي خبرگي ،توسط سایر خبرگان نيز تأیيد شدهاند .در نهایت  15خبره در
این تحقيق براي گردآوري دادهها مورد استفاده قرار گرفت.
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یکي از بحثهاي مهم در پژوهش هاي کيفي ،بحث اعتبار و پایایي است .پژوهشگران کيفي معتقدند
که مفاهيم سنتي اعتبار درباره دادهها و تفسيرهاي پژوهش کيفي مصداق ندارد و بهجاي آن مالكهاي
دیگري به کار گرفته ميشود .به این منظور ،در این پژوهش براي بررسي صحت (اعتبار)دادهها و
مفاهيم است راج شده از رویکرد بازنگري مشارکتکنندگان کمک گرفته شد  .به این منظور متن
نوشتاري هر مصاحبه و مفاهيم است راج شده از آن در اختيار هر مصاحبهشونده قرار گرفت و آنها
صحت متون پياده شده و مفاهيم کشفشده را تأیيد نمودند .به منظور بازنگري ناظرین نيز ،متن برخي
از مصاحبهها ،کدها و مقولههاي است راج شده در اختيار نویسنده دوم که با روش تجزیه و تحليل
کيفي آشنایي داشت ،قرار گرفت .نویسنده نظرات خود را نسبت به مفاهيم است راجشده ،اعالم نمود.
طي چندین جلسه بحث و تبادلنظر ،ویرایشهاي الزم بر روي مفاهيم موردبحث ،انجام شد .عالوه
برآن ،در این پژوهش سعي بر آن بود که با ثبت مراحل تحقيق امکان بررسي صحت گامهاي م تلف
براي خوانندگان فراهم شود.
يافتههاي پژوهش
به دنبال انجام هر مصاحبه هر یک از آنها در فایل  Word office 2019به صورت نوشتاري پياده و
مرور ،سپس کدگذاري شدند .براساس رویکرد استراوس -کوربين ،براي تحليل دادهها از سه روش
کدگذاري باز ،محوري ،و انت ابي استفاده شد .به این منظور در ابتداي فرآیند تحليل از کدگذاري باز
براي است راج مفاهيم ،بهره گيري شد .با پيشرفت کار و پدیدار شدن روابط بين مفاهيم به دست آمده و
به منظور جهتدهي به دادهها و شکلگيري مقولهها از شيوه کدگذاري محوري استفاده گردید .جهت
نهایي کردن مدل و حذف دادهاي غيرمرتبط از شيوه کدگذاري انت ابي بهره گرفته شد .کدگذاريهاي
به صورت زیر انجام شده است:
کدگذاري باز :پس از اجراي مصاحبه ،پاسخها که به صورت ضبطشده بودند ،نگارش شتتد  .در ادا متته
پس از خوانش مکرر مطالب مصاحبه ،مفاهيم مهم شناسایي شدند  .این فاکتورها یا مفاهيم براي ان جتتام
کدگذاري باز ،بکار گرفته شدند .مصاحبهشوندگان ،مؤلفههاي م تلفي را در هر کتتدام از زیرب ش هتتاي
بينالمللي سازي آموزش نيروي انساني در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،ارائه نمودند  .در این
ميان بعضي از مؤلفهها وجه اشتراك بين تمامي افراد پاسخدهنده بودند  .مؤلفههاي ،اجتنا از تب عتتي
بين دانشجویان داخلي و خارجي ،مدیریت و برنامه ریزي ،توليد دانش ،کسب درآمد ،است دام به تترین
اساتيد در زمينه آموزش بينالملل ،پرداختن به نيازهاي ابتدایي و اوليه افراد و برنا متتهریزي و متتدیریت
منسجم براي بينالملليسازي ،مؤلفههایي بود نتتد کتته ت متتامي پا ستتخدهندگان بتتر آن ،تأک يتتد دا شتتتند.
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مصاحبهشوندگان اذعان داشتند ،اجتنا از تبعي

بين دانشجویان داخلي و خارجي از پارامترهاي مهم

در موفقيت یک طرح بينالمللي سازي آموزش است .لذا ،این موضوع به صورتهاي گو نتتاگوني در بتتين
کدهاي شناسایيشده ،تکرار شده است  .یکي از شرکت کنندگان دراین باره گف تته بتتود« :یکسان ستتازي
آموزش و یکپارچه بودن قطعا مفيد است .اولين مرحله احترام گذاشتن است .یتتک متتورد دی گتتر این کتته
مسائل سياسي و پيشزمينه هاي فکري باید کنار گذاشته شتتود و بتتدون تو جتته بتته مل يتتت ا فتتراد ،آن هتتا
موردپذیرش قرار بگيرند»(  .) P7از طرفي دیگر ،مدیریت و برنامهریزي ،فاکتور مهمي در راستاي تح قتتق
اهداف تعریف شده بينالملليسازي است  .ارائه یک برنامه مناسب و منطبق بر واقعيت ميتواند شتترایط
موجود را سنجيده ،نيازها را مش ص و راهبردها را تعيين کند .مصاحبهشونده (  ) P3معتقد بود « :قطعا
برنامهریزي و مدیریت صحيح ميتواند مجموعه را به سم ت هدف سوق دهد» .بنابراین این مفهوم از دید
کارشناسان در ارائه مدل ،بسيار مهم بوده و همگي بر آن تأکيد داشتند .مصاحبهشوند (  ) P1به مدیریت
منابع انساني نيز به عنوان عنصر کليدي در آموزش نيروي انساني پرداخته و گف تته ا ستتت « :متتدیریت
منابع انساني و منابع مالي و به طور کلي مدیریت و برنامه ریزي جزو ارکان اوليه هر کاري محسو شده
و لذا توجه به آن در این فرآیند از ضروریات است ».مصاحبهشوندگان ،توليد دانش و کسب درآمد را از
پيامدهاي و نتایج موردانتظار بينالمللي سازي آموزش دانسته و ارائه برنامه مدون براي رسيدن به آن را
ضروري شمردند .در ا یتتن راب طتته ن ظتتر مصاحبه شتتونده (  ) P13ا یتتن بتتود « :ک شتتور بتتا ا جتتراي سي ستتتم
بينالملليسازي آموزش مي تواند در زمينه ارتقاي وضعيت کلي و توليد دا نتتش ،گتتام اسا ستتي بتتردارد».
فاکتورهاي زیادي در زمينه موضوع نقش دارند .از دید کارشناسان ،است دام بهترین ا ستتاتيد در زمي نته
آموزش بين الملل ،فاکتوري است که توجه به آن بسيار ضروري است .از آنجا که بار اصلي تتدریس بتتر
عهده استاد است ،انت ا استاد برتر در این زمينه ،عالوه بر غناي آموزشي ،براي کارمندان ن يتتز ای جتتاد
انگيزه مي شود .استاد باید به خوبي در زمينه کاري مت صص بوده و تمامي ابعاد م ت لتتف آ متتوزش بتته
سبک بينالملل را از زوایاي م تلف بررسي و مطالعه کنند .بگونهاي که کارمندي که تحت آموزش بوده
هنگام برخورد با دانشجو یا بيمار ختتارجي در م حتتيط کتتار ،بتتا کم تترین چتتالش مواج هتته با شتتد .ن ظتتر
مصاحبهشونده (  ) P5براین بود که « :اساتيدي در یک سيستم بينالمللي ميتوانند موفق باشند که از هر
نظر خبره باشند .بنابراین باید بهترین اساتيد است دام شوند» .از طرفي دیگر ،اصليترین نياز براي ارائه
یک دوره آموزشي بين المللي پرداختن به نياز هتتاي اب تتدایي و اول يتته ا فتتراد ا ستتت .در ا یتتن زمي نتته ن ظتتر
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مصاحبهشونده (  ) P2این بود « :برنامهر یزي باید دربرگيرنده نيازهاي ابتدایي و اوليه افراد ن يتتز با شتتد».
بنابراین اگر قرار است از یک فرد خارجي براي برگزاري دوره ا ستتتفاده شتتود ،بر طتترف کتتردن نياز هتتاي
ابتدایي و اوليه او ،کليديترین مسأله است که تمامي مصاحبهشوندگان بر آن تأک يتتد دا شتتتند .معر فتتي
فرهنگ ایراني ،تب ادالت فرهنگي و آموزشي ،مفاهيمي است که به صورتهاي م تلفي در بين پا ستتخها
دیده شده است .به عنوان نمونه یکي از مصاحبه شوندگان براین باور بود که« :گام برداشتن در زمي نتته
بينالملليسازي آثار و نتایج م تلفي دارد ،شاید مهمترین آن معرفي فرهنگ ا صتتيل ایرا نتتي بتته ستتایر
ک شورها باشد .ا ستتتفاده از ت جتتار و دا نتتش دی گتتران ،آ شتتنایي بتتا ستتایر جوا متتع و غ يتتره از پيا متتدهاي
بينالملليسازي هستند» (  .) P11درجایي دیگر ،یکي از مشارکتکنندگان بر وجود زیرساختها تأک يتتد
داشت و مي گفت « :بدیهي است که الزمه ایجاد سيستم بينالمللي ستتازي آ متتوزش ،و جتتود زیر ستتاخت
است» (  .) P1سایر کدها به صورت متناو در بتتين ن ظتترات کارشنا ستتان ت کتترار شتتده ا ستتت  .بتتا ان جتتام
کدگذاري باز ،تعداد  121کد م تلف است راج شدند.
کدگذاري محوري :پس از اینکه کدهاي اوليه نوشته شدند ،آنهایي که با یکدیگر مرتبط بودند و به
یک موضوع اشاره ميکردند ،در یک دسته قرار گرفتند .این موضوع مشترك درواقع همان مقولههاي
فرعي هستند .پس از مش ص نمودن مقولههاي فرعي ،مجددا روند کدگذاري موردبازبيني قرار گرفت و
مقوله هایي که از نظر محتوایي به یکدیگر نزدیک بودند در دستههاي بزرگتري تحت عنوان مقولههاي
اصلي تقسيم بندي شدند .در جدول  ،1نحوه مقولهسازي و کدگذاري محوري ،آمده است.
جدول  .1مقوله سازي براساس مفاهيم تحقيق

رديف

مقوله اصلی

مقوله فرعی

1

بينالمللي سازي آموزش نيروي
انساني در وزارت بهداشت ،درمان و
علوم پزشکي کشور

شناخت ظرفيتهاي علمي و پژوهشي کشوراستفاده از پتانسيلهاي انساني دربينالمللي سازي
کاربردي کردن توليدات علمي-توجه ویژه به امر آموزش

2

زیرساختها

زیرساخت ملي-زیرساخت دانشگاهي
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رديف

مقوله اصلی

مقوله فرعی

3

امکانات موجود

امکانات فيزیکي-امکانات غيرفيزیکي

4

استانداردهاي الزم

استانداردهاي جهاني-دستورالعملهاي موجود داخلي

5

ضرورتهاي بينالملي سازي

تحقق اهداف علمي کالن کشور-آماده سازي جامعه براي پذیرش افراد خارجي

6

شرایط سياسي حاکم بر کشور

اعمال تحریمهااهداف سياسي حکومت-نگرش مسئوالن به موضوع

7

مراکز آموزشي و دانشگاهي

شرایط خارجي دانشگاه-شرایط داخلي دانشگاه

8

عوامل محيطي

عوامل محيطي خارجي-عوامل محيطي داخلي

9

یکپارچگي مدیریتي

برنامهریزيهاي منسجمپایش و نظارت مستمروجود منابع انساني ماهر-وجود فناوري و تکنولوژيهاي الزم

10

عوامل اجرایي

وجود پژوهشکدههاي مجهز-وجود دانشگاههاي توانمند

11
دستاوردهاي فرهنگي

12

دستاوردهاي اقتصادي

ارتقاي فرهنگ کشورمعرفي فرهنگ ایرانيتبادالت فرهنگيرونق اقتصاديافزایش سرمایه گذاريها در ب ش تحقيق وتوسعه
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رديف

مقوله اصلی

مقوله فرعی

13

دستاوردهاي ارتباطي

تبادل اطالعات بيندانشگاهي-ارتباطات برونمرزي

14

دستاوردهاي آموزشي

تبدیل کشور به قطب آموزشي منطقهتقویت بنيه علمي کشور-بکارگيري توانمنديهاي علمي افراد

15

فضاي رقابتي

وجود فضاي رقابت در بين دانشگاههاي کشور-وجود منابع و امکانات در برخي دانشگاهها

16

نگرش به پدیده جهاني شدن

همسویي با تحوالت علمي جهاني-وجود منابع انساني توانمند در سطح بينالملل

17

فرهنگسازي

آموزش و توانمند سازي جامعه در زمينه پذیرشافراد خارجي
-توجه به فرهنگ ملي کشور

18

ایجاد ساختار مناسب علمي و
پژوهشي

بروز کردن امکانات و فناوريهاي علمي وپژوهشي کشور
-افزایش تعامالت علمي و پژوهشي با جهان

19

تبليغات کارآمد

معرفي دانشگاه در ژورنالهاي علمي بينالمللي-بکارگيري ابزارهاي نوین در حوزه تبليغات

20

برنامههاي اجتماعي

انطباق برنامهها با ارزشهاي اجتماعي کشور-ایجاد شبکههاي ارتباطي کارآفرینانهمحور

قوانين و مقررات

نگرش به بينالمللي سازي به عنوان صنعتدرآمدزا در قوانين
اصالح مقررات مربو به صدور وی زا و روادید-مقررات است دامي در حوزه آموزش علوم پزشکي

21
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تجزیهوتحليل مصاحبهها به است راج  21مقوله اصلي با  50مقوله فرعي ،منجر شد .در ادامه به
تشریح مقولهها پرداخته شده است.
الف) شرايط علی :براي ایجاد یک سيستم بينالملليسازي آموزش نيروي انساني مي بایست،
زیرساختهاي آن فراهم باشد .ب شي از این زیرساختها به جامعه مربو شده مانند برخورد عموم
مردم کشور با افراد خارجي ،نحوه برقرار کردن ارتبا  ،شرایط امنيتي کشور و غيره؛ برخي دیگر نيز به
دانشگاه مربو شده که ناشي از زیرساختهاي فيزیکي م انند وجود اساتيد مجر و غيرفيزیکي مانند
اعتقاد به ایجاد سيستم توسط مدیران و کارکنان دانشگاه است .امکانات که به صورت فيزیکي و
غيرفيزیکي هستند نيز الزمه ایجاد سيستم بينالملليسازي آموزش نيروي انساني ،است .امکانات
فيزیکي مانند تجهيزات آموزشي مطابق تکنولوژي ر وز و غيره ،امکانات غيرفيزیکي قدرت برقراري
ارتبا با جهان و غيره ،سيستم را به تحقق اهداف آن نزدیک ميکند .دانشگاههایي که از نظر امکانات
در وضعيت خوبي هستند ،معموال نسبت به بينالملليسازي اقدام ميکنند .از طرفي دیگر ،مبحث
استانداردسازي آموزش بویژه بينالملي سازي آموزش نيروي انساني با توجه به سرمایهگذاري کالن
مؤسسات ،سازمانها و شرکتها اعم از خصوصي و دولتي بر امر آموزش ،یکي از ضروریات ميباشد.
استانداردهاي جهاني راهکارهایي به دست ميدهند که سازمانها و منابع انساني آنها را در زمينه مسائل
مربو به آموزش یاري ميدهند .براي ایجاد یک سيستم بينالملليسازي آموزش نيروي انساني ،رعایت
استانداردهاي جهاني ضروري و الزم است .یک سيستم بينالمللي ،نميتواند خارج از چارچو ها و
قوانين موجود جهاني عمل کند .از طرفي دستورالعملهاي داخلي کشور که در زمينههاي م تلف
آموزش ،بحث نمودهاند ،الزماالجرا است .با استناد به سند چشمانداز  20ساله کشور و اهداف آن نظير،
تبدیل ایران به قدرت علمي اول منطقه ،شناخت سایر ملل و فرهنگها ،شناخت نياز جامعه جهاني و
توان پاس گویي به آنها؛ ميتوان گفت که ،روي آوردن به بينالملليسازي در نظام آموزشي ایران یک
ضرورت است .آماده سازي آحاد جامعه براي پذیرش افراد خارجي ،زمينه را براي تحقق اهداف علمي
کالن کشور فراهم ساخته و روند موفقيت آن را سریعتر مي نماید.
ب) پديده محوري :پدیده محوري این پژوهش ایجاد سيستم بينالملليسازي آموزش نيروي
انساني در وزارت بهداشت ،درمان و علوم پزشکي کشور ،مي باشد .براساس نظرات کارشناسان
مصاحبهشونده ،رقابت کمي و کيفي ميان دانشگاهها پتانسيل آنها در همکاريهاي بينالمللي را آشکار
کرده و ایران پيشرفت قابلتوجهي در این زمينه داشته است  .کشور ما به لحاظ نيروهاي انساني،
ظرفيت هاي مناسبي دارد .ساالنه تعداد زیادي از ن بگان به دليل عدمتوجه الزم به ظرفيتهاي علمي و
پژوهشي در کشور ،مهاجرت ميکنند .این درحالي است که ميتوان با فراهم ساختن امکانات الزم براي

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني ،سال هشتم ،شماره  ،31زمستان 1400

140

ای ن افراد و کاربردي کردن توليدات علمي که دارند ،هم این نيروهاي انساني که براي رشد و پيشرفت
کشور موردنياز هستند ،نگه داشت و هم در شرایط کنوني اقتصادي و سياسي ،توان داخلي را افزایش
داد.
ج) عوامل زمينهاي :امروزه رقابت در هر زمينهاي وجود دارد ،دانشگاهها و امور علمي و آموزشي نيز
از این پدیده مستثنا نيستند .کشورها و دانشگاههاي م تلف عموما سعي ميکنند که در سطح جهاني
حرفي براي گفتن داشته باشند .ایجاد یک سيستم بينالملليسازي آموزش نيروي انساني راهي مناسب
براي مطرح شدن دانشگاه در سطح بينالمللي است .وجود شرایط امکانات و شرایط مناسب براي ایجاد
یک سيستم بينالمللي سازي آموزش نيروي انساني ،مدیریت مناسب آن ،ميتواند دانشگاه را در این
عرصه رقابتي موفق نماید .از طرفي دیگر ،پدیده جهانيشدن در تصميمگيريها و فعاليتهاي اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي انسانها نقش تعيينکنندهاي دارد .اساسا یک سيستم بينالمللي آموزش نيروي
انساني زائيده نگرش به پدیده جهاني شدن است .در این راستا کشورهایي که ميکوشند تا همسو با
تحوالت علمي دنيا ،حرکت کنند ،ميتوانند سهم زیادي در توليدات علمي دنيا و برخورداري از اثرات
مثبت آن ،داشته باشند .کشور ما به لحاظ منابع انساني توانمند در سطح بينالملل ،از پتانسيلهاي
خوبي برخوردار است .وجود این ظرفيت ها بویژه افرادي که نگرش مثبتي نسبت به پدیده جهاني شدن
دارند ،زمينه را براي ایجاد یک سيستم بينالملليسازي آموزش ،هموارتر ميکنند.
د) عوامل مداخلهگر :شرایط سياسي کشورها نقش تعيينکنندهاي در تقابل آنها با سایر کشورها و
مراودات آنها دارد .برمبناي نظرات مصاحبهشوندگان ،این شامل تحریمها ،اهداف سياسي حکومت و نوع
نگاه مسئوالن ،هستند .تحریم ها ب صوص در شرایط کنوني کشور بر ایجاد سيستم و ارتبا با جهان و
تبادل علمي و غيرعلمي با صاحبان علم ،تأثيرگذار است .در این ميان هدفگذاري سياسي حکومت
براي ارتبا با جهان و دیدگاه مسئوالن امر در این زمينه نقش مداخلهگر را دارند .عوامل دانشگاهي که
ميتواند نشأت گرفته از نوع نگاه دانشگاه باشد و یا شرایط و امکانات دانشگاه و همچنين شرایط اجرایي،
سياسي و مدیریتي ،به عنوان مداخلهگر عمل مي کنند .دانشگاهي که اساتيد و کارکنان آن با فضاهاي
خارج از کشور بيشتر در ارتبا است ميتواند نفوذ الزم را براي ایجاد یک سيستم بينالمللي آموزش
نيروي انساني ،داشته باشد .سيستم بينالمللي آموزش نيروي انسان ي مانند هر سيستم دیگري از عوامل
داخلي و خارجي تأثير مي پذیرد .عوامل محيطي داخلي سيستم شامل عوامل دروني هستند که بر
رویکرد و موفقيت سيستم تاثيرگذار مي باشند .عوامل محيطي خارجي نيز شامل تمامي عواملي است که
در خارج از سيستم وجود دارند .توانایي مدیریت نقا قوت در عمليات داخلي سيستم ،شناسایي
فرصتها و همچنين خطرات بالقوهاي که خارج از سيستم را تهدید ميکند ،نقش مهمي در موفقيت
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سيستم دارد .رهبري یک سيستم بينالمللي سازي آموزش بر عهده مدیراني است که به منظور اجراي
سيستم ،وظيفه برنامهریزي ،است دام و آموزش نيروي انس اني ،بکارگيري فناوريهاي روز و پایش و
نظارت را بر عهده دارند .مدیریت چنين سيستمي با پذیرفتن پيچيدگي و پویایي سيستم آموزش عالي
و مؤسسات آن در حکم سيستمي زنده ،ميداند که باید به طور دائتم در پي درك حتاالتي باشد که
سيستم بينالمللي آموزش به خود ميگيرد تا بت واند وضعيت آن را با توجه به شرایط پيراموني و دروني
آن ،در جهت اثرب شي و موفقيت بيشتر بهبود ب شد .این درحالي است که ،هر کشوري براي رسيدن
به توسعه پایدار و متوازن ،ناچار به استفاده و توسعه علم و فناوري است .ماندن در عرصه جهاني ،منو
به ارتقا و به حد مطلو رس اندن سطح علمي و فني است .در این مسير ،ابزار و امکانات هستند که
سهم زیادي در این حوزه دارند .وجود پژوهشکدههاي مجهز و دانشگاههاي توانمند در این زمينه
نقشآفرین هستند .از طرفي دیگر ،نوع و سطح فعاليتهاي پژوهشي یکي از شاخصهاي اصلي توسعه و
پيشرفت محسو ميشود .موفقيت در تمام فعاليتهاي مربو به توسعه صنایع ،کشاورزي ،خدمات و
غيره ،به گونهاي به گسترش فعاليتهاي پژوهشي بستگي دارد .در واقع پژوهش یکي از محورهاي
مهمي است که ضامن پيشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار ميآید .اگر پژوهشي نشود ،دانش
بشري افزایش ن واهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد .بدون انجام پژوهش امور آموزشي نيز از
پویایي و نشا الزم نيز برخوردار ن واهد بود.
ه) راهبردها :توجه به تنوع فرهنگي ایجا مي کند که آحاد جامعه در زمينه پذیرش افراد خارجي،
آموزش ببينند .افراد مي بایست ضمن توجه به فرهن گ ملي کشور ،بتوانند با سایر فرهنگها ارتبا
برقرار کنند .نظر یکي از مصاحبه شونده درباره این موضوع چنين بود« :همين که بگوئيم محيط دانشگاه
براي ایجاد یک سيستم بينالمللي سازي آموزش فراهم است کافي نيست .بلکه شرایط جامعه نيز باید
پذیراي آن باشد» (  .) P6بنابراین ،فرهنگ سازي در تمام ارکان جامعه الزم و ضروري است .ب ش زیادي
از فرهنگسازي توسط رسانهها و همچنين آموزشوپرورش ميتواند صورت بپذیرد .ماحصل فعاليتهاي
علمي و تحقيق و توسعه در عمل ،افزایش دانش و دیگري توليد تکنولوژي است .امروزه اهميت پژوهش
بر کسي پوشيده نيست .تجار چند دهه گذشته نيز نشان داده که آن دسته از کشورهایي که ارتبا
بين علم و تکنولوژي را در عمل برقرار نمودهاند از رشد سریعتري نسبت به سایرین برخوردار بودهاند.
ارائه یک سيستم بين المللي مستلزم حرکت در راستاي اهداف آموزشي و پژوهشي است لذا ،راهبردها
بای د این دو ب ش را پوشش دهند .این در گرو بروز کردن امکانات و فناوريهاي علمي و پژوهشي کشور
و همچنين ،افزایش تعامالت علمي و پژوهشي با جهان ،است .برخي از قوانين و مقرراتي که در
حوزههاي مرتبط با بينالمللي سازي وجود دارند نياز به بازنگري و اصالح دارند .محدودیتهاي قانوني
مربو به صدور ویزا و روادید ،چالش هاي گوناگوني را در این حوزه ایجاد کرده است .این در حالي است
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که نگرش به بينالمللي سازي به عنوان صنعت درآمدزا در قوانين و همچنين بازنگري مقررات
است دامي در حوزه آموزش علوم پزشکي ،به بهبود آموزش نيروي انساني کمک ميکند .تبليغات
کارآمد و استفاده از ابزارهاي نوین تبليغاتي در کنار برنامههاي اجتماعي نظير انطباق برنامههاي
بينالملليسازي با ارزشهاي اجتماعي کشور و ایجاد شبکههاي ارتباطي کارآفرینانهمحور ،راهکارهایي
است که خبرگان به آنها اشاره داشتهاند.
ز) پيامدها :بينالمللي سازي آموزش نيروي انساني ،پيامدهاي م تلفي را به دنبال دارد .یک سيستم
بينالمللي آموزش ضمن ارتقاي ب ش علمي کشور ميتواند با خود بهبود وضعيت اقتصادي ،ارتباطي و
فرهنگي را به همراه داشته باشد .در سایهي بينالمللي شدن سيستم آموزش ،بهرهگيري بهتر و بيشتر
از علوم و دستاوردهاي دیگر ملل و همچنين شناساندن فرهنگ و تمدن ایراني به سایر ملتها ،روي
ميدهد .بينالملليسازي سيستم آموزش سبب سازگاري با فرهنگ ناآشنا ميشود؛ شرایط را براي
سازگاري بهتر با دنيای ي که به واسطه ارتباطات به هم نزدیک شده و محيطي متنوع از لحاظ فرهنگي و
اجتماعي را به وجود آورده ،آسانتر مي نماید .مراودات بينالمللي ویژگي بارز یک سيستم بينالمللي
آموزش است .این موضوع ،تبادالت فرهنگي را به دنبال دارد که ميتواند ابزار مناسبي براي معرفي
فرهنگ ایراني باشد .شناخت فرهنگهاي دیگر و تأثير گرفتن از آ نها نيز ميتواند به ارتقاي سطح
فرهنگي کشور ،کمک نماید .یکي از پيامدهاي بينالملليسازي ،افزایش سرمایهگذاريها در ب ش
تحقيقوتوسعه و بتبع آن رونق اقتصادي است .رویکرد تجاريسازي در دانشگاه یکي از مصداقهاي
اقتصادي کردن سيستم بينالمللي آموزش است .مطمئناً ورود مؤسسات آموزش عالي به عرصه
تجاري سازي نتایج تحقيقات بر اساس نيازهاي بازار ،ميتواند فرصتها و پيامدهاي مثبتي به همراه
داشته باشد .پيامدهاي مثبت در سطح مؤسسات شامل متنوعشدن منابع تأمين مالي ،کاهش وابستگي
به بودجه دولتي و افزایش استقالل دانشگاهي هستند .پي امدهاي مثبت در سطح ملي شامل افزایش
رشد ناخالص داخلي ،افزایش سطح رفاه عمومي جامعه ،ارتقاي سطح استقالل اقتصادي و کاهش
وابستگي کشور به محصوالت دانش بنيان خواهد بود .در عصر جهانيشدن ،دانش و قدرت پيوند
ناگسستني با یکدیگر پيدا کردهاند .امروزه همکاريهاي علمي و دانشگاهي در سطح بينالمللي به یکي
از ابزارهاي کشورها براي پيشبرد سياست خارجي تبدیل شده است .افزایش مبادالت علمي و دانشگاهي
در سطح بينالمللي ميتواند به طور مستقيم و غيرمستقيم نتایج قابلتوجهي دربر داشته باشد.
سياستگذاران نظام آموزش عالي کشور براي افزایش مبادالت علمي و دانشگاهي در سطح بينالمللي
باید مبادرت به تصميمگيريها و اقداماتي در سطح درونسازماني (دانشگاهها) و برونسازماني (اسناد و
برنامه هاي فرادستي نظام آموزش عالي) بکنند و منابع الزم را براي پيشبرد این مبادالت ت صيص
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دهند .بنابراین ميتوان گفت ،یکي از پيامدهاي کليدي سيستم بينالملليسازي آموزش ،بعد ارتباطي
است .در یک سيستم بين المللي آموزش ،افراد ناچار هستند با دیگران و جهان خارج ارتبا داشته
باشند .چنين موقعيتي ایجا مي کند که فاکتور ارتباطي افراد آن جامعه ،بهبود پيدا کند .امروز به
لحاظ پيچيدگي هاي حاکم بر جوامع م تلف ،دارا بودن سطح مناسبي از آگاهي و شناخت ،براي افراد
به ویژه قشر نوجوان و دانشگاهي جامعه ،ضروري به نظر ميرسد .الزمه شناخت و آگاهي ،آموزش
مناسب در همه زمينه ها است .بکارگيري افرادي که توانایي الزم براي آموزش دارند ،سهم زیادي در این
عرصه دارد .در اسناد باالدستي نظام جمهوري اسالمي ایران توجه ویژهاي به موضوع آموزش شده و
براساس این اسناد و اهداف تعيين شده کشور باید به قطب علمي منطقه تبدیل شود  .از سویي دیگر،
تقویت بنيه علمي کشور ،نویدب ش توسعه تکنولوژي و فناوري است  .ارائه سيستم بينالمللي آموزش
موفق ،مي تواند ،ضمن تقویت بنيه علمي کشور ،هدف «تبدیل کشور به قطب آموزشي منطقه» را محقق
سازد.
کدگذاري انتخابی :کدگذاري انت ابي گام نهایي روش گرانددتئوري است که در آن براساس
کدگذاري هاي صورت گرفته ،مقوله اصلي موضوع انت ا شده و ارتبا آن با سایر مقو لهها را مش ص
شدهاند .در این مرحله ،مقوله هایي که نيازمند پایش و بررسي مجدد بودند ،بازنگري شدند .در این
مرحله از کدگذاري بر اساس ارتباطات شناسایي شده بين مقولههاي اصلي و فرعي در کدگذاريهاي باز
و محوري ،الگوي بينالملليسازي در آموزش علوم پزشکي ،طراحي شد.
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شکل  .1الگوي بين المللی سازي آموزش در وزارت بهداشت ،درمان و علوم پزشکی کشور

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوي بينالمللي سازي آموزش نيروي انساني در وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي ،انجام شد .با تحليل دادهها ،تعداد  121مفهوم در قالب  50مقوله فرعي و  21مقوله
اصلي ،شناسایي شدند .نتایج این پژوهش براي سازمانها و مراکزي ازجمله ،وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي ،دانشگاههاي علوم پزشکي ،بيمارستانهاي آموزشي درماني و مراکز تحقيقاتي ،کاربرد
دارد .جهاني شدن و ارتباطات کنوني گسترده سبب شده که جوامع م تلف به دنبال راههایي براي
مطرح کردن خود در صحنه بين الملل باشند .در این راستا کشور ما هم براي باقي ماندن در این رقابت
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جهاني ،ارائه بينالمللي سازي آموزش را چندسالي است که شروع کرده است .با این حال تا رسيدن به
یک سطح مطلو بينالملليسازي فاصله زیادي دارد .پژوهش بيانگر این است که ب ش علوم پزشکي
در کشور براي باقي ماندن در عرصه رقابت جهاني ناگزیر است که به بينالملليسازي آموزش نيروي
انساني به عنوان یک نگرش جهاني توجه نموده و شرایط را براي تحقق آن فراهم آورد .به منظور بررسي
همسویي نتایج حاصل با سایر پژوهشهاي انجامشده در زمينه بينالملليسازي سيستم آموزش نيروي
انساني ،چندین مطالعه بررسي شده که به شرح زیر هستند:
موسوي و همکاران(  ) 1397در پژوهشي که به موضوع شناسایي مؤلفههاي بينالملليسازي آموزش
عالي ،پرداختهاند؛ از روش تحليل کيفي استفاده نمودهاند .براساس مطالعه مذکور ،مهمترین عوامل در
سطح دانشگاه ،مؤلفه توانمندسازي اساتيد ،در سطح صنعت مؤلفه نهادینهسازي فرهنگ بينالمللي
شدن ،در سطح کالن مؤلفه استانداردسازي و در سطح فراکالن مؤلفه رابطه با سایر کشورها ،مي باشد
(  .) 17در پژوهش حاضر مفاهيم توانمندسازي اساتيد ،مهارتهاي ارتباطي ،لزوم مهارتهاي فرهنگي
است راج شده که از این نظر و همچنين روش پژوهش با این مقاله همسو است .در پژوهش زمانيمنش
و همکاران(  ) 1397مؤلفههاي طراحي شده براي مدلسازي بينالملليسازي دانشگاههاي در دو دسته
کلي عوامل زیربنایي و روبنایي دستهب ندي شده است .از نظر مفاهيم مدیریتي و منابع انساني ،همکاري
علمي ،فضا و تجهيزات فناوري ،نظارت ،موارد سياسي ،امنيتي ،اقتصادي و فرهنگي با این پژوهش در
عوامل است راجشده براي مدلسازي ،همجهت است (  .) 19مطابق یافتههاي وليمقدم و همکاران
(  ،) 1398نهادهاي قانوني و سياستگذار ،امنيت ملي زبان و فرهنگ ،فناوري اطالعات ،بودجه
تجاريسازي آموزش ،توسعهي علمي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي ،در نقش دولت در بينالملليسازي
آموزش عالي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور ،نقش دارند (  .) 14این مفاهيم در مدلسازي این مقاله نيز
لحاظ شده است .هرچند ،مقاله حاضر به بينالمللي سازي آموزش در علوم پزشکي به صورت جامع
پرداخته ولي در مقاله مذکور تنها نقش دولت در این زمينه ،بررسي شده است .حميديفر و
همکاران( ) 1396عوامل زیرساختها و همچنين نظارت و پایش مستمر را در رهبري و مدیریت
بينالملليسازي ،بسيار مهم تلقي کرده اند که در این پژوهش نيز این عوامل به عنوان ارکان مدیریتي در
بينالملليسازي آموزش در علوم پزشکي ،معرفي شده است (  .) 18بنابر تحليل زمانيمنش ( ،) 1391
فاکتورهاي آموزشي ،انساني ،ساختاري ،دانشگاهي ،اطالعرساني ،ارتباطي ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي،
دیپلماتيک و تکنولوژیک در بينالملليسازي برنامههاي درسي دانشگاههاي علوم پزشکي نقش ایفا
ميکنند (  .) 20موارد اشاره شده در مدلسازي پژوهش حاضر نيز لحاظ شده است.
فعاليتهاي تبادلي انساني ،یعني جابهجایي دانشجویان و اعضاي هيئت علمي؛ برنامهریزي درسي؛
فعاليتهاي پژوهشي که شامل سازماندهي کنفرانسهاي بينالمللي و رهبري پژوهشهاي مشترك
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براي ارائه یافتههاي تحقيق و مقاالت علمي است و همچنين توسعه راهبردهاي بينالمللي در پژوهش
یو  ) 2013 ( 1مانند این پژوهش به عنوان ابعاد بينالملليسازي در آموزش ،معرفي شده است (  .) 21بر
اساس مطا لعات فوهو  2و همکاران (  ) 2015ترویج مطالعه در خارج از کشور ،مبادالت علمي بينالمللي،
برگزاري کنفرانسها و مسابقات بينالمللي و ترویج انتشار مقاالت در مجالت بينالمللي از سازوکارهاي
مؤثر در بينالملليسازي آموزش عالي دو کشور ژاپن و تایوان بوده است (  .) 22در مصاحبههاي صورت
پذیرفته در این پژوهش ،عامل ،ترویج مطالعه در خارج از کشور ،یافت نشد ولي سایر موارد با یافتههاي
پژوهش حاضر ،در یک راستا است .از نظر پاوار  ،) 2018 ( 3همکاري با دانشگاههاي خارجي ،جابجایي
اعضاي هيئت علمي ،شعبات دانشگاهي خارج از کشور و آموزش مجازي ،مهمترین راهبردهاي آموزش
عالي هند براي بينالملليسازي آموزش عالي است (  .) 23نتایج پژوهش حاضر ،موارد بيانشده به جز
فاکتور ،شعبات دانشگاهي خارج از کشور را تأیيد ميکند .چنکسليني  ) 2018 ( 4استفاده از زبان
انگليسي به عنوان زبان آموزشي را در ایجاد فرصتهاي اشتغال و پتانسيل کسب درآمد بعد از
فارغالتحصيلي براي دانشجویان ،مؤثر ميداند (  .) 24موضوعي که در این پژوهش نيز به آن اشاره شده
است .عالوه بر آن ،شاخصهایي مانند تبادل دانشجو و استاد ،اجراي دورههاي مشترك با سایر
دانشگاهها که در این مقاله به آنها اشاره شده با پژوهشهایي مانند وانگ  5و همکاران( ) 2016و
حقدوست و همکاران (  ،) 2015در یک راستا است ( .) 25 ،26استفاده از اساتيد مجر  ،آموزش نيروي
انساني دانشگاه در راستاي بينالمللي شدن نيز با مطالعه فدوتو  6و التون  ،) 2015 ( 7همسو است ( .) 27
به طور کلي نتایج این از لحاظ نظري مورد تائيد و پشتيباني پژوهشهاي پيشين ميباشد .بنابراین
ميتوان گفت ،مدل ارائهشده در این مقاله با پژوهشهاي قبلي همسو و همراستا است.
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