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Abstract: The aim of this study was to investigate the bottlenecks and obstacles to the 

internationalization of the curriculum in Lorestan University of Medical Sciences. The 

research method was applied in terms of purpose and exploratory mix 

(phenomenology-correlation) in terms of the nature of the collected data. The 

community of research participants consisted of professors of Lorestan University of 

Medical Sciences. In the qualitative section, using the theoretical purposive sampling 

method, 32 people and in the quantitative section, based on the Cochran's formula and 

using the cluster sampling method, 235 professors were selected. The data collection 

tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made 

questionnaire in the quantitative part. The method of data analysis in the qualitative 

part was the content analysis technique and in the quantitative part was the 

confirmatory factor analysis technique in the Pls software platform. The results of the 

qualitative section led to the identification of five main themes including infrastructure, 

constraints, educational process, executive and services. In a small part, the validity and 

reliability of the mentioned themes were confirmed. Therefore, paying attention to the 

bottlenecks and obstacles for the quality development of the University of Medical 

Sciences with the aim of moving towards globalization is very useful and effective, so 

that it can be said that a university can act on a global scale with these factors. 

 

Keywords: bottlenecks and obstacles, internationalization, curriculum, Lorestan 

University of Medical Sciences. 
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 مقدمه

مفهومی جدید  (IOC) المللی کردن برنامه درسیبین     

-طور ویژه از اوایل قرن بیستو در حال تحول است که به

ویکم در ادبیات برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته است. 

هتا و  ای، برداشتت یتده علیرغم اهمیتت و جایاتاه ینتین ا   

ویژه ایران توام تفسیرها از این واژه در بسیاری از ممالک به

  .(2003)پتاینر   با ابهام، سردرگمی و عدم شتفافیت استت  

ای است که عمت   های درسی پروژهالمللی کردن برنامهبین

المللتتی پیرتت رد بتتا تیستتیج انبمتتن بتتین 2001از ستتال 

، بته  2000در ستال   مطالعات برنامه درستی کلیتد رتورد.   

پیرنهاد بیل پاینار از دانرااه لوئیزیانتای ایتا ت متحتده،    

المللی کتردن مطالعتات برنامته    کنفرانسی تحت عنوان بین

درسی در این دانرااه برگزار شتد. در ایتن کنفترانج کته     

متخصصان برنامه درسی از سراسر دنیتا )ررژانتتین، یتین،    

ین، مبارستتان، ستوئد،   استرالیا، هلند، نیبریه، نروژ، فیلیپ

ترکیه، رلمان، برزیل، کانادا، دانمارک، مالزی، کره جنتوبی،  

فلسطین و ایا ت متحده( شرکت داشتند، مقترر شتد کته    

بترای امکتان ستنبی     100ای تحت عنوان کمیتته  کمیته

المللی مطالعات درسی ترکیل شود؛ این امر در نهایت بین

ی مطالعات برنامته  المللی ارتقامنبر به تیسیج انبمن بین

 (.1389( شد )دی اواجاری IAACSدرسی)

المللی کردن مطالعتات برنامته درستی عمت   در حتال      بین

وقوع است و در بستیاری از غیتر رمریکتایی ماننتد کانتادا،      

یین، اروپا و غیره تحو ت شارفی داشتته استت. بتا ایتن     

المللی کردن مطالعات برنامه درستی مستتلزم رن   همه بین

ه متخصصان این رشته در سراسر جهان از دانت   اسیت ک

بیرتری بررودار شوند، نقد بیرتری از شرایط موجتود بته   

عمل روردند، از محیط رود رگاهی بیرتری به دست رورند 

و در عین حال، به دستاوردهای رتار  از کرتور نیتز ن تر     

 (.2003داشته باشند )پاینر 

رمتوز    بین المللی شدن به یک ویژگی قابتل تتوجهی از  

عالی در بی  از دو دهه ت دیل شده است. در واقت  اغلت    

دانرااه ها و کالج ها در حال حاضر به بین المللتی شتدن   

کننتد کته شتامل    به عنوان یک راه رد قابل توجه نااه می

هتای رن  یک هدف کلیدی در برنامه های راه ترد و بیانیته  

بین المللی شدن رمتوز   (. 2016مؤسسات است ) رسن 

هایی است کته طتی   لی یکی از رو  ها و تصمیم گیریعا

رن هر کرور به فرارور اقتضائات راص رتود بته تتیایرات    

  (.1392دهد )حسینی مقدم جهانی شدن پاسخ می

عوامل درون و برون ستازمانی کته در اینبتا نقت  مت یتر      

مستقل را به عهده دارد شامل تمامی عوامل درون و بترون  

تن یم، تتدوین، تخصت ، تفستیر،     سازمانی از ق یل تعهد،

پتج از   .باشتد تضمین، ترکی ، رضایت ش لی مبتری متی  

بررسی و مطالعات اکترافی انبتام شتده هفتت عامتل کته      

رسید یافت شد. این هفتت عامتل فترفا     مهمتر به ن ر می

دربرگیرنده تمام عوامل درونی و برونی سازمان نیست و به 

هتتی محتدودیت   این علت هفت عامل انتخاب شده تا از ج

موضوع برای دستیابی به نتایج معت ر حفظ شتود و ضتمنا    

این هفت عامل با استفاده از ن تر ر رگتان و اجترای فتن     

 دلفتتی از ستتایر عوامتتل مهمتتتر و کتتاملتر شتتنارته شتتدند

 (.1397احمدیان و سالبقه )

دارد کتته بتتین المللتتی شتتدن در ( بیتتان متتی2003نایتتت )

ی به عنوان رَوَند ادغتام  سطوح ملی، منطقه ای و موسسه ا

ابعتتاد بتتین المللتتی، بتتین فرهناتتی و جهتتانی در اهتتداف،  

کارکردها یا ردمات رموز  عالی است. از من تر نایتت دو   

مؤلفه از بین المللی شدن وجتود دارد  الت ( بتین المللتی     

شدن در رانه یا بین المللی شدن دارلی  فعالیت هایی که 

های بتین فرهناتی و   کند تا مهارت به فراگیران کمک می

درک بین المللی را توسعه دهند )برنامه رموزشی محتور( و  

رمادگی فراگیران تا در یک دنیای جهانی شده فعال باشند. 

ب( رموز  بین المللتی در رتار   همته اشتکال رمتوز       

فرامرزی، شامل تحرک فراگیران، هیئت علمی، برنامه ها و 

بترای تمتایز بتین    رسد نیاز روزافزونتی  محققان. به ن ر می

بین المللی شدن دانرااه محور )در رانته( و بتین المللتی    

شدن که تمرکز  بر رموز  بین المللی رار  از کرور یا 

(. 2017  شتود )رالتد  رموز  فرامرزی است، احساس متی 

اگر جهانی شدن، فرایندی در حال ررتداد پنداشتته شتود    

 کتته رگتتاهی در رن نقتت  اساستتی دارد، رن گتتاه بتتازروانی
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جهانی شدن و یاونای طراحی برنامه های درستی بترای   

افزای  رگاهی فراگیران در بتاره رن اهمیتت متی یابتد. از     

سوی دیار بین المللی کردن برنامه درسی مفهومی جدید 

و در حال تحول است که به ویتژه از اوایتل قترن بیستت و     

یکم در ادبیات برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته استت.  

اهمیت و جایااه ینین ایتده ای، برداشتت هتا و    علی رغم 

تفسیرها از این واژه ها در بسیاری از ممالک به ویژه ایتران  

 .توام با ابهام، سردرگمی و عدم شفافیت است

بین المللی شدن در رانه افط حی استت کته بتر جن ته     

های بین المللی در محیط دانرااه تیکید دارد و ابعاد بتین  

یتادگیری و تحقیت ،    -رَوَند یتاددهی  المللی/ بین فرهنای

فعالیت های فتو  برنامته، مهتارت هتای بتین فرهناتی و       

کند. طرفداران ارت اط با گروه های فرهنای را برجسته می

بین المللی شدن در رانه، این باور را که بین المللی شدن 

منحصر به تحرک علمی میان ملتت هاستت، بتاوری کوتته     

-ین می بینند و شامل شرایطی میبینانه و رن را فراتر از ا

دهتد  دانند که در ک س درس و محتیط دانرتااه رم متی   

( نتز معتقدنتد   2011(.  بی لن و لیسک )1396)رراسانی 

که بین المللی شدن در رانه به تنهایی هدف نیست، بلکته  

است که  "در رانه "یک مبموعه از ابزارها و فعالیت هایی

نای و بین المللتی  هدف  توسعه شایستای های بین فره

 (.2015در همه فراگیران است )بی لن و جونز 

الماللی شدن تیایری شارف بتر تمتامی ابعتاد زنتدگی     بین

ردمی، بویژه رموز  و پرور  در تمامی سطوح از ابتتدایی  

هتای  تا رموز  عالی داشته است به نحوی که یهره ن تام 

 رموزشی در سراسر جهان ت ییر کرده و اندیره های سنتی

هتتای و رایتتج در متتورد تعلتتیم و تربیتتت و ابزارهتتا و رستتانه

هتا  رموزشی به سرعت رنگ بارته و جای رود را به اندیره

 (.1394مرادی های نوین داده است )عزیزی و شیخو رو 

های افلی بین المللی شتدن در رانته   ( مؤلفه2008نایت )

را با استفاده از ش  دستته افتلی، تبزیته و تحلیتل متی      

( رَوَنتدهای  2( برنامه هتای رموزشتی و دوره هتا، )   1)کند  

( فعالیتتت هتتای رتتار  از برنامتته ی 3تتتدریج/یادگیری، )

( ارت اط با گروه هتای فرهنای/قتومی محلتی،    4رموزشی، )

( و همچنتتین ادغتتام 6( فعالیتتت پژوهرتتی و علمتتی، ) 5)

فراگیران و دان  پژوهان بین المللی در زنتدگی و فعالیتت   

رکز افلی بین المللتی شتدن در رانته،    های دانرااهی. تم

برنامه ریزی رموزشی شامل محتوا و انتقال رن است. ط   

( برنامتته رموزشتتی در قلتت  تبربتته ی 2005ن تتر پیتتاژه )

یادگیری دانربو قرار دارد و برای دانرتااه هتا مهمتترین    

عرفه ی توسعه دانت ، مهتارت هتا و دیتدگاه هتای بتین       

 برنامته  شتدن  المللتی  ینباشد. بالمللی و بین فرهنای می

 فرهنای بین المللی، بین ابعاد ترکی  رَوَند شامل رموزشی

 نتتایج  هتم ینتین   و رموزشتی  برنامه محتوای در جهانی و

 رتدمات  و تتدریج  هتای  رو  ارزیابی، وظای  یادگیری،

. (2015لیستک   )استت   مطالعاتی برنامه از یک  پرتی انی

تترین بعتد یتا     برنامه رموزشی بین المللی در حقیقت مهم

رکن ن ام های رموز  عالی بین المللی شده هستند. هتر  

برنامه بین المللی باید در عین جهانی شدن، ویژگتی هتا و   

انت ارات مناس  جامعه محلی و ملی را نیز منعکج کنتد.  

در این برنامه ها ع وه بر استفاده از رویکردها، شیوه هتا و  

ه هتا و دوره هتای   راه ردهای رموزشی مؤار علمی در برنام

رموزشتتی، از ن تتر محتتتوایی عتت وه بتتر تحلیتتل و بررستتی  

فرهنگ و دان  بومی به رموز  زبتان، فرهنتگ، تتاریخ و    

تحلیل و ارزیابی ویژگتی هتای ستایر ملتت هتا و پترور        

شتتود )بهبتتتی اردکتتانی، نیتتروی کتتار جهتتانی تکیتته متتی 

 (.1391یارمحمدیان، ابری و همکاران 

متفاوت استت.   یتیکه هر وضع معتقد است (2007بیلن ) 

، بین المللی شتدن  یراه رد برا کی نییهناام تع ن،یبنابرا

متورد توجته قترار     دیت با یمحلت  طیو شرا یرموزش ستمیس

 بین المللی سازی در رانته  یبرا یدستورالعمل چی. هدنریگ

قابتل اجترا و متؤار     هتا دانرتااه  برای همهوجود ندارد که 

ن ایتد   کنتد، اشتاره متی   (1983)شورب همانطور که  .باشد

گیری را زیر ستؤال بترد و   های ویژه تصمیمافالت موقعیت

هتا حتاکم   یک قاعده کلی و کلیره ای برای همه موقعیتت 

موقعیتت هتای رموزشتی و تربیتتی     (. 1983)شتورب   کرد

هتتا و ن تتم اداری هتتر کتتدام، دارای شتترایط و    دانرتتااه

باشتند.  پیچیدگی های ن ری و عملی مخت  به رود متی 
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باید ویژگتی هتا و   در تعمیم و کاربست هر الاوی پژوهری 

شرایط رن موقعیت به لحتا  بافتت بتومی و ملتی بررستی      

شود و با توجه به جمی  شرایط در جهت پیر رد اهداف و 

 ضرورت های جدید گام های عملی برداشته شود. 

بتتین المللتتی شتتدن رمتتوز  عتتالی و برنامتته رموزشتتی در 

تان، از یندین جن ه قابل بحت   دانرااه علوم پزشکی لرس

و توفی  است، نخست رنکه این امر در اسناد و بیانیه ها و 

، 1404ریین نامه های دانرااهی و علمی ن یر یرم انداز 

نقره جام  علمی کرور، اسناد دانرااهی، سخنرانی هتای  

شتود. در دانرتااه   رکادمیک و پنل های علمتی دیتده متی   

مر به عنوان یتک اولویتت از   علوم پزشکی لرستان نیز این ا

شود، و از سویی دیار، ایتن  ن ر رؤسای دانرااه مطرح می

طرح کلتی توستعه اقتصتاد     دانرااه  ضمن قرار گرفتن در

دان  بنیان وزارت بهداشت )طرح رساندن پنج دانرتااه و  

پنج واحد پژوهری برتر کرور به تراز بین المللتی( تت     

هت اعتت ی ابعتاد بتین    ها و اقدامات عملی مؤاری را در ج

المللی انبام داده و در حال پیایری اقداماتی در این بِستر 

(. شنارت محدویت هتای  1397است )سرداری و افراری 

تواند تصتویر روشتن تتری از    بین المللی شدن دانرااه می

بتا ایتن تفاستیر، هتدف افتلی      این وضعیت را نران دهتد.  

بتین المللتی   پژوه  حاضر این است که تناناها و موانت   

شدن برنامته درستی در دانرتااه علتوم پزشتکی لرستتان       

 کدامند؟

 

 مواد و روش ها

پژوه  حاضر با عنایت به ماهیت رن به لحا  هتدف،  

کاربردی و به لحتا  ماهیتت داده هتای گتردروری شتده،      

، پتژوه  مرارکت کننتدگان  جامعه رمیخته اکترافی بود. 

بود. در بخت   اساتید دانرااه علوم پزشکی لرستان شامل 

کیفی، پژوه  با استفاده رویکرد پدیدارشناستی پیایتری   

شد. لذا با توجه به اینکه معیارهای مرخصی وجود داشتت  

و همچنین دسترسی بته افتراد امکتان پتذیر بتود، از رو       

ن تری م تنتی بتر اشت اع داده هتا      گیتری هدفمنتد   نمونه

عه به این فورت که با توجه به اهداف مطال .استفاده گردید

به افرادی که در ایتن بستتر تخصت  و در دانرتااه علتوم      

شد. مت ک هتای   پزشکی لرستان فعالیت داشتند، مراجعه 

ورود به مطالعه برای شرکت کنندگان به این فتورت بتود   

علوم  که در دانرااهو اساتیدی  از بین تمام متخصصانکه 

پزشکی لرستان مر ول به فعالیت بودند، افترادی انتختاب   

که در سمت هتای اجرایتی و ستازمانی دانرتااه در      شدند

حوزه تحصی ت تکمیلی، معاونتت پژوهرتی و رموزشتی و    

نیز در سمت های علمی در حوزه پژوه  و رمتوز  بتین   

المللی فعالیت داشته انتد. بنتابراین، از بتین کلیته استاتید      

ها با توجه معیارهای ذکتر شتده بترای    نفر از رن 32تعداد 

شد. همچنین مهمتترین  اط عات انتخاب مرارکت و ارائه 

معیار ررو  برای افراد شرکت کننتده در مطالعته ع تارت    

بودند از عدم تمایل بترای ادامته شترکت در مطالعته و یتا      

ها را از ادامه مطالعه منصرف م ت  شدن به بیماری که رن

همچنتتین، در بختت  کیفتتی پتتژوه  بتته     کتترد. متتی

نیمه سارتاریافته صاح ه ابزار م از داده هاروری جم من ور

در ایتن رصتوص، ستؤا تی پیرامتون مت یتر      استفاده شد. 

مورد مطالعه از مرارکت کنندگان در بخ  کیفی پژوه  

مطرح گردید. این فرایند تا اش اع ن ری داده ها ادامه پیدا 

راهنمای رو  مصاح ه نیمه ستارتار یافتته بته ایتن     کرد. 

کننده پرسیده متی   فورت بود که ابتدا سؤا تی از شرکت

شد و سپج بر اساس جوابی که ارائه می کرد و همچنتین  

شد. بر اساس هدف مطالعه، روند سایر سؤا ت پیایری می

به ع ارتی دیار در مصتاح ه نیمته ستارتار یافتته، بخت       

هایی از مصاح ه سارتار یافته که در رن پرس  و پاسخ از 

ق تتل مرتتخ   استتت و بختت  هتتایی از مصتتاح ه بتتدون 

سارتار که در رن نه سؤالی از پتی  تعیتین شتده وجتود     

 از مصاح ه دارد و نه پاسخی از ق ل هست، وجود دارد. هر

 تمایتل  و مصاح ه غنای به توجه با دقیقه 60الی 45 حدود

کرتید و   طول گفت و گو ادامۀ به کننده مرارکت ع قه و

در بخت  کمیتی، پتژوه  بتا استتفاده از رو        .ض ط شد

یتری شتد. لتذا بتا استتفاده از رو  نمونته       هم ستای پیا

نفر از استاتید انتختاب شتد.     235گیری روشه ای، تعداد 

همچنین، ابزار جم  روری دادها، پرسرنامه محق  سارته 
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گویه طراحی شد. پج از بررستی و   127بود که در ابتدا با 

گویته در   70انبام تحلیتل عتاملی تیییتدی نهایتتا تعتداد      

برای همه گویه ها بار عاملی بررستی  پرسرنامه باقی ماند. 

بزرگتتر بتود و    6/0شد. مقدار بار عاملی در تمامی موارد از 

ها نق  مهمی در ت یین هر یتک از عوامتل   این یعنی گویه

بیرتتر بته    96/1دارند. رماره تی نیتز در تمتامی متوارد از    

دست رمده است، بنابراین بارهای عاملی همه گویه ها باقی 

رو   شده از ن ر رمتاری معنتادار هستتند.   مانده مراهده 

تبزیه و تحلیل داده ها، در بخ  کیفی از رویکرد تحلیتل  

مضمون و در بخ  کمیی از تکنیک تحلیل عاملی تیییتدی  

استفاده شتد. بنتابراین، از طریت      Plsدر محیط نرم افزار 

ن ر، ابتدا مؤلفته هتای   مصاح ه با افراد متخص  و فاح 

ه های متناس  با رنها طراحی و مهم شمار  و سپج گوی

بر اساس تکنیک تحلیل عاملی از حی  اعت ار و بار عتاملی  

 بررسی شدند.

 

 یافته ها

نفر  32افراد شرکت کننده در بخ  کیفی این مطالعه 

هتای جمعیتت شتنارتی  بته     بودند که بتر استاس ویژگتی   

نفر پزشک عمومی؛  8نفر متخص ؛  12فورت زیر بودند. 

نفر دارؤستاز بودنتد. بته لحتا  دامنته       5 پزشک ودندان 7

 12و  60تتا   40نفر بین  20سنی به این فورت بودند که 

 سال بودند. 60نفر با تر از 

داده های به دست رمده از مصاح ه با اساتید  1جدول 

نت   و مسئولین دانرااه علوم پزشکی لرستان، تناناها و موا

مضتمون   بین المللی شدن برنامه درستی را در قالت  پتنج   

 دهد.مضمون فرعی نران می 12افلی  و 

 

 . نتایج تحلیل مضمون تنگناها و موانع بین المللی شدن برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 1جدول 

Table 1. Results of thematic analysis of bottlenecks and obstacles to internationalization of the 

curriculum of Lorestan University of Medical Sciences. 
 مضامین فرعی مضامین اصلی )عوامل(

 هازیرساخت

 های کلیتصمیم گیری 

 بِستر سازی

 شرایط مکانی

 مانع تراشی ها هامحدودیت

 فرایند تحصیلی

 فراگیران

 اعضای هیئت علمی

 برنامه آموزشی و پژوهشی

 اجرائیات

 رَوَند سازمانی

 اداری، آموزشی، پژوهشی کارکنان

 فناوری تحقیق و توسعه

 خدماتی
 توانایی ها و ابزارها

 زبان و محتوای تحصیلی

 

 
 

به ع وه، در بخ  کمیی نیتز بتر استاس داده هتای جمت       

روری شده از پرسرنامه، یاونای روایتی و پایتایی عوامتل    

شمار  شده بخ  کیفی بتا استتفاده از تکنیتک تحلیتل     

متورد تحلیتل قترار     Plsی در بستر نرم افتزار  عاملی تییید

مهمترین پارامترهای به دست رمتده را   2گرفت که جدول 

 دهد.  نران می
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 . بررسی روایی و پایایی عوامل2 لجدو

Table 2. Checking the validity and relibility of factors 

 آلفای کرونباخ (CRپایایی ترکیبی ) AVE اصلی عوامل

 905/0 920/0 701/0 زیرساختیل عوام

 739/0 834/0 599/0 محدود کنندهعوامل 

 804/0 861/0 685/0 آموزشی -تحصیلی عوامل 

 843/0 905/0 688/0 اجرا کننده عوامل

 928/0 965/0 786/0 رسانیعوامل خدمت

 

 

شتتده  استتتخرا  انجیتتوار نیانایتتم، 2مطتتاب  جتتدول  

(AVE)  ن روایی همارا وجتود  است بنابرای 5/0بزرگتر از

بتوده   7/0دارد.  رلفای کرون ام تمامی مت یرهتا بزرگتتر از   

 بنابراین پایایی مورد تییید است.  

های کلی  جهتت گیتری هتا و رتط مرتی      تصمیم گیری 

گتذارد. بتین   سیاسی هر کرور بر ن ام رموزشی تتیایر متی  

المللی شدن نیز مفهومی است که از تصمیم گیتری  کلتی   

ه حتاکم بتر رن متتیار استت و ایتن تصتمیم       کرور و فلسف

تواند بالقوه مزایتا  گیری ها در رویارویی با سایر کرورها می

و محدودیت هتایی را در ایتن مستیر ایبتاد نمایتد. بِستتر       

مستتلزم   دانرتااه المللی شدن حرکت به سوی بینسازی  

، درک و پتتذیر  مبموعتته ای از پتتی  نیازهتتای فکتتری 

. برای نمونه پذیر  ایتن  است فرهنای، اجتماعی و رفاهی

هتای مختلت  یتک    بایستت میتان فرهنتگ   واقعیت که می

گفتمان مرترک ایباد گردد و این گفتمان جز بتا احتترام   

ها شکل نخواهد گرفتت. شتکل گیتری    متقابل بین فرهنگ

رویکردی انعطاف پذیر برای مواجهه بتا   بهینین گفتمانی 

ین رو جامعه متا  نیازمند است. از اها و مسائل پی  رو مان 

نیازمند تقویت این گفتمتان در راستتای احتترام بته همته      

فرهنگ ها رواهتد بتود. موقعیتت مکتانی  یکتی از متوارد       

محدود کننده که در مصاح ه ها به رن اشاره شد موقعیتت  

راص مکانی لرستان است، که در ارت اط ما بتا کرتورهای   

 گذارد.  دیار تیایر می

ا یکتی از عوامتل مهتم بیرونتی     مان  تراشی  مان  تراشی ه

است که بر بین المللی شدن دانرتااه تتیایر گتذار استت.     

مان  تراشی فرف ن ر از موفقیت یا شکستت در دستتیابی   

به هدف غایی، بر بخت  هتای مختلت  دانرتااه از جملته      

موقعیت های مطالعاتی، ت ادل استاد، همکاری های علمتی  

ستازد.  واجته متی  و دسترسی به مناب  را با روند کندتری م

اعضای هیئت علمتی  در دانرتااه علتوم پزشتکی لرستتان      

بح  هیئت علمی در یهار زیر مقوله  رگاه ستازی، ت ییتر   

دیدگاه، توانمندسازی و تروی  اشاره و تیکید شد. استاتید  

در بِستر بین المللی شدن نیازمند ایبتاد بیتن  و رگتاهی    

مر رگاه شدن باشند، ابتدایی ترین قدم و مهمترین نیز امی

توان بتا  نس ت به یک قضیه و مسئله است، این مهم را می

ستتخنرانی هتتا، جلستتات و ستتمینارهای علمتتی پیرامتتون   

ت ییرات و تحو ت دانرااهها در عصر جدید و به ت ت  رن  

نیازها و اولویت ها ی رن به بح  و گفتاتو گذاشتت. ناتاه    

ل و بین المللی  به دانرااه و فراگیتران همتراه بتا استتد     

شود و فرفتی استت تتا استاتید    بیان ضرورت ها میسر می

دیدگاه رود را اف ح و به اهمیت تعام ت و ت اد ت بتین  

المللی اشراف یابند، همچنین در این بِستر نیازمند ارتقتای  

توانمنتتدی هتتای رتتود متناستت  بتتا نیازهتتای دانرتتااه در 

کته  رویکرد بین المللی هستند. فراگیران  بتا توجته بته این   

فراگیران مهم ترین و افلی ترین مرتریان درونی دانرااه 

توانتد بته   هستند، رگاهی، توانمندی و انایزه در رنتان متی  

کیفیت ابعتاد رمتوز ، پتژوه  و همچنتین بتین المللتی       

دانرااه کمتک کنتد.  برنامته رموزشتی   در بحت  برنامته       

رموزشی دانرااه علوم پزشکی لرستان برای هماام شتدن  

ات و اقتضائات عصری به اقتداماتی جتدی در ایتن    با ت ییر

بِستر نیازمند است، از جمله ایتن اقتدامات کته در بیانتات     

اساتید به رن اشاره شده است متواردی ن یتر بتازناری در    
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سرفصل ها، به ویژه رنکه بسیاری از این سرفصل ها بستیار  

-قدیمی بوده و حتی نیاز فراگیران دارلی را نیز رف  نمتی 

لید محتواهایی با رویکترد بتین المللتی در برنامته     کنند، تو

های رموزشی رسمی و غیر رسمی مورد مهم دیاری است 

که ذکر شده است برنامه های رموزشی باید انعطاف  زم را 

داشته باشند تا در فورت لزوم بتواننتد بتا نیازهتا و هتدف     

های جدید رود را منط ت  ستازند یترا کته در غیتر ایتن       

د را از دست داده و برای مخاط ان رتود  فورت کارایی رو

ارز  و اهمیتتت ینتتدانی نخواهتتد داشتتت. بروکراستتی    

سازمانی  رَوَند انبام امور سازمانی، در هر سازمانی ع وه بر 

وظیفه افلی در انبام فحیح و افولی کارهتای اجرایتی و   

سازمانی، گاهی باع  ایباد ارت ل و کند شتدن در انبتام   

ز به سرعت و تسهیل بیرتتری دارد.  شود که نیااموری می

این امر نیز به عنتوان عتاملی کته محتدودیت هتایی را بته       

رورد ذکتتر شتد. کارکنتتان ستازمانی، رموزشتتی،   همتراه متی  

پژوهری  کارکنان دانرااه نیزی جزیتی از اعضتای بتزر     

دانرااهی هستند کته عت وه بتر اعضتای هیئتت علمتی و       

یر  و انتقتال  فراگیران به دلیتل ارت تاط مستتقیم بتا پتذ     

دانرتتبو، انبتتام رَوَنتتدهای داری و ارت تتاط ستتازمانی بتتا    

کرورهای مختل  نیازمند، رگاه ستازی، توانمنتد ستازی و    

لحا  کردن تروی  و امتیازهای بخصوفی در ترغی  رنان 

به م ح  بین المللی شدن دانرااه است. شار  فناوری  

امروزه شناسایی و معرفتی بستیاری از قابلیتت هتای یتک      

شتود و مؤسستات   موسسته از طریت  بازاریتابی انبتام متی     

رموز  عالی در سراسر جهان بتا سترمایه گتذاری در ایتن     

توانند ت اد ت راحتتر و مناس  تری را در کوتاه بخ  می

ترین مدت انبام دهند. بازاریابی و به روز ستارتن ستایت   

تواند باع  جتذب مخاط تان   های دانرااه در وهله اول می

ن مهم در دانرااه علوم پزشکی لرستتان یالرتی   شود و ای

است که تا به حال روند کندی داشته و ضترورت دارد کته   

تمرکز بیرتری را به رود جل  کند. مرکل دیار در بِستر 

فناوری میزان سرعت و دسترسی و پهنای بانتد اینترنتت ،   

همچنین دسترسی به مناب  داده ها و اط عتات علمتی در   

ه ضرورت گستتر  و توجته بته رن در    هر دانرااه است ک

دانرااه علوم پزشکی لرستان به فورت محسوس نیازمنتد  

تقویت است. زبان رموز   بین المللتی شتدن دانرتااه بتا     

مسئله زبان گره رورده است. م ح  بین المللی شتدن در  

سراسر جهتان بتا اولویتت زبتان شناستی همتراه بتا زبتان         

تدریج با این زبان انالیسی نهادینه شده است و رموز  و 

فورت می گیرد. در دانرااه علتوم پزشتکی لرستتان نیتز     

شتد کته   تیکید بر زبان رموز  از دیدگاه اساتید مطرح می

مسئله مهم و  ینفک بین المللی شدن و حرکت سری  در 

باشد. توانتایی هتا و ابزارهتا دانرتااه  مؤلفته      این راستا می

ار  مهتم در  دیاری که از طرف اساتید به عنوان یک شت 

بح  بین المللی شتدن اشتاره شتد، توانتایی هتا و ابزارهتا       

دانرتااه اعتم از توانتایی هتتا و ابزارهتا فیزیکتی و ستتارتار      

ظاهری دانرااه، توانتایی هتا و ابزارهتا رفتاهی و فرهناتی      

است. توانایی ها و ابزارهتا و فضتای مناست  در وهلته اول     

انتختاب   تواند به فورت قتدرت جاذبته و یتا دافعته در    می

 دانرااه منبر شود. 

 

 بحث

مطالعه حاضر با هدف بررسی تناناها و موان  بتین المللتی   

شدن برنامه درسی در دانرااه علوم پزشکی لرستان انبام 

شد. یافته ها نران داد کته پتنج مضتمون افتلی )عامتل(      

شتامل زیرستتارت هتتا، محتدودیت هتتا، فراینتتد تحصتتیلی،   

اهتا و موانت  شناستایی    اجرائیات و ردمات به عنتوان تنان 

شده در شکل دهی به رَوَند اساستی جهتانی شتدن برنامته     

درسی نقری اساسی دارند. یافته هتای مطالعته حاضتر بتا     

(، استمیت  2020مطالعاتی همچتون بتارتلی و همکتاران )   

 ( همسو و همخوان است.1398( و رراسانی )2018)

جهانی شتدن و گرتتر  فنتاوری اط عتات و ارت اطتات،      

ای کویتک و  ه است که جهان ت دیل به دهکتده س   شد

دارای تعتتام ت فزاینتتده سیاستتی، اقتصتتادی، رموزشتتی،   

اجتماعی و فرهنای شود. از این رو جهانی شدن بر تمامی 

ابعاد زنتدگی ردمتی و تمتامی دستتاوردهای برتر تتیایری       

هتای علمتی در   گسترده و عمی  ببا گذاشته است. رشتته 

المللی و م دل بته  هویتی بین این میان نیز به تدریج واجد
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-اند. در این میان بیندغدغه مرترک ممالک مختل  شده

المللی کردن برنامه درسی نیز به عنوان یکی از پیامتدهای  

حداقلی جهانی شدن، مورد توجته روزافتزون قترار گرفتته     

المللی کردن برنامه درستی  ترین برداشت بیناست. دیرینه

هتتای ان دروس و رشتته بته تریت  برنامته درستی بته عنتو      

گردد که در دو معنتی متورد توجته قترار     دانرااهی باز می

ها و گرفته است. معنای اول توجه به توسعه دان ، مهارت

های موجود دانرتااه بترای   المللی در برنامههای بینارز 

المللی دانرتبویان استت و معنتای دوم    تربیت و سواد بین

ه فراتتر از مرزهتای   اشاعه برنامه های درسی دانرتااهی بت  

سازی برنامه درسی و محصو ت رن را ج رافیایی و تباری

المللتتی فتتحیح از در بتتر دارد. بتترای ایبتتاد برداشتتت بتتین

هتتای همتته مطالعتتات برنامتته درستتی، استتتفاده از ظرفیتتت

کرورهای جهان بترای اشتاعه برنامته درستی و مقابلته بتا       

متورد   اروپایی بر برنامه درسی –حاکمیت سنت رمریکایی 

المللی کرن برنامه درسی همانند رتود رن  تیکید است. بین

-ها و روندمفهومی در حال تحول است و هر رینه، برداشت

های متفاوتی از رن یه در این مقالته بتدان پردارتته شتد     

تواند مورد شناسایی و ت یین قرار گیرد. تصمیم گیتری  می

های هتر کرتور بتر مؤسستات رمتوز  عتالی و ت تاد ت        

نرااهی تیایرگذار استت، رتط مرتی و تصتمیم گیتری       دا

کرور ایران نیز تیایرات متقابلی را بتر دانرتااه دارنتد کته     

تواند به عنتوان عامتل بتالقوه در ایبتاد  موقعیتت و یتا       می

محتتدودیت تیایرگتتذار باشتتد. براستتاس ادعتتای بتتارتلی و   

(، دانرااه در ارت اط با جهان پیرامون بته  2019همکاران )

کنتد.  ای عمتل متی  مان جهانی، محلی و منطقته طور  همز

ای حد و مرز بین المللی ستازی برنامته   بافت ملی و منطقه

(. مستتائل 1396کنتتد )رراستتانی رموزشتتی را تعیتتین متتی

ای، ملی و تصمیم گیری  های دولت پج بِستر بین منطقه

المللی سازی است و مؤسسات رموز  عالی بتا توجته بته    

بوط به رموز  زبتان رتارجی،   رنها تصمیم گیری  های مر

حمایت از تحرک فراگیران، جذب فراگیران بتین المللتی و   

ارت اطات علمی بین المللی را م تنی بر رویکردهتای بتین   

دهتد بافتت بتومی    المللی سازی برنامه رموزشی شکل متی 

شامل موقعیت های فرهنای، سیاسی و اقتصادی است که 

عیتت هتا و نیتز    همه با هم در جهت بین المللی سازی موق

رورد، بتا ایتن حتال بافتت محلتی      مرک تی را به وجود می

یابتد )لیستک   متقاب  به بافت های جهانی و ملی پیوند می

(. همچنین موقعیت اجتماعی و فرهنای یک جامعه 2020

دهتد، در فتورت عتدم    که بستر کلتی رن را ترتکیل متی   

توانتد بته   هماهنای با بایسته های بین المللتی شتدن متی   

دودیتی در پیر رد اهداف یتک ستازمان م تدل شتود.     مح

فراگیران رارجی از کرورها و ملیت های مختلفی ممکتن  

های ایران شوند و بستر جامعه ما از ن ر است وارد دانرااه

توانایی ها و ابزارها و فضای مناس  و نیز  فضتای فکتری و   

فرهنای باید پذیرای این افراد باشتد در غیتر ایتن فتورت     

ست که در طول زمان در امر رموز  هتم ارتت ل   مانعی ا

اگتر جهتانی شتدن، فراینتدی در حتال      ایباد رواهد کرد. 

ررداد پنداشته شود که رگاهی در رن نقت  اساستی دارد،   

رن گاه بازروانی جهانی شدن و یاتونای طراحتی برنامته    

های درستی بترای افتزای  رگتاهی فراگیتران در بتاره رن       

ار بتین المللتی کتردن برنامته     اهمیت می یابد. از سوی دی

درسی مفهومی جدید و در حال تحول است که به ویتژه از  

اوایل قرن بیست و یکتم در ادبیتات برنامته درستی متورد      

توجه قرار گرفته است. علی رغم اهمیت و جایاتاه ینتین   

ایده ای، برداشت ها و تفسیرها از این واژه هتا در بستیاری   

ابهتام، ستردرگمی و عتدم     از ممالک به ویژه ایران تتوام بتا  

 .شفافیت است

ها به موقعیت مکتانی ایتران و فافتله    اساتید در بح  مان 

مکانی رن از کرورهای توستعه یافتته اشتاره داشتتند، هتر      

یند که موقعیت مکتانی و ج رافیتایی ایتران ست   شتده      

است تا کرور ما با برری کرورهای همسایه امکان بهتری 

ی ت اد ت داشته باشتد، امتا   از ن ر دسترسی و سهولت برا

تواند به عنوان یک عامل محدود کننتده مهتم   این امر نمی

به شمار رید یرا که کرور ایران دارای سابقه درررانی در 

ارت اط با کرورهای پیررفته در بِستر بین المللتی یته در   

سده های پیرین و یه ق ل از انق ب اس می بوده استت.  

تتوان بتا برنامته    یت هتا را متی  ط یعتا برری از این محدود
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ریزی دقی  و رگاهانه به موقعیت هایی م دل کرد، این امر 

نیازمند توجه راص و بهره برداری مناس  از این فضاستت  

تا بتوان بر محدودیت ها فائ  رمد و برری تهدید ها را بته  

موقعیت برای ارتقتای بتین المللتی شتدن دانرتااه علتوم       

متان  تراشتی نیتز شتار       .پزشکی لرستان استفاده نمود

ترین عامل بیرونی است کته بتر عوامتل دارتل دانرتااه و      

همچنین عوامل رار  از دانرااه تتیایر گتذار استت. متان      

تراشتتی هتتا و فرتتارهای تحمیتتل شتتده از ستتوی بررتتی   

کرورهای فاح  قدرت اقتصادی ست   شتده استت کته     

محدودیت های وسیعی یه در تصمیم گیتری  هتا و رتط    

یتته در ت تتاد ت و حتتتی موقعیتتت هتتای  مرتتی کرتتور و

مطالعاتی و ستفرهای رتارجی فراگیتران و استاتید ااترات      

اعضتای هیئتت علمتی نیتز      منفی را به همراه داشته باشد.

نیازمند رگاه سازی، توانمند سازی، ت ییر ناتاه بته مستئله    

بین المللتی شتدن و ضترورت رن و استتفاده از ترتوی  و      

باشتند.  ر ایتن مستیر متی   ترفی  بترای پیرت رد دانرتااه د   

تواند بِستری برای ت ییر نااه رنان بته  شنارت و توانایی می

عنوان اعضای افلی دانرااهی باشد و وظیفته دانرتااه در   

ق ال رنها لحا  کردن این توانایی ها و تروی  و ترغیت  از  

هتای ترفیت  و ارتقاستت )متوروفی     طری  اعطای موقعیتت 

دانرااهی، هیئت علمتی   تقری ا در تمام ن امهای(. 2019

در گروه دانرااهی، کلید رموز  را در دست دارد. به قول 

یه کسی، یه ییتزی  »گیرند که ها تصمیم میرن   سول

 را دانرتتااه بختتواهیم اگتتر«. را و یاونتته بتته دستتت رورد

 المللتی  بتین  را هیئتت علمتی   باید کنیم، سازیالمللیبین

 بدین. دهیم حرکت م ز مسیرهای در را رنها باید ما. کنیم

دهیم  انبام باید رنچه انبام یاونای تنها نه باید ما ترتی 

باید ایتن موضتوع را متد     همچنین بلکه را در ن ر بایریم،

یاونه هیئت  ن ر قرار دهیم که ییزی که باید انبام شود،

 تتوان  توانیم می یاونه دهد وعلمی را تحت تیایر قرار می

در ت یتین  (.  2020)استهل کنیم بسیج رَوَند، برای را هارن

المتاللی شتدن   تتوان گفتت کته بتین    نتایج این مطالعه می

تیایری شارف بر تمامی ابعاد زندگی ردمی، بویژه رمتوز   

و پرور  در تمامی ستطوح از ابتتدایی تتا رمتوز  عتالی      

هتای رموزشتی در   داشته است به نحتوی کته یهتره ن تام    

نتی و رایتج در  سراسر جهان ت ییر کرده و اندیره های ست 

هتای رموزشتی بته    مورد تعلیم و تربیت و ابزارهتا و رستانه  

های ها و رو سرعت رنگ بارته و جای رود را به اندیره

نوین داده است. به همین راطر توجه به مفهوم رمتوز  و  

جهانی شدن با توجه به نتایج مطالعته حاضتر در راستتای    

 پیررفت رکادمیکی کام  ضروری است.

الیسی در حال حاضر گسترده ترین زبان رتارجی  زبان ان 

مطالعه شده در جهتان استت. زبتان علمتی در بستیاری از      

های جهان، زبان اغل  مب ت علمی در سطح بین دانرااه

زبان  ،المللی است. در واق  زبان ت اد ت علمی و تخصصی

انالیسی است که  زم است برای فراگیری علتوم جدیتد و   

و تحقیقاتی از رن بهره جست و به رن  انتقال تبارب علمی

 فنتاوری  و دانت   بته  مستلط شتد.  همچنتین دستتیابی    

 در کرورها میان المللی بین ارت اط برقراری برای پیررفته

 از فنتاوری  و پژوهرتی  رموزشتی،  مختلت   بِستتر هتای  

گستر  فراگیر موقعیت هتای  .است توسعه ابزار مهمترین

نتاوری تحقیت  و   رموزشی به همراه بین المللتی شتدن و ف  

توسعه و ارت اطات، محتیط متحتولی را بترای ن تام هتای      

علمی در همه جای دنیتا پدیتد رورده استت. ایتن محتیط      

ها و مؤسسات پژوهری متحول به نوبه رود هم به دانرااه

هم به نهادهای دولتی در سطح ملی و بتین المللتی فرتار    

 می رورد که مفاهیم سارتارها، رو  ها و ترتی ات ستنتی 

رود را دگرگون سازند و توسعه دهند )سرداری و افرتاری  

1393 .) 

 

 گیرینتیجه

بنابراین و براساس نتتایج مطالعته بایتد گفتت کته عوامتل       

زیرسارتی، رموزشی، ردماتی و عوامل مربوط بته فنتاوری   

-اط عات و فرایند رموزشی بیرترین تیایر در فرربند بتین 

انرتااه علتوم   المللی شتدن مطالعتات برنامته درستی در د    

-پزشکی لرستان دارند که برای نزدیکتی بته مفهتوم بتین    

المللی شدن باید سعی کرد از موان  اساستی ع تور کترد و    

ای را ایبتاد کترد. از مهمتترین    بِسترسازی مطلوب و بهینه
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های مطالعه حاضر این بود که شرکت کننتدگان  محدودیت

اترتون  عمدتا  از دانرااه علوم پزشکی لرستان بودند و ن ر

پیرامون تناناها و موان  در دانرااه مربوطه بتود و لتذا در   

تعمیم نتایج به رَوَند جهانی شدن برنامته درستی در ستایر    

ها باید احتیاط کرد. مهمترین نقطه قتوت مطالعته   دانرااه

حاضر این بود که برای اولین بار رَوَند جهانی شدن برنامته  

بررستی کترد و    درسی را در دانرااه علوم پزشکی لرستان

به نتایج ارزشمندی کته راهارتای مطالعتات رتتی استت،      

رسید. پیرنهاد می شود که مطالعات رتی به بررستی ایتن   

موضوع در سایر دانرتااه هتای علتوم پزشتکی بپردازنتد و      

ریتزی بته   همچنین حمایت و برنامه نتایج را مقایسه کنند.

وان ای در کرور، به عنمن ور استقرار ن ام ف حیت حرفه

های یک مقوله راه ردی به من ور ارتقای کارامدی رموز 

مهارتی و افزای  اشت ال برای حوزه سیاستتازاری برنامته   

 گردد.درسی پیرنهاد می

 

 قدردانی

هتای تمتامی عتواملی کته ایرتان را در      محق  از مساعدت

 انبام این پژوه  یاری دادند، کمال ترکر را دارد.
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تناناها و موان  بین المللی شدن برنامه درستی در دانرتااه علتوم    پژوه  حاضر با هدف بررسی  چكیده:

پزشکی لرستان انبام شد. رو  پژوه  به لحا  هدف، کاربردی و به لحا  ماهیتت داده هتای گتردروری    

را استاتید  پتژوه    انمرتارکت کننتدگ  جامعته   .هم ستای( بتود  –شده، رمیخته اکترافی )پدیدارشناسی 

گیری هدفمند ن تری،  دانرااه علوم پزشکی لرستان ترکیل دادند. در بخ  کیفی با استفاده از رو  نمونه

نفر و در بخ  کمیی نیز بر اساس فرمول کوکران و با استتفاده از رو  نمونته گیتری روشته ای      32تعداد 

سارتار یافته و مصاح ه نیمهه ها در بخ  کیفی، نفر از اساتید انتخاب شد. ابزار جم  روری داد 235تعداد 

در بخ  کمیی، پرسرنامه محق  سارته بود. رو  تبزیه و تحلیل داده ها در بخ  کیفی، تکنیک تحلیتل  

بود. نتایج بخ  کیفی منبر  Plsمضمون و در بخ  کمیی، تکنیک تحلیل عاملی تیییدی در بستر نرم افزار 

ل زیرسارت ها، محدودیت ها، فراینتد تحصتیلی، اجرائیتات و رتدماتی     به شناسایی پنج مضمون افلی شام

شد. در بخ  کمیی نیز، روایی و پایایی مضامین مذکور مورد تییید قرار گرفت. بنابراین، توجه بته تناناهتا و   

موان  در جهت توسعه کیفی دانرااه علوم پزشکی با هدف حرکت به سمت جهانی شدن بسیار مفید و مؤار 

 تواند در تراز جهانی عمل کند. نحوی که می توان گفت یک دانرااه با توجه این عوامل میاست، به 
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