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پزشکی و استفاده از ظرفیتهای بالقوه موجود صورت پذیرد .در این راستا باید به تدوین نظام جامع اصالح ساختارها و تقویت زیرساختهای دانشگاه
منطبق بر الگوهای استاندارد ،مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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راهبردهای توسعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور...

مقدمه

حقدوست و همکاران

توسعه علمی کشور و در نتیجه آن ،تسریع در توسعه اقتصادی

امروزه ارتقا و پیشرفت تکنولوژی ،که حاصل تولید و

میگردد که خود با فراهم ساختن زمینههای بهرهگیری جامعه

بهرهگیری بیشتر از علوم است ،عامل اصلی توسعه اقتصادی و

علمی کشور از توسعه علمی و اقتصادی ،سرعت فرایند تولید

اجتماعی در جوامع میباشد ( .)3از اینرو ،دانشگاهها و مراکز
علمی به عنوان اولین پایگاه تولید و انتقال دانش از اهمیت
زیادی برخوردارند .توسعه دانشگاهی میتواند منجر به بهبود

علم را چندین برابر خواهد کرد (.)6 ،3
در کشور ما توسعه علمی در دهههای گذشته عالوه بر
موانع کالن ساختاری مانند ضعف سیاستگذاری در زمینه

سطح بهداشت ،آموزش و تحوالت فنآوری و در نهایت رشد

توسعه ،فقدان تعاریف مورد توافق ،تعدد مراکز تصمیمگیری و

اقتصادی شود (.)3 ،2

عدم وجود ارتباط سازنده بین این مراکز ( )3با موانع درون

نگاهی به فرایندهای رو به گسترش جهانی و تأثیر پذیری

سیستمی نظیر ضعف عملکرد کنشگران علمی و مؤسسات

بیش از پیش علوم از این فرایندها و توسعه علوم و دانشگاهها

علمی در حوزههای چهارگانه اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و

در سطح جهان و روند تاریخی حرکت و رشد دانشگاههای

اجتماع مواجه بوده است ( )6 ،8برای مثال میتوان به

ایران در بستری جهانی ( )1حاکی از آن است که این گسترش

نامشخص بودن شرح وظایف اعضای هیأت علمی دانشگاهها و

دانشگاهها ،به عنوان یکی از ملزومات توسعه کشور ،در دهه

به ویژه اعضای هیأت علمی پژوهشی ،عدم شکلگیری صحیح

گذشته شتاب مضاعفی گرفته است که حاصل آن ،رشد قابل

رابطه بین پژوهش و آموزش و توجه ناکافی به جایگاه پژوهش

مالحظه تعداد دانشآموختگان دورههای مختلف تحصیلی و

در دانشگاه و جامعه ( )1 ،31که در خصوص تحقیقات بین

تولیدات علمی در سالهای اخیر میباشد ()2 ،5؛ به طوری که

رشتهای نمود بیشتری دارد ،اشاره کرد.
بهبود وضعیت موجود نظام آموزشی و پژوهشی نیاز به در

ایران هم اکنون یکی از باالترین میزانهای رشد تولید علم در
منطقه و در دنیا را کسب نموده است (.)5

پیش گرفتن یک روند تحولگر دارد که نخست به طراحی

با توجه به این که در اهداف سند چشمانداز  21ساله

نوآورانه بپردازد و در مرحله بعد ،با جایگزین کردن

جمهوری اسالمی ایران در افق  3212هجری شمسی "ایران

نوآوریهای تولید شده در سایر کشورها و تلفیق آنها با

کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فنآوری
در سطح منطقه و برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید
علم و فنآوری ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه
اجتماعی در تولید ملی است" ،ایجاد تغییراتی در نظام آموزشی

الگوهای قدیمی ،مدیریت مناسبی را در محیطهای دانشگاهی
بارور سازد .بدین معنا که الزم است نوآوری مطابق با دانش
روز و مبتنی بر دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران ،ولی بومی
شده ،طراحی و تولید گردد (.)32 ،31
جهت دستیابی به این اهداف ،الزم است راهبردهای دقیق،

و پژوهشی در دانشگاههای کشور در راستای دستیابی به
جایگاه فوق ،حیاتی به نظر میرسد (.)2

برنامهریزیهای عملیاتی و نقشه راه منسجم و کاملی طراحی

در توسعه دانشگاهی عوامل متعددی دخالت دارند که از این

شود .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف استفاده از نظرات

جمله میتوان به نسبت منابع مالی به هزینهها ،تجهیزات و

کارشناسان و خبرگان برای شناسایی مشکالت و ارایه راهبردها

فنآوری ،امکانات آموزشی و سرانه دانشجو ،استاد ،مدیریت

جهت بهبود و توسعه سیستم کنونی دانشگاه و راهکارهایی

منابع و واحدهای آموزشی ،کیفیت و وضعیت آموزش در

برای بسترسازی و پیادهسازی صحیح راهبردهای پیشنهادی

دورههای مختلف و انگیزه و میزان مشارکت دانشجو و استاد

طراحی و اجرا شد.

اشاره کرد ( .)2بدیهی است توسعه و بهبود موارد فوق سبب
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

روشکار

دوره دهم شماره دوم

در ابتدای بحثهای گروهی ،اهداف تحقیق به صورت

این مطالعه کیفی در سه مرحله طراحی و انجام گرفت .در

روشن بیان و کلمات کلیدی و واژههای حساس تعریف شدند

ابتدا به صورت بحث گروهی نظرات افراد صاحبنظر بررسی

تا شرایط بارش افکار فراهم گردد .اما در ادامه بحث ،سعی

و مبنای کار در مراحل بعد قرار گرفت .سپس به صورت
مصاحبه باز ،مفاهیم و موضوعات ذکر شده مورد چالش قرار
گرفت و پس از این مرحله ،از طریق یک مطالعه دلفی نظرات

گردید کمترین مداخله از سوی مجریان طرح انجام شود و با
باز نمودن فضای بحث ،مشارکت حداکثر اعضا فراهم گردد.
صحبتها و نظرات افراد در طول جلسات به طور کامل ضبط

 11نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای تبریز ،ارومیه،

شد و پس از پایان جلسات ،دو نفر از اعضای تیم تحقیق به

کرمان و همچنین پنج نفر از اعضای هیأت علمی سایر

طور مجزا با بررسی بحثهای انجام شده ،مباحث و کدهای

دانشگاهها جمعآوری و آنالیز شد.

کالمی اصلی را استخراج نمودند.

در ابتدا ،بر اساس نتایج بررسی متون اولیه و چندین جلسه

پس از این مرحله ،سعی شد تا از طریق انجام مصاحبههای

بحث کارشناسی در درون تیم تحقیق ،محتوای اولیه برای

باز و عمیق با  31نفر از استادان واجد شرایط ،موضوعات

جلسات بارش افکار تنظیم گردید .سپس با دعوت از  26نفر از

اشاره شده و نتایج حاصل از مرحله قبل مورد چالش قرار

استادان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دو جلسه مجزا (جلسه

گیرد .سپس مصاحبهها پیادهسازی شد و متن آنها توسط دو

اول  35نفر و جلسه دوم  33نفر) که در تربیت دانشجویان

ارزیاب ،مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت و مفاهیم بیان

مقاطع مختلف از تجربه زیادی برخوردار بودند و تجربه

شده تقسیمبندی و کدگذاری شدند .منظور از عبارات مهم و

زندگی و تحصیل در خارج از کشور را نیز داشتند ،تعریف و

کلیدی عباراتی بودند که مصاحبه شونده روی آنها تأکید

مدلهای مختلف رتبهبندی دانشگاهی و آکادمیک در سطح

زیادی نموده بود و یا این که با تکرار آن مفهوم در طول

بینالمللی ارایه و آمادگی ذهنی جهت برگزاری جلسه بارش

مصاحبه با عبارات مختلف و یا اضافه نمودن قیدهای تأکید،

افکار ( )Brain stormingبه صورت هدفمند ایجاد گردید.

آنها را پررنگتر جلوه داده بود.

بعد از بارش اولیه افکار ،شیوه مدیریت جلسات به روش
 Nominal discussion groupبود و در این چارچوب،
سعی شد حیطههای مختلفی مانند مشکالت اصلی پیشروی
دانشگاههای مادر در توسعه روابط بینالملل ،تقویت زیر

از آن جایی که نتایج بحثهای انجام شده بسیار به هم
نزدیک بودند و به طور تقریبی اکثر مفاهیم ارایه شده در
قسمت نتایج ،توسط بیش از یک نفر مورد اشاره قرار گرفته
بود ،به نظر میرسد پاسخهای دریافتی به حد اشباع نسبی

ساختهای مورد نیاز برای گسترش روابط بینالملل،

رسیده و حجم نمونه به اندازه کافی بوده است .معیار تشخیص

تفاوتهای اساسی بین دانشگاههای موفق در سطح بینالملل و

سطح اشباع ،عدم یافتن پیام مهم و مؤثر جدید در مصاحبههای

دانشگاههای مادر در کشور ،نیازها و گامهای اساسی و پایه در

باز انتهایی انجام شده بود.

اصالحات نظام آموزش و پژوهش در دانشگاههای کشور ،نقاط

پس از ارزیابی و جمعبندی نهایی ،چک لیستی از موارد

قوت دانشگاههای کشور در جذب دانشجو و اعضای هیأت

اشاره شده تهیه گردید که جهت بررسی اولویت و عملیاتی

علمی خارجی و ضرورتهای پایهریزی و ایجاد زیر

بودن راهکارهای پیشنهادی ،به تعدادی از استادان دانشگاههای

ساختهای الزم در راستای توانمندسازی دانشگاههای مادر در

علوم پزشکی کرمان ،تهران ،ارومیه و تبریز از طریق پست

کشور ،محور بحث و بررسی قرار گیرند.

الکترونیک ارسال شد.
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راهبردهای توسعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور...

در این مرحله ،از افراد درخواست شد تا به هر یک از

حقدوست و همکاران

نقش تقویت روابط بینالملل

راهکارها نمرهای از صفر تا  31در خصوص میزان اولویت و

ضرورت برقراری ارتباطات بینالملل با دانشگاههای مطرح،

عملیاتی بودن اختصاص دهند .جهت انتخاب افراد در این

نهادها و سازمانهای بینالملل ،یکی دیگر از چالشهای مهم

مرحله ،معیارهای اصلی عبارت از سابقه حضور در عرصههای

در جهت توسعه بینالمللی دانشگاههای مادر در کشور عنوان

بینالمللی ،سابقه اجرایی در امور بینالملل دانشگاه ،تجربه و

شد .هر چند تعدادی از افراد ،مشکالت سیاسی داخلی و

کسوت ،سابقه فعالیت در حوزه آموزش پزشکی ،سوابق

تحریمهای خارجی را موانعی حایز اهمیت برای برقراری

درخشان پژوهشی و جدید و جوان بودن استادانی بود که در

روابط خارجی میدانستند .عالوه بر این ،جمعی از افراد با

خارج از کشور تحصیل کرده بودند .در انتها ،امتیازات

اشاره به این نکته که در حال حاضر قراردادها و ارتباطات

راهکارهای پیشنهادی محاسبه و با تلفیق این نتایج با یافتههای

بینالملل در بعضی از دانشگاهها ،فاقد حداقلهای استاندارد

کیفی مراحل قبل ،نتیجهگیری انجام شد.

هستند و به طور کلی در کشور الگو و یا استانداردی در این
زمینه وجود ندارد ،بر لزوم تدوین استانداردهای کالن ملی

یافتهها

بر اساس نتایج بحثهای گروهی ،موضوعات به دو دسته
عمده تقسیم و در جدول  3خالصه شدند .در این جدول،
تفاوتهای اساسی بین شرایط موجود و شرایط ایدهآل در
دانشگاههای کشور ،با تأکید بر دانشگاههای مادر به صورت
مقایسهای خالصه شده است .در این قسمت ،پاسخ دهندگان به
این امر تأکید داشتند که نه تنها بعضی از دانشگاههای مادر
کشور از جهاتی توانمندتر از بسیاری از دانشگاههای کشورهای
منطقه که در رتبهبندیهای بینالمللی رتبه باالتری دارند،
هستند؛ بلکه ظرفیتهای پنهان مناطق مختلف کشور که در
حوزه عملیاتی دانشگاههای مادر قرار دارند ،میتواند در ارتقای
روابط بینالملل این دانشگاهها مؤثر باشد؛ هر چند تا کنون از
این توانمندیها در راستای تقویت روابط بینالملل به خوبی
بهرهبرداری نشده است.
تمامی افراد صاحبنظر به ضرورت فعالیت دانشگاههای
مادر در عرصه بینالملل تأکید دارند و معتقدند که
سیاستگذاریهای کالن در راستای بهرهگیری از پتانسیلهای
نهفته و توانمندیهای دانشگاههای مادر ،میتواند در ارتقای
جایگاه این دانشگاهها در رتبهبندیهای بینالمللی تأثیر بسزایی
داشته باشد.

2

برای برقراری ارتباطات مفید و کارامد تأکید داشتند.
همچنین به لزوم بهرهگیری حوزههای روابط بینالملل در
سطح کشور و دانشگاهها از تجربیات و توانمندیهای
دانشجویان در دورههای بورس خارج از کشور و استادان در
دورههای فرصت مطالعاتی خارج از کشور اشاره شد .بدیهی
است تجربیات ارزشمند این گروه از افراد را باید غینمت
شمرد .توجه به نقش محوری حوزههای روابط بینالملل
دانشگاهها نیز که زیر نظر معاونتهای پژوهشی فعالیت دارند،
با اهمیت شمرده شد .در جهت تقویت این مهم ،بررسی نتایج
مطالعه دلفی که به ارزیابی اولویت و عملیاتی بودن راهکارهای
ارایه شده پرداخته است ،نشان داد که تقویت ارتباطات
بینالمللی دانشگاهها در اولویت باالتری نسبت به سایر
راهکارها قرار دارد (میانگین و انحراف معیار نمره کسب شده
 3/1 ± 3/1از  31بود) (نمودار .)3
زبان انگلیسی و ضرورت تقویت آن
از مهمترین موضوعات اشاره شده که از سوی پاسخ
دهندگان به دفعات تکرار شد ،ضعف مهارتهای زبان انگلیسی
در میان استادان و دانشجویان دانشگاههای مادر بود؛ به طوری
که یکی از استادان بیان نمود« :دانشگاههای کشورهایی که در
سالیان نه چندان دور ،آرزوی قرار داشتن در موقعیت کشور ما

دوره دهم شماره دوم
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را داشتند ،اکنون سالها است که از طریق جذب دانشجویان

همچنین شرکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش بر این

کشورهای مختلف خود را در عرصه بینالمللی مطرح جلوه

عقیده بودند که از میان راهکارهای ارایه شده ،تقویت زبان

دادهاند و کار به جایی رسیده است که در چند سال اخیر،

انگلیسی ( ،)6/1 ± 1/6شایسته ساالری ( )5/1 ± 1/8و تقویت

بسیاری از دانشجویان ایرانی با هزینههای کالنی برای ادامه

ارتباطات بینالملل دانشگاهها ( )5/3 ± 3/1عملیاتیتر از سایر

تحصیل به این کشورها میروند .در حالی که سطح آموزش در

راهکارها میباشند (نمودار .)3

بسیاری از دانشگاههای این کشورها ،اگر پایینتر از دانشگاه
های کشور ما نباشد ،در سطح آنها است .این فقط با بهبود

لزوم اصالح قوانین و مقررات

آموزههای زبان انگلیسی در الیههای مختلف دانشگاه ممکن

شرکت کنندگان در این مطالعه با اشاره به ضعفهای

است».

قانونی ،نگاه مقطعی و تعدد مراکز تصمیمگیری در حوزه روابط

در کنار ضعف مهارتهای زبان انگلیسی استادان و

بینالملل دانشگاهها و وزارتخانههای مربوط ،بر عدم شفافیت

دانشجویان و عدم تمایل این طیف به یادگیری و استفاده از آن،

و هدفمند نبودن قوانین و سیاستها در این زمینه ،تأکید

موضوع دیگر حایز اهمیت که توسط افراد شرکت کننده در این

داشتند .روشن نبودن اهداف سیستم از پیگیری سیاست

مطالعه مورد اشاره قرار گرفت ،وجود مشکالت عدیده در

بینالمللی سازی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،تأثیر

زمینه به کارگیری زبان انگلیسی در بین شاغلین ،کارکنان و

سیاست در تصمیمگیریها و انتخاب معیارها در حوزه دانشگاه

اقشار مختلف جامعه است .جذب دانشجویان و استادان

و نگاه منفی بعضی از سیاستگذاران به بینالمللی سازی

خارجی در دانشگاهها ،نیازمند تقویت نگاه مثبت به برقراری

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،از دیگر موضوعات مهم

ارتباط به زبان انگلیسی و یادگیری آن در سطوح مختلف

مورد اشاره افراد بود.

جامعه و به خصوص در بین کارکنان دانشگاهی میباشد .نگاه

در این راستا ،افراد معتقد بودند که با ایجاد مراکز

پایهای به آموزش زبان انگلیسی کاربردی در مدارس و اصالح

تصمیمگیری با ثبات و پیگیری راهکارهای اجرایی برای

ساختار در این حوزه نیز از پیشنهادهای افراد در راستای بهبود

جلوگیری از ایجاد تغییرات در قوانین و آییننامهها ،پیاده کردن

وضعیت موجود بود .ضرورت نگاه تحول گرا در حوزه

تصمیمات مبتنی بر شواهد و جلوگیری از تغییرات غیر

آموزش پزشکی ،اهمیت تدریس به زبان انگلیسی و برگزاری

ضروری و شخصی در حوزه مدیریت دانشگاهها و طراحی

امتحانات به زبان انگلیسی نیز از جمله موارد پیشنهادی در این

حوزههای مدیریت و تصمیمگیری در سطح دانشگاهها ،که

راستا بود .در عین حال ،بررسی نتایج مطالعه دلفی نیز حاکی از

حداقل تأثیر پذیری از تغییرات حوزه سیاست را داشته باشند،

این بود که تقویت زبان انگلیسی در سطوح مختلف دانشگاهها

میتوان به اهداف مورد نظر در این زمینه دست یافت .اصالح

پس از تقویت روابط بینالملل ،در اولویت باالتری نسبت به

قوانین در راستای تسهیل روابط مالی بینالمللی نیز از موراد

سایر راهکارها قرار دارد (میانگین نمره کسب شده 6/1± 1/8

پیشنهادی در این زمینه بود (جدول .)3

از  31بود).
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جدول  .3تفاوتهای مهم بیان شده بین وضعیت موجود دانشگاههای مادر در کشور و شرایط ایدهآل آنها برای مطرح شدن در عرصه بینالملل
حیطه
تقویت روابط
بینالمللی

تقویت زبان
انگلیسی

شرایط ایدهآل پیشنهادی

شرایط موجود
عدم اهمیت واقعی دانشگاهها به این روابط،

طراحی و ابالغ استانداردهای مربوط در سطح کالن،

فقدان الگو و استانداردهای مشخص،

فعالسازی دفاتر روابط بینالملل در دانشگاهها به صورت تخصصی،

محدودیتهای اعمال شده به دلیل مسایل سیاسی و تحریمها،

برقراری و تقویت روابط بین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

عدم بهرهگیری از تجربیات دانشجویان و استادان اعزامی به خارج از

و وزارت امور خارجه و سفارتهای ایران در خارج از کشور و

کشور.

سفارتهای کشورهای خارجی در ایران.

ضعف دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها در زبان

تقویت جدی توانمندیهای استادان ،دانشجویان و نیز اقشار مختلف

انگلیسی و نداشتن انگیزه برای تقویت،

جامعه در زبان انگلیسی،

مشکالت ساختاری در سیستم اداری،

کاهش رویکرد ترجمه گرا،

نقص در سیستمهای آموزشی قبل از دانشگاه،

توجه ویژه و تأکید بر تولیدات علمی به زبان انگلیسی،

نگاه منفی افراد مؤثر در تصمیمگیری آموزش عالی به استفاده از زبان

تقویت آموزش زبان انگلیسی در مدارس.

انگلیسی به صورت گستردهتر در سطح دانشگاهها.
شایسته ساالری

کامل نبودن مدل شایسته ساالری در گزینش اعضای هیأت

تحول اساسی در نظام گزینش و استخدام اعضای هیأت علمی،

علمی،عدم بهرهگیری از توانمندیها و توجه ناکافی به

فعال نمودن استادان توانمند کشور در روابط بینالمللی،

دانشآموختگان اعزامی به خارج از کشور،

نگاه تحول گرایانه به سیستمهای گزینش دانشجویان تحصیالت تکمیلی،

پایش ناکافی از عملکرد سیستم بورس خارج و داخل.

ایجاد راهکارهای مناسب جهت جذب استادان افتخاری و
مهمان،بهرهگیری از تجربه و توانمندیهای استادان با تجربه.

مسایل مرتبط با

رواج روشها و مدلهای به نسبت قدیمی آموزش و ارزشیابی در

تقویت رابطه بین استاد و دانشجو،

حوزه آموزش

بین استادان،

توجه ویژه به رشتههای تلفیقی،

نگاه منفی استادان و دانشجویان به آموزش از راه دور،

آشنایی استادان و دانشجویان با مدلهای جدید آموزش و آموزش از راه

نواقص موجود در نظام ارزشیابی در حوزههای آموزش.

دور (،)E-learning
نگاه تحول گرایانه به نظام ارزشیابی استادان ،دانشجویان و مدیران،
ایجاد زیر ساختهای تدریس زبان فارسی به دانشجویان غیر ایرانی.

اصالح قوانین و
مقررات

اصالح
ساختارهای
رفاهی

عدم شفافیت و هدفمند نبودن قوانین و سیاستها،

شفافسازی و پایدار نمودن سیاستهای کالن حوزه آموزش،

نگاه مقطعی،

ایجاد مراکز تصمیمگیری با ثبات و پیگیری امور،

تعدد مراکز تصمیمگیری در حوزه دانشگاه و آموزش،

پیاده کردن تصمیمات مبتنی بر شواهد و جلوگیری اعمال نظرات

روشن نبون اهداف سیستم از پیگیری سیاست بینالمللی سازی

شخصی،

دانشگاهها،

طراحی حوزههای مدیریت و تصمیمگیری در سطح دانشگاهها،

نگاه منفی بعضی از سیاستگذاران به بینالمللی سازی دانشگاهها.

ارایه قوانین در راستای تسهیل روابط مالی در عرصه بینالملل.

مشکالت مرتبط با تبادالت ارزی،

ارایه تسهیالت ویژه جهت استادان و دانشجویان به خصوص در حوزه

مشکالت ساختاری دانشگاهها در ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان

بینالملل،

و استادان (خوابگاه ،اینترنت ،ویزا ،پول).

ایجاد زیرساختهای الزم برای تسهیل فرایند جذب استادان و
دانشجویان خارجی،
ارایه گرانتهای بینالمللی.
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نمودار  .3میانگین نمرات در هر یک از راهکارهای ارایه شده در دو حیطه اولویت و عملیاتی بودن (حداقل نمره صفر و حداکثر  31بوده است).

نتیجهگیري
بحثو 

بینالمللی سازی دانشگاهها ،ضعف مهارتهای زبان انگلیسی

نتایج این تحقیق مبین آن است که از نظر استادان خبره،

است .امروزه دانش اولیه زبان انگلیسی یکی از معیارهای ورود

ظرفیتهای بالقوه بسیار زیادی وجود دارد که در صورت

به دانشگاههای بزرگ دنیا میباشد و مهارتهای زبان انگلیسی

استفاده از آنها شاید بتوان جهش بزرگی در جایگاه بینالمللی

یکی از مهمترین عوامل مورد ارزیابی متقاضیان است ( .)32در

دانشگاههای کشور داشت .مهمترین راهکارهای ارایه شده در

عین حال ،دانشگاههای بزرگ دنیا به دنبال جذب دانشجویان و

این تحقیق ،توجه خاص به روابط بینالملل در سطوح مدیریت

استادان بینالمللی هستند؛ چرا که این موضوع به عنوان یکی از

دانشگاهی و کشوری ،توجه خاص به زبان انگلیسی و تقویت

شاخصهای رتبهبندی دانشگاهها در سطح بینالملل مطرح

آن در بین استادان و دانشجویان و تغییر قوانین و مقررات و

است ( .)35 ،36بدیهی است که امروزه ،اساسیترین شاخص

همچنین فراهم آوردن شرایط رفاهی کافی برای جذب استادان

بینالمللی بودن یک فرد ،مهارتهای وی در کاربرد زبان

و دانشجویان خارجی است .در کل ،به نظر اکثر پاسخ

انگلیسی است.

دهندگان ،میزان عملیاتی بودن راهکارها به نسبت پایین است و

در راستای جبران این نقیصه ،پیشنهادهایی مطرح شد که

اصالحات تنها در صورت نگاه تحول گرایانه عمیق ممکن

بیشتر جنبه پایهای داشت؛ به عنوان مثال تقویت توانمندیهای

خواهد بود.

استادان ،دانشجویان و نیز اقشار مختلف جامعه در حوزه زبان

به نظر میرسد یکی از عمدهترین چالشهای پیش رو در

انگلیسی ،خود نیازمند نگاه تحول گرایانه در حوزه آموزش،
تقویت آموزش زبان انگلیسی در مدارس ،برگزاری دورههای
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آموزش زبان انگلیسی پیش از ورود به دانشگاه و توجه به

است .عدم توانمندی بخشهای روابط بینالملل در بسیاری از

تدریس زبان انگلیسی و برگزاری بعضی کالسهای درس

دانشگاهها به همراه جایگاه نامشخص آن در حوزههای

دانشگاه و امتحانات به زبان انگلیسی است.

مدیریتی دانشگاه ،مشکالت جدی به وجود آورده است .طبیعی

همچنین برنامهریزان در راستای توسعه زبان فارسی

است که استقالل این حوزهها به همراه گسترش نفوذ آنها در

میتوانند در کنار جذب دانشجویان و استادان خارجی با

سایر معاونتهای دانشگاه و افزایش اختیارات و توان مدیریتی

طراحی دورههای آموزش زبان فارسی ،این امر را محقق سازند.

آنها ،میتواند سبب بهبود و افزایش سطح کمی و کیفی روابط

یکی از معیارهای مهم در رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات

بینالمللی دانشگاهها شود.

علمی که با توانمندی بهرهگیری از زبان انگلیسی ارتباط

نباید این موضوع را نیز از نظر دور داشت که در نظامهای

تنگاتنگی دارد ،شاخصهای وبسنجی ()Webometrics

رتبهبندی همچون  Timesو  Shanghaiشاخصهای

است .این شاخصها به دلیل اهمیت ،از سال  2112توسط

پژوهشها و مقاالت برتر ،دانشآموختگان و استادانی که موفق

مرکز اطالعات و مدارک ملی اسپانیا ( Documentacion

به کسب جوایز بینالمللی شدهاند و میزان ارجاعات به محققین

 )Cientifica Centro Informacionبه صورت نظام

و استادان ،از اهمیت زیادی برخوردارند ( .)35 ،36بنابراین در

رتبهبندی در آمده است .شاخصهای وبسنجی ،با ارزیابی

راستای ارتقا در این نظامها ،باید مسیرهای خاصی طراحی و

اطالعات و دادههای موجود در پایگاه وب مؤسسات آموزشی

دنبال شوند تا توان بهترینهای کشور در یک جا جمع شود و

و مراکز تحقیقاتی در هر دوره  5111دانشگاه و مؤسسه علمی

با همافزایی علمی ،امتیازات باالتر را کسب کنند.

و  2511مرکز تحقیقاتی برتر را معرفی میکند ( .)33جایگاه

تعدد دانشگاههای بزرگ و پراکندگی نیروهای مستعد و

دانشگاههای ایرانی در این فهرست در سال  2118تأمل برانگیز

توانمند سبب شده است تا انرژی و توانمندی علمی کشور در

است؛ به طوری که در جمع  31دانشگاه برتر خاور میانه ،تنها

بین دانشگاههای مختلف پراکنده شود؛ این در حالی است که

سه دانشگاه تهران ،صنعتی شریف و علوم پزشکی تهران با

بسیاری از کشورهای بزرگ و مطرح ،یک و یا حداکثر چند

رتبههای جهانی به ترتیب  2122 ،3125و  2211قرار داشتند

دانشگاه محدود خود را تقویت نمودهاند تا در سطح بینالمللی

(.)38 ،31

نقش مؤثری ایفا نمایند .برای مثال ،در انگلستان با وجود

نگاهی به پایگاههای وب دانشگاههای علوم پزشکی به زبان

دانشگاههای بسیار زیاد و قوی ،نقش خاصی برای چند دانشگاه

انگلیسی و جایگاه آنها در نظام رتبهبندی وبسنجی ،در

برتر چون آکسفورد و کمبریج تعریف شده است و حتی در

بسیاری از موارد نشانگر عدم برخورداری از حداقل

این دانشگاهها نیز کالجهای ویژه با اهداف و رسالتهای

استانداردها است (.)31 ،21

مشخص طراحی کردهاند تا بتوانند با تجمیع نیروها و انرژی،

از سوی دیگر ،به دلیل گستردگی وظایف و رسالتهای

رتبههای باالتری در دنیا کسب کنند.

دانشگاههای علوم پزشکی ،مسایل بهداشتی و درمانی و

البته به صورت واقعبینانه نباید توانمندیهای موجود

نیازهای فوری ،طبیعی است مدیران ارشد وزارت بهداشت،

دانشگاهها و مراکز علمی کشور را فراموش و یا خط قرمز بر

درمان و آموزش پزشکی و رؤسای دانشگاهها کمتر مجال

نقاط قوت آنها کشید .هنوز بسیاری از دانشگاههای کشور در

برنامهریزی برای توسعه را داشته باشند .در این میان ،نقش

مقایسه با بعضی از دانشگاههای منطقه ،برتر و در رقابتهای

حوزههای روابط بینالملل در دانشگاههای کشور ،که در حال

علمی موفقتر هستند؛ اما این امر به معنای اغماض از نقاط

حاضر زیر مجموعه معاونت پژوهشی هستند ،نیز قابل توجه

ضعف و ایرادهای نظام موجود نیست .بدیهی است با توجه به

8

دوره دهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 تقویت روابط بینالمللی دانشگاهها از،استادان و دانشجویان

 انتظار، ساله21 سیاستهای کالن کشور و سند چشمانداز

، شایسته ساالری در سطح مختلف دانشگاه،طرق مختلف

میرود که دانشگاههای کشور به خصوص دانشگاههای مادر با

 اصالح و یکپارچهسازی قوانین،اصالح نواقص حوزه آموزش

 جهت دستیابی به جایگاههای بسیار،نگاهی به فراسوی مرزها

.و مقررات و اصالح زیرساختهای رفاهی میباشند

 تالشهای خود را در راستای ارتقای،باالتر در سطح بینالملل



. صد چندان کنند،موقعیت

سپاسگزاري

نتیجهگیری

این مطالعه به سفارش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت

،برای حضوری در شأن ایران اسالمی در عرصه بینالملل

 درمان و آموزش پزشکی و با حمایت مالی این،بهداشت

نیازمند ورود به فاز جدیدی از برنامهریزیهای کالن در حوزه

 نویسندگان این مقاله بر خود الزم.معاونت طراحی و اجرا شد

 باید، در این راستا.آموزش عالی کشور در علوم پزشکی هستیم

میدانند تا مراتب قدردانی خود را از کلیه افراد دخیل در انجام

به تدوین نظام جامع اصالح ساختارها و تقویت زیرساختهای

این پژوهش به خصوص همکاران دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه منطبق بر الگوهای استاندارد توجه ویژهای شود و در

.و ارومیه و نیز شرکت کنندگان در این پژوهش اعالم نمایند

 مهمترین راهبردها عبارت از تقویت زبان انگلیسی،این زمینه
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Background & Objective: In compatibility with the progress of universities and expansion of
knowledge and science around the world, Iran has also had significant academic progress in recent
years. However, the vision of Iran for the following decades is very ambitious. Much has to be
achieved to reach the highest position in the region in development, economy, science, and
technology. This qualitative study was designed to explore the strengths and weaknesses of
universities.
Methods: This qualitative study had three phases. In the first phase, we explored the topic in brain
storming sessions. Then, the themes raised in phase one were discussed deeply in unstructured
interviews with selective experts around the country. In the last phase, we asked 30 selective
academic staff from different medical sciences universities to categorize the issues based on their
importance and their solutions using Delphi method.
Results: Our findings showed that improvement of international affairs were frequently stressed
by our respondents. In this domain, the English skills of academic staff and students, big revision
in rules and regulations, and encouraging the establishment of close scientific communication with
academic organizations around the world were highlighted. In addition, most respondents believed
that problems were understandable, but our main conflicts were in finding applicable solutions and
implementing decisions.
Conclusion: Our results showed that for a better presentation of Iranian universities in the
international environment a new approach to long term reform programs is necessary. In this plan,
special attention must be paid to the educational and research infrastructures.
Keywords: University ranking, University of Medical Sciences, Development strategies,
International arena, Critical thinking, Skills, Medical students
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