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چکیده:
بین المللی کردن آموزش عالی امروزه به عنوان يک استراتژی کارآمد برای مواجهه با
نیازهای متنوع جامعهی جهانی شده مطرح است .برنامه های درسی بین المللی در
حقیقت مهمترين بعد يا رکن نظامهای آموزش عالی بین المللی شده هستند .هدف اصلی
ونقطه توجه برنامه ريزان درسی در هنگام برخورد با مسئله فوق  ،اساسا طراحی اهداف
وبرنامه های آموزشی مطلوب و کار آمد بوده ا ست .اين تحقیق نوعی مطالعه ی تطبیقی-
تحلیلی است و از روش تحلیل محتوای کیفی با رويكرد قیاسی استفاده شده است تا
رويكردهای بین المللی سازی برنامه های در سی آموزش عالی در کشور های مختلف از
قبیل فنالند ،انگلستان وچین را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد .اين روش شامل
تكنیكهايی برای تجزيه وتحلیل سیستماتیک متون،،منظم کردن نتايج مشاهدات،
،مصاحبه ها،،مباحث ،اسناد، ،مقايسه ها،تجزيه وتحلیل يافته هاو ارائه يک چارچوب برای
 - 1استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردکان
 - 2دانشیار مرکز تحقیقات مديريت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
 3استاديار دانشگاه آزاداسالمی واحد اسالمشهر
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تجزيه وتحلیل روشمند وکنترل شده متون میباشد .در رويكرد قیاسی ابتدا ديد گاهها و
يافتهها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس نتیجه گیری نهايی انجام میشود.
يافته های تحقیق شامل استراتژيها ،برنامه ها وفعالیتهای مناسب برای بین المللی کردن
برنامه های درسی وروشهای تدريس ويادگیری آموزش عالی در هر کشور می باشد.
واژه های کلیدی :بین المللی کردن ،آموزش عالی ،برنامه درسی ،فنالند ،انگلستان ،چین
مقدمه :
بین المللی کردن برنامه های درسی به معنای بین المللی کردن در منزل تعريف شده که
به موجب آن دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وحتی مدارس متوسطه وکالج ها در صدد
تدارک فرصت های رشد وتوسعه شخصی وحرفه ای به همه دانش آموزان ودانشجويان
حاضر در صحنه اقتصاد جهانی هستند .فلسفه وطرز تلقی اين موسسات آموزشی ،
نگريستن به تمام افراد جهان به عنوان شهروند جهانی است( .نايت،2003،1ص .)11بین
المللی شدن آموزش عالی و گسترش مبادالت دانشگاهی باعث رشد اجتماعی دانشگاهیان
می شود زيرا دامنه تجربه اجتماعی و دانش فرهنگی دانشجويان و دانشگاهیان از ملت ها و
فرهنگ های مختلف افزايش می يابد و باعث نوعی «جهش» در فرايند رشد آنها از نظر
يادگیری ،خالقیت و نوآوری های مختلف میشود .کیلن در يک مطالعه در باره تاثیر
تحصیل در خارج بر روی دانشجويان می نويسد مواجه با فرهنگ های ديگر با عث
فراگیری دانش و تجاربی می شود که هرگز امكان تحصیل آن در وطن برای فرد وجود
ندارد .عقايد قالبی فرد شكسته می شود ،تعصبات بیهوده تعديل و چشم انداز وسیع تری
از جامعه و فرد برای دانشجوی خارجی بوجود می آيد (نايت ودويت.)1997 ، 2

1 -Knight
2 Knight J. and De Wit
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بین المللی کردن ،به مباحثی چون يادگیری و تدريس ،آموزش ،ارزيابی ،توسعه حرفهای،
سنجش و کیفیت فارغالتحصیالن همچنین ارزشها و فهم بین فرهنگی مربوط است و
می تواند مستقیماً درون برنامه های آموزشی معمولی يا در سطح تحصیالت تكمیلی و يا
دوره های تربیت پژوهشگر يا هیئت علمی لحاظ شود (عطاران.)1382،
در يک طبقه بندی کلی می توان داليل بین المللی کردن آموزش عالی را در سه زمینه
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خالصه کرد .از نظر سیاسی در جهان امروز ،آموزش و بويژه
آموزش عالی را بعد چهارم سیاست خارجی می دانند ( ايرالی .) 12: 1996 ،1از نظر
فرهنگی مهم ترين هدف برای بین المللی شدن آموزش عالی گسترش ارزش ها و اصول
مورد نظر فرهنگ ملی کشورها به عرصه بین المللی است(دويت .)2002،و از نظر
اقتصادی آموزش عالی بین المللی هم در کوتاه مدت و هم مهمتر از آن در دراز مدت
منبع مهم درآمدزايی دولت ها در عرصه ی اقتصاد بین المللی است(دالنگ و لیزوت،2
 ،1999ص .)15انجمن دانشگاهها ودانشكده های آمريكا )2006(،3داليل بین المللی
کردن را تقاضای دانشجو،ضرورت سیاسی ،ضرورتهای اقتصادی ،مالی وداليل علمی می
داند .از نظر انجمن ،ساختار ترکیبی وچند فرهنگی دانشجويان دانشگاههای مختلف در
دنیا  ،اعضاء هیئت علمی را وادار میسازد تا راههای تدريس متفاوت تشخیص دهند ،برای
اينكه تنوع بینالمللی در کالس را مهار سازند و مشارکت دانشجويان بینالمللی را پرورش
دهند.همچنین دانشجويان اغلب به حساسیت بین فرهنگی و احترام به درک ملت های
گوناگون نیاز دارند .ساختن ارزشها ،احترام به آزادی برای ديگر فرهنگها ،ايدهآلهايی از
عدالت اجتماعی ،و حس مسئولیت اجتماعی در تدريس ،تحقیق و خدمات ضرورت دارد.
مايكل گیبل 4اشاره دارد که فرايند بینالمللی سازی  ،ابزاری توسعه يافته برای افزايش
مبادله خارج از کشور ،همكاری و پويايی در فرايندهای گوناگون از جمله آموزش عالی
1 - Air Lie
2 - Delong & Lizzot
3 - American Association of Community Colleges
4 - Michael Gaeble
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میباشد .القاء کردن تدريجی حساسی ت بین فرهنگی در دانشجويان و کارکنان به عنوان
اصلی برجسته در اين فرايند می باشد .از طرفی تجارت برنامه درسی يک مثال روشن است
که بینالمللی سازی در کشورهای مختلف توسط نیازهای بازار کار انجام شده است
(داشتن يک محصول برای هديه به بازار).برای انجام تجارت جهانی ،به دانشجويان
فارغالتحصیل سه زبانه نیاز است .نسل آينده مديران تجارت نیاز به تحرک و پويايی جهانی
دارند و کارفرمايان ،دانشجويان با تجربههای بینالمللی را انتخاب میکنند .بین المللی
کردن همچنین يک ابزار است برای به چالش کشیدن تغییر در مفاهیم ثابت دانش و
يادگیری و بنابراين ساختار دانش را در يک رشته درسی توسعه میدهد .دانش ،بیشتر
چند فرهنگی و بین رشتهای میشود و ارزشها چند وجهی میشود.شريل بوند 1عضو
هیئت علمی دانشكده تعلیم و تربیت دانشگاه کوئین اشاره میکند که آنطور که فكر
میکنیم چند فرهنگی نیستیم ،ما با دانش مسلط سروکار داريم ،اما هیچ يک از دانشها
نبايد در همه زمانها مسلط شود و ما نیاز به چندين دانش داريم برای درکی که بهترين
خدمت را برای ما انجام دهد.در اين راستا هدف پژوهش حاضر بررسی و مقايسه استراتژی-
ها ،برنامهها و فعالیتهای مناسب برای بین المللی کردن برنامه های درسی و روشهای
تدريس و يادگیری آموزش عالی در کشورهايی از قبیل انگلستان ،فنالند وچین است.

در اين تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی 2با رويكرد قیاسی 3استفاده شده است .اين
روش شامل تكنیكهايی برای تجزيه وتحلیل سیستماتیک متون،،منظم کردن نتايج
مشاهدات ،مصاحبهها ،مباحث ،اسناد ،مقايسهها ،تجزيه و تحلیل يافتهها و ارائه يک
چارچوب برای تجزيه وتحلیل روشمند و کنترل شده متون میباشد .در رويكرد قیاسی
ابتدا ديد گاهها ويافته ها مورد بحث وبررسی قرار گرفته و سپس نتیجه گیری نهايی انجام
میشود (مايرينگ .)2000،بنابر اين در اين

تحقیق اطالعات از طريق موتورهای

1 - Sheryl Bond
2 -Qualitative Content Analysis
3 -Inductive Category Development
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جستجوگر گوگل ،ياهو ،آلتا ويستا ،گوگل اسكوالر ،فايند ارتیكل،منابع چاپی کتابخانه ای و
الكترونیكی ،مكاتبه به وسیله  e-mailدر کشورهای منتخب استخراج وجمع آوری گرديده
است.همچنین از مؤسسات وپايگاههای موثر در بینالمللی کردن برنامه های درسی
آموزش عالی در جهان از قبیل انجمن بین المللی تعلیم وتربیت ،1انجمن بینالمللی
روسای دانشگاههای جهان، 2آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی INQAAHE

3

برای

جمع آوری اطالعات استفاده شده است.
فرايند تحلیل يافته ها
در اين تحقیق در ابتدا کشورهای فعال در زمینه بین المللی کردن برنامه های درسی
انتخاب شده ومقاالت ،سايتها و انجمنهای مرتبط با موضوع طبقه بندی شدند(.با توجه به
نوع رويكرد تحقیق (قیاسی) تعین مالک طبقه بندی از مرور پیشینه وادبیات تحقیق
استخراج شده است).
در مرحله دوم با اضافه شدن متنها ومحتوا ،مطالبی که ارتباط مستقیم با موضوع داشتند
متناسب با هر طبقه بندی ومتن قبلی در آن قرار گرفته ويا در دسته بندی جديدی شكل
گرفتند .در مرحله سوم مرور کلی به عمل آمد که متنهای انتخابی ،متناسب با موضوع
مورد مطالعه باشد .با بررسی به عمل آمده از طريق شمارش واژه های مربوط به موضوع
در متن،حدود  90در صد از متنهای انتخابی با موضوع مرتبط می باشد .در پايان تفسیر
نتايج وجمع بندی صورت گرفت و خالصه نتايج فعالیت کشورهای مختلف در قالب
جداول ونمودارهاخالصه شدومورد تجزيه وتحلیل ومقايسه قرار گرفت.
جامعه پژوهش شامل دانشگاهها ونظامهای آموزش عالی در کشورهايی که به بین المللی
کردن آموزش عالی پرداختند،می باشد.
1 -NAFSA: Association of International Education
2 The International Association of University Presidents IAUP.
3 - Internationalization quality assurance agencies in higher education.
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روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری هدفمند 1از بین کشورهايی که در زمینه
بین المللی ساختن برنامه های درسی آموزش عالی فعالیت کرده اند ،انجام گرفت .مرور
ادبیات وپیشینه تحقیق در دانشگاههای دنیا ومقايسه وتطبیق فعالیتهای کشورهای
مختلف،نشان داد که کشور های انگلستان ،فنالند وچین در زمینه موضوع مورد مطالعه
يعنی بین المللی سازی برنامه های درسی آموزش عالی تالش نمودند.از اين رو کشورهای
مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدند.
نتايج
بینالمللی سازی آموزش عالی در فنالند
بین المللی کردن تعلیم و تربیت يک هدف اصلی خط مشی تعلیم و تربیت در فنالند اواخر
دهة  1980بود .اين جريان تحت تأثیر تغییراتی که در موقعیت بینالمللی آن زمان،
بخصوص در فرايند اتحاد اروپا اتفاق افتاد ،قرار گرفت(وزارت تعلیم وتربیت.)2001،2
مشارکت در فرايند اتحاد ،يک صعود بزرگ در فرايند بینالمللی در سرتاسر سیستم
آموزشی و بخصوص در آموزش عالی محسوب میشد .تغییرات در مقیاس وسیع در نیاز
برای مهارت و خبرگی از نتايج سريع بود.زيرا باز شدن فنالند نسبت به جامعةبسته برای
اتحاد و رقابت بینالمللی نیاز به انتقال سريع از عملكرد موجود داشت.
سیستم پلی تكنیک در فنالند در طول دهه  1990ايجاد شده بود و بینالمللی کردن
آموزش از اهداف اصلی برای اصالح آن بود .شرايط مورد نیاز برای فعالیت بینالمللی از
طريق برنامه حمايت مالی مخصوص برای پلی تكنیک توسعه يافت و در ساختار زبانهای
خارجی ،وضعیت مديريت وبرقراری ارتباطات بینالمللی تغییر داده شد.

1 - Purposive
2 -Ministry of education
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يكی از ابزارهای اولیه و شرايط ضروری برای اتحاد بینالمللی تأسیس CIMO

1

(مرکز

فنالندی برای تحرک و مبادله برنامههای بینالمللی) بود CIMO .از دولت مرکزی ترکیب
شده و مسئول مبادلة دانشجويان کارآموزان و کارشناسان از سه نوع مختلف وزارتخانه
بود .همچنین مسئول تجارت و بازاريابی بود همانطور که مسئول تعلیم و تربیت کشور بود.
برنامه های تعلیم و تربیت فنالند نیز مثل ديگر کشورهای اتحاديه اروپا به طور خاص در
افزايش دانشجو و مبادلة معلم و استاد و به طور کلی در ساخت تماسهای بین المللی و
شبكه اروپايی سرمايهگذاری کرد.
مروری بر فعالیتهای بینالمللی کردن مؤسسات آموزش عالی فنالند
 مبادلة دانشجواتحاد بین فنالند و دانشگاههای بینالمللی به سرعت در دهة  1990رشد کردو به طور
خاص در افزايش مبادلة دانشجويان بینالمللی منعكس شد.
سازمان آموزش عالی در ابتدا اهداف کمی را برای مبادلة دانشجويان دانشگاه در پايان سال
 1980تنظیم کرد .مطابق اين اهداف حداقل  5000دانشجوی فنالندی تا پايان دهة
 1990در خارج از کشور بايد تحصیل میکرد.اين هدف همچنین توسعه کیفی و ارائه
خدمات آموزشی را نیز در بر میگرفت .به هر حال عمالً بینالمللی کردن در ابتدا مستلزم
افزايش تعداد مبادالت دانشجويان بود.
حدود پايان دهة  ،1990فنالند برای دو مقیاس کالن مبادالت دانشجو ،برنامههای مبادلة
کارآموز و معلم آماده شد .
دانشگاههای فنالند و پلی تكنیک بیش از  300الگوی تحصیل در انگلیس به منظور
اجرای اصل تعامل در مبادلة دانشجو ايجاد کردند .بعد از انجام خط مشی بینالمللی
1- Center for international Mobility.
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سازی ،دانشگاهها  10تا  40مدل های مطالعه اعتبار را به طور خاص در مبادله دانشجو
برنامهريزی کردند .بعد از گذشت چند سال برنامههای اصلی در چندين رشته گسترش
يافت.
امروزه دانشگاههای فنالند مجموع  61برنامه مدرک در زبانهای خارجی پیشنهاد
میدهند  .بیشتر اساتید آموزش عالی و دانشجويان تماسهای بینالمللی دارند .البته
تفاوتهای مهمی بین شاخه های مختلف آموزش وجود دارد و اينها در تعامالت بینالمللی
به طور کلی منعكس میشود( .برگرفته از سايت .)www.hyy.helsinki.fi
 مبادله کارآموزطبق پیشبینی  2000کارآموز به دانشگاهها و پلی تكنیک فنالند در برنامههای مبادلة
کارآموز آمدند.کارآموزان ،يا فارغالتحصیالن و يا دانشجو هستند .بايد تالشهای بیشتری
برای انجام مبادله دانشجو در فنالند صورت گیرد .
 مبادله استاددر تالش برای بینالمللی کردن تعلیم و تربیت اهمیت مبادلة استاد درکنار برنامههای
مبادله دانشجو مورد توجه قرار گرفت .اساتید خارجی همچنین به ارتقاء تفكر بینالمللی
دانشجويانی که خودشان در برنامههای مبادله کارآموز يا دانشجو شرکت نمیکنند ،کمک
میکنند.
خیلی از موانع مبادلة استاد از قبیل تأمین اعتبار و اختصاص بودجه هم در دانشگاهها و
هم پلیتكنیکها وجود دارد .در آينده برنامههای مبادله استاد بايد بیشتر روی برنامهريزی
الگوهای تحصیل بینالمللی تمرکز کند .به عنوان مثال مدارس تابستانه که دورههای
تدريس فشرده و کوتاهتری دارند برای اساتید خارجی که عمدتاً يک ماه حضور دارند،
مناسب میباشد.
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 اشكال ديگر همكاریتدوين دورههای تحصیل مشترک ،يک شكل همكاری است .همكاریها بیشتر به صورت
حرفهای و آموزش عملی است.
شكلهای جديد همكاری شامل برنامههای مدرک دوگانه 1است .اين يک ترتیب است که
به وسیلة آن فارغالتحصیالن مدرک را از هر دو مؤسسه آموزش عالی در کشور خودشان و
مؤسسه خارج از کشور ،جائیكه تحصیلشان معموالً يک سال علمی طول میکشد،
میگیرند.
دانشگاهها و پلی تكینکها همچنین با ديگر شرکای خارجاشان توافقهايی را منعقد می
کنند برای اينكه برنامههای اروپايی مشترک برنامهريزی کنند .تحت اين برنامهها
دانشجويان يک مدرک دريافت میکند که اين مدرک همچنین شرايط را برای فعالیت
درمؤسسات آموزش عالی خارجی فراهم میکند.
 دانشجويان با مدرک خارجی در فنالندتعدادی از دانشجويان خارجی برای مدرک در مؤسسات آموزش عالی فنالند تحصیل
میکنند که حجم آن به طور پیوسته در دهه  90رشد يافت.
تقريباً از  3500دانشجويان مدرک خارجی 1200 ،تا از کسانی بودند که در دورههای
فوق لیسانس در دانشگاههای فنالند تحصیل کردند .بیشتر تحصیالت در علوم انسانی،
مهندسی ،علوم طبیعی و علوم اجتماعی است .اکثريت از کشورهای اروپايی و در درجه
سوم از آسیا هستند .نسبت دانشجويان آسیايی و اروپايی در دهة گذشته افزايش يافت .در
حالیكه از حجم دانشجويان آفريقايی کاسته شد.

1 Dual degree
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در حال حاضر  2600دانشجو با مدرک خارجی (اکثراً از آسیا و اروپا) در دانشگاههای
فنالند تحصیل میکنند.
 دانشجويان با مدرک فنالندی در خارج از کشوردر حال حاضر بیش از  5000دانجشويان فنالندی در خارج از کشور در حال تحصیل
هستند که بیشتر آنها در انگلستان ،سوئد و آلمان هستند.
برای کسب اطالعات قابل اطمینان به طور کلی ،بايد بررسیهايی انجام شود که چرا
دانشجويان در مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور تحصیل میکنند و چند درصد آنها به
بازار کار فنالند بر میگردند؟
 همكاری مربوط به دوره کارشناسی ارشد و تحقیقيک تالش برای توسعه تعلیم و تربیت دوره کارشناسی ارشد در فنالند در دهه 1990
انجام شد .سیستم رتبهبندی مدارس در سال  1995شروع به تعلیم و تربیت مداوم علمی
بیشتر به صورت کارآمد و حرفهای نمود .از همان آغاز بینالمللی کردن ،يک هدف کلیدی
در توسعه سیستم رتبهبندی مدارس بود .مطابق بررسیهای علمی در وضعیت موجود
استاندارد در فنالند ،تحقیقات فنالندی در يک نرخ وسیعی درکشورهای اتحاديه اروپا در
دهة  1990افزايش يافت .سرمايهگذاری و اختصاص بودجه روی تحقیق در فنالند در
جهان رشد زيادی داشت .برنامههای مالی برای بخش توسه و تحقیق ( 1)R&Dموفقیت
آمیز بود و تعداد مقاالت فنالندی در مجالت علمی بینالمللی به سرعت رشد يافت .البته
حجم مبادله محققین در دانشگاهها مطابق مبادله دانشجو رشد نكرده است .همچنین
تغییرات در فناوری اطالعات و ارتباطات اشكال بینالمللی سازی در تحقیق را تحت تأثیر
قرار داده است.

1 - Research and & Development
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بعضی از فعالیتها در اين زمینه شامل :فراهم کردن برنامههای تحقیق ملی برای محققان
در ديگر کشورهای اروپايی ،تجزيه و تحلیل تطبیقی و آزمايش راهكارهای تحقیق در
کشورهای مختلف ،ساخت شبكه ماهوارهای سريع برای استفاده توسط دانشگاههای اروپايی
و مؤسسات تحقیقاتی بخش عمومی ،رفع موانع برای تحرک محقق ،مسیر دهی عالی،
فعال کردن ابتكارات و نوآوری و ايجاد يک انجمن ثبت اختراع می باشد( .برگرفته از سايت
.)www.hyy.helsinki.fi

راهكارها
کیفیت
کیفیت مؤسسات آموزش عالی بايد در بخشهای تدريس ،مشاوره علمی و ديگر خدمات
کلیدی به منظور پیشرفت تحصیلی دانشجويان بهبود يابد .همچنین ارزيابی کیفت و
اعتبار بینالمللی بايد بهبود يابد.همه مدارک تحصیلی بايد در يک دوره بینالمللی يا در
فنالند يا خارج از کشور به صورت يكپارچه باشند.روی تحقیق و استعدادهای دانشجويان
خارجی بايد سرمايهگذاری شود.مؤسسات آموزش عالی فقط بايد با مؤسساتی که تضمین
کیفیت دارند کار کنند(کوئیک.)2001،1
قانونگذاری
وزارت آموزش عالی بايد موضوع مورد بحث روز را در قانونگذاری موجود در آموزش عالی
در شرايط رقابت بینالمللی تشخیص دهد و نیازهای طرح را برای اصالح آماده کند.
ساختارمدرک

1 - Kwiek
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ساختار مدرک در دانشگاهها بايد اساس ًا تغییر کند و مطابق با سیستم اعتبار برای تناسب
با سیستم تعلیم و تربیت فراملیتی تنظیم شود .همچنین ساختار مدارک پزشكی و پلی
تكنیک بايد روشن شود.
مؤسسات آموزش عالی بايد روشهای انتخاب دانشجويان بینالمللی در سطح لیسانس را
توسعه دهند و همكاری متقابل را در منطقه تقويت کنند .و بطور خاص بايد برای کاربرد
مهارتهای زبان توجه شود(همان منبع.)2001،نمودار 1به طور خالصه نشانگر مدل
بینالمللی سازی مؤسسات آموزش عالی فنالند می باشد.

استراتژيها
مبادلة دانشجو

کیفی

کمی
مبادلة کارآموز

مبادلة استاد

همكاری عملی و حرفهای

همكاریهای مربوط به دورههای کارشناسی ارشد

همكاریهای مربوط به تحقیق و پژوهش
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تقويت منابع مالی و انسانی دانشگاه
كيفي

مبادلة دانشجو

تقويت فناوری اطالعات و ارتباطات
تقويت زبان انگلیسی
تدوين مدلهای مبادله دانشجو
تشكیل دورههای تدريس فشرده و کوتاه مدت برای

مبادله استاد

اساتید خارجی
تأمین اعتبار و اختصاص بودجه

همكاری

تدوين دورههای تحصیل مشترک

عملی و حرفهای
ايجاد برنامههای مدرک دوگانه(مشترک)
دانشجويان با مدرک خارجی در
فنالند
دانشجويان فنالندی در خارج از

همكاریهای

کشور
حرفهای و کارآمد نمودن تحصیالت

مربوط به دورههای
کارشناسی ارشد

تسهیل تماسهای بینالمللی دانشجويان
اختصاص بودجه برای توسعه و تحقیق ()R&D
افزايش انتشار مقاالت در مجالت بینالمللی
افزايش حجم مبادله محقیق در دانشگاهها

همكاریهای

تغییرات در فناوری اطالعات و ارتباطات

مربوط به تحقیق و

تجزيه وتحلیل تطبیقی و آزمايش راهكارهای تحقیق در

پژوهش

کشورهای مختلف

ساخت شبكههای ماهوارهای سريع
رفع موانع برای تحرک محققین
فعال کردن ابتكار و نو آوری
ايجاد يک انجمن ثبت اختراع
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مدل بینالمللی سازی

راهكارها
تدريس پیشرفته
مشاوره علمی
حمايت از پیشرفت تحصیلی دانشجويان

ارتقاء کیفیت
بهبود ارزيابی و اعتبار بینالمللی
يكپارچگی مدارک علمی در فنالند و خارج از کشور
سرمايهگذاری روی تحقیق
استفاده از موضوعات مورد بحث روز در قانونگذاری موجود

وضع قانون

درآموزش عالی
فراهم نمودن شرايط رقابت بینالمللی
اصالح نیازسنجی
تغییر در ساختار مدرک

ساختار مدرک

مطابقت مدرک با سیستم تعلیم و تربیت فراملیتی
شفافیت ساختار مدارک پزشكی و پلی تكنیک در مقطع
ارشد
توسعه روشهای انتخاب دانشجويان بینالمللی
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بینالمللی کردن آموزش عالی درانگلستان
طرحی با اهداف بینالمللی کردن برنامه درسی و تجربیات بینالمللی دانشجويان در
دانشگاههای انگلستان در انجمن بینالمللی سازی آموزش عالی در دسامبر  2005تدوين
شد که روی بینالمللی کردن برنامه درسی تأثیر داشت و دانشجويان بینالمللی را حمايت
میکرد .اين طرح توسط انجمن آموزش عالی ( 1)HEAدر مارس  2006انجام شده
است(کارونا 2واسپرلینگ.)2006،3
الف -بینالمللی کردن برنامه درسی
در اين بخش بر موضوعاتی شامل چارچوبهای مفهومی ،خط مشیها ،استراتژيهای
مديريت و توسعه در رشته ،مدارک و روش مبتنی بر تحقیق ،نوآوری برنامه درسی و
ارزيابی تاکید میشود.
حوزههای خاص در اين بخش شامل  :همكاری و مبادله بینالمللی ،ارتباطات يادگیری
آنالين و بینالمللی کردن در کشور که يادگیری بین فرهنگی را در برنامه درسی در بر
میگیرد ،می باشد.
کلینگ )2004( 4پیشنهاد میدهد که سیاستگذاری رسمی و عملی متقابل مؤثر هستند
و مسئله اين است که چالشهای تربیتی و اقتصادی چطور در سطح عمل اجرا میشود؟
نوآوری در راهكارهای بین المللی سازی در آموزش عالی از راه تقسیم کار خوب وجذب
استعدادها ايجاد میشود و اين فرايندی است که دست اندر کاران را تحريک می کند که
مفاهیمی مثل دانشگاه ،بینالمللیسازی در خانه( کشور) ،بینالمللی سازی خارج از کشور،
شهروند جهانی و يادگیری بین فرهنگی را درک کنند .در دانشگاههای انگلستان مهمترين
1 -Higher Education Association
2 -Caruana
3- Spurling
4 - Keeling.
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بخش برای بین المللی کردن ،در سطح روش تدريس فردی و تجربه يادگیری دانشجو
برای برنامه درسی بینالمللی شده میباشد و درباره انتظارات مناسب دانشجو و مدرسان
بین المللی بحث میشود.
ب -تجربیات دانشجويان بینالمللی
در اين بخش سازگاری دانشجويان بینالمللی و حمايت از زبان انگلیسی ،روانشناسی و
مهارتهای علمی ،انگیزهها و انتظارات دانشجويان بینالمللی ،مطالعات مربوط به ثبت نام،
تجربیات دانشجويان برای تدريس و يادگیری (سخنرانی ،کارگروهی،سبکهای يادگیری،
ارزيابی و )...بررسی میشود(برگرفته از سايت .(http://www.ukcosa.org.uk/
راهكارهای بین المللی کردن برنامه درسی
ـ تشويق استقالل آموزشی
الف) از فراگیر منفعل به مستقل
دی ويت )2002( 1با اين پديده به عنوان ابزاری برای ايجاد الگوی مناسب برخورد کرده
است .او از وضعیت تغییر دانشجو از منفعل به فعال حمايت کرده است .فراگیر (انتقادی،

مستقل و مسئول) که اختیار و قدرت دارد،برای ساخت ارتباطات توانايی دارد و تولید میکند.
در اين مدل دانشجويان در گروهها با يک ديگر کارمیکنند .توانايی انجام دادن ،به کاربستن،
ادامه دادن و فن انتقاددانش را در هستة مدل به دست میآورند.اين استراتژی با ارزيابی
انتقادی مقاالت برای آماده کردن دانشجويان برای امتحانات پايان دوره ،ترکیب میشود.

1 - De vit.
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هدف مدل ،آموزش فراگیر منفعل نیست بلكه تولید فراگیران مستقل برای ساختن و
حمايت شرايط برای استقالل تربیتی است که دانشجويان مالكیت وکنترل فرايند يادگیری
را بدست میآورند.
اين مدل ادعا می کند که يادگیری دانشجو از رويكرد سطحی به عمیق منتقل میشود.
(برگرفته از سايت .(http://www.inca.org.uk/
ب) توسعه روشهای سواد
اسناد نشان میدهند که فعالیت انتقادی برای خیلی از دانشجويان بینالمللی میسر
نمیشود .تشخیص راههای مؤثر برای سواد دانشجويان که بتوانند خواندن را با نوشتن
ارتباط دهند ،نیاز به تالش وتمرين در فرايندهای ارزيابی ونوشتن دارد .دانشجويان بايد
قادر باشند که با ارزيابی کالس برای هدايت گرايشات چند فرهنگی ،روشهای سوادبین
المللی راتوسعه دهند.ارزيابی وانتقاد از پژوهشها برای کمک به آنها که بفهمند چطور
عقايد را از ادبیات استخراج کنند ،نظرات شكل يافتهاشان را توسعه دهند و راه حلهای
پیشنهادی را توصیه کنند ( .ريدلی.)2004 ،1
ج -کارگروههای چند فرهنگی
اين بخش پشنهاد میدهد که کار در گروههای چند فرهنگی ،پتانسیل سودمند برای
دانشجويان است که برای کاربرد حوزه مهارتها ،خالقیت و تفكر انتقادی ضروری است.
آن ،مجموعه چند فكری که از نظر فرهنگی در دسترس هستند را مورد بحث قرار میدهد.
در گروهها و اعضاء همگون توانايی برای شكل گیری افكار وجود نداردو چشمانداز فردی
که دانشجويان از فرهنگهای مختلف به گروه میآورند ،صالحیت فردی اعضاء را میتواند
افزايش دهد .در صورت خود انتخابی ،دانشجويان ترجیح میدهند که به گروههای نژادی و

1 - Ridley.
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فرهنگی مشابه بروند .معلمان بايد به صورت تصادفی و با مهارت ،گروهها را ترکیب کنند
(هیلز و تام.)2005 ،1دستیابی به ترکیب درست تنها در مرحله اول کار گروهی موفقیت
آمیز است و میتواند نتايج برنامهريزی نشده داشته باشد .برای مثال رابینسون ()2004
اشاره میکند که ديدگاه دانشجويان که در گروههای چند فرهنگی کار میکنند میتواند
در تصمیم فردی که با چه کسی راحتترند کمک کند .به هر حال ممكن است اختالف
عقايد بین دانشجويان باشد ،در نتیجه امكان تقويت قالبهای فرهنگ وجود دارد.
بهترين راهكارها برای کار گروه چند فرهنگی
ـ شفافسازی اصول عقايد برای جداسازی اهداف کار گروه.
ـ طراحی وظايف گروهی
ـ مقايسه و استنباط مهارتهای شناختی ،تجزيه و تحلیل محتوا و بررسی انتقادی
(پوسترها ،ارائهها ،شبیهسازیها و تولیدات و يدئوئی).
ـ زمان بندی برای دانشجويان که دانش يكديگر را کسب کنند .درکشان را از شرايط
افزايش دهند ،نقشهای مهم را تشخیص دهند ،در مسائل بدون موضوع و آزاد بحث کنند،
برای راهكارها تصمیمگیری کنند(.زير نظر راهنما و با در نظر گرفتن عاليق فردی،
ومهارتها).
ـ زمانبندی و میزان کارگروهی که الزم است در نظر گرفته شود.
ـ تهیه فرصت برای مباحث بازتابی و سودمند در فرايند کارگروهی ،جستجوی نقاط ضعف
و قدرت(.برگرفته از سايت .(http://www.inca.org.uk/

ـ ارزيابی راهكارهای کالسهای چند فرهنگی
1 - Hills & Thom.
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يک مسائلی در ارزيابی محتوای چند فرهنگی از قبیل :پراکندگی در ارزيابی ،سرقت ادبی و
سوگیری فرهنگی در مجموعه چند فرهنگی وجود دارد.هیلز و تام ( )2005نكاتی را ذکر
میکنند درباره اينكه چه طور معلمان در ارزيابی عمل کنند:
ـ اندازهگیری /برنامهريزی کتابهای راهنما که خالصههای تكالیف را مشخص میکند و
نیازها را روشن میکند.
برای منقعد کردن شكاف فرهنگی ،دانشجويان نیاز دارند در يک مباحثه شرکت کنند تا
آن ها را تشويق کنند که فرهنگ انگلستان را در مقايسه با تجربیات آنها در نظر بگیرند.
در طراحی برنامة درسی بايد پیشنهاد شود که ديدگاههای دانشجويان مورد احترام و
استقبال قرار گیرد .بنابراين راهكارهای ارزيابی نیاز به فضا برای همكاری و مذاکره بین
معلم و دانشجويان دارد (هیلز و تام .)2005
-

جلسات گردهمايی مشكلگشايی گروههای کوچک مفید است.

-

فضا برای مطالعه نیز ضروری است .برای غلبه بر آشفتگی و پراکندگی پیرامون
اينكه چه زمانی و چگونه شخص صدايش را آشكار کند.

د ـ توسعه حمايت  ICTدر بینالمللی کردن برنامههای درسی( يادگیری از راه عمل)
با توجه به نقش  ICTدر غنیسازی برنامه درسی ،برای دانشجويان انگلیسی که عالقمند
هستند ،همكاری آنالين به وسیلة مشارکت با مؤسسات خارج از کشور سازماندهی می
شود ( .بل.)2004 ،1
از کاربردهای  ICTدرون محتوای برنامههای درسی  ،استفاده از کامپیوترها در کالسهای
زبان و نقش اينترنت می باشد .از طرفی حمايت از سفرهای بینالمللی رشتهای به عنوان
يک محرک در توسعه زبان انگلیسی به عنوان يک زبان جهانی يا بینالمللی موثر عمل
1 - Bell.
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میکند (ژارويس ICT.)2006 ،1برای نگهداری اساتید شبكهای به منظور پرورش
همكاری آموزشی بینالمللی وافزايش تجربه يادگیری دانشجويان ضروری است.
 همكاری و مذاکرات يادگیری آنالين ـ توسعه دانشجويان و کارکنانهدف اصلی در اين بخش حمايت کردن از تجربه مشارکتی آنالين از طريق تقسیم تجربه
به روش مناسب می باشد .بنابراين مشكالتی که با آن در تنظیم و نگهداری اين دسته از
فعالیت مواجه هستند ،بايد بررسی شود .و مداخله کارکنان و دانشجويان راارزيابی میکنند
( .کارونا.)2004 ،2
-

حمايت از کاربردهای  ICTدر تجربه بینالمللی

منابع نشان میدهد که همكاریهای آنالين بینالمللی درون برنامه درسی بینالمللی شده
وسیع است.بل )2004( 3خاطرنشان می سازد ارتباط مبتنی بر کامپیوتر جانشین تجربه
غنی فرهنگی نیست وفقط می تواند متمم مبادالت و مالقاتهايی برای دانشجويانی که به
خارج از کشور سفر میکنند به عنوان قسمتی از برنامهشان باشد.
استین فیلد )2000( 4نقطه نظر مشابهی را برای کاربرد  ICTبه طور کلی در حمايت از
رشته بین المللی دارد .به نظر او مفهوم مسافرت رشتهای مجازی ( 5)VFTبه عنوان
جايگزين مسافرت رشته مورد توجه نیست .اما ترجیحاً شكلهايی از ابزار معرفی دانشجويان
برای جنبههايی از تجربه و توسعه بعضی مهارتهای اساسی می باشد.از نظر ماهیت،
مسافرت رشته های مجازی ( )VFTمثل همكاری آنالين ،يک شكل مختلف از کنش و
واکنش با مردم و مكانهااست.

1 - Jarvis.
2 - Caruana.
3 - Bell.
4 - Stain Field
5 - Virtual field trip.
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ج) همكاری آنالين و فرايندهای يادگیری سودمند
سوابق نشان میدهد که همكاری و مباحثه آنالين در محتوای برنامه درسی  ،به منظور
انتقال از الگوی رفتار سنتی برای يک الگوی سودمند يادگیری که فراگیر ،يادگیری را از
طريق درگیری و تعامل بیشتر و کشف فرايندها کسب میکند ،با اهمیت است.
در زمینه بینالمللی کردن برنامه درسی ،ادواردز )2003( 1يک الگوی توسعه برنامه درسی را

تدوين کرده که بین سطوح پیشرفته توسعه بینالمللی و سواد بین فرهنگی تفاوت وجود
دارد .او اظهار می دارد که برای پرورش آگاهیهای بینالمللی و افزايش سطح مهارتICT ،

بینالمللی و همكاری آنالين ممكن است يک نقش تعیین کننده داشته باشد .و
استراتژيهای يادگیری بر اساس يادگیری مسئله محورو تجربی برای دانشجويان و اعضاء
هیئت علمی محلی و بینالمللی جالب توجه باشد .بنابراين تجربه آنالين ابزاری برای
ايجاد پل روی شكاف بین آگاهی بینالمللی و خبرگی بینالمللی بوسیله توسعه صالحیت
بینالمللی میباشد(برگرفته از سايت .(http://www.inca.org.uk/می باشد.

1 - Edwards
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جدول 1مدل بینالمللی سازی دانشگاه فودان چین
استراتژيها

اهداف

 تبديل دانشگاه به مهد  صالحیت پژوهشی
پرورش خالقیت
 مرز جستجوی ناشناختهها،

راهكارها
 مشارکت استراتژيک

 تیم هیئت علمی با  همكاری بین المللی
صالحیت جهانی

 برنامههای مبادله

جستجوی حقیقت و حل  پلی بین شرق و غرب  برنامههای مشترک
معماهای جهان

دنیای سنتی و مدرن

 همكاری تحقیقاتی

 نیروی مهم برای تحريک  مديريت و اداره گروه با  اعضاء هیئت عملی بینالمللی
نوآوری و صنعتی کردن
نتايج تحقیقات
 پلی بین میراث فرهنگی
چین و فرهنگ جهان
 بینالمللی کردن به عنوان
يک استراتژی مهم برای
توسعه دانشگاه فودان
ـ ديپلماسی و سیاست چینی.
ـ جامعه چینی.
ـ اقتصاد چینی.
 ـ تاريخ و فرهنگ چینی

چشمانداز بینالمللی

 کنفرانسهای بینالمللی
 تعلیم و تربیت دانشجويان
 تأسیس کنفوسیوس
 محیط بینالمللی در محوطه
دانشگاه
 برنامههای آموزش انگلیسی.
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بحث و نتیجه گیری
بین المللی سازی برنامه درسی  ،حرکتی به سمت ترقی است و برای توسعه ادامه خواهد
يافت .هدف آن ارتباط با کشورهای مختلف ،فرهنگها و نظامهای تعلیم و تربیت است .تنوع
مالی ومقررات اجرايی زيادی را پوشش میدهد و شامل ابعاد بین المللی ،بین فرهنگی در
فرايند تحقیق ،تدريس ويادگیری ،فعالیتهای فوق برنامه ،ارتباط با گروههای انجمن قومی و
فرهنگی محلی و تلفیق دانشجويان خارجی و پژوهشگران داخل دانشگاه می باشد.

يک برنامه درسی بین المللی شده زمانی به يک ابزار قابل اجرا و عملی تبديل میشود که
امنیت برنامه های درسی محلی را تأمین کند ،دانشجويان را برای يک بازار کار جهانی
آماده کند ،شهروندان فعال سیاسی را که تمايل به دموکراسی مبتنی بر مشارکت مردم
دارند ،تشويق کند و مهارتهای شنود و حل مسئله را که برای ايجاد هارمونی چند
فرهنگی ضروری است ،ارتقاء بخشد .از لحاظ آموزشی ،آماده نكردن دانشجويان برای
زندگی ،کار و تجارت در امور جهانی قابل توجیه نیست اما مهمتر از آن اين است که
دانشگاه وسیله ای فراهم کند تا دانشجويان سواد بین المللی را به دست آورند.
مقايسه استراتژيهای سه کشور فنالند ،انگلستان وچین نشان داد که مهمترين استراتژی
اين کشورها بینالمللی کردن برنامة درسی و يادگیری و الحاق محتوای بینالمللی به
برنامه های درسی موجود است و تغییر مكان فیزيكی استاد و دانشجو در قالب برنامههای
مبادله کمتر مورد توجه است .امروزه ارجحیت بر بینالمللی سازی برنامههای درسی
بومی ،ملی و محلی داخل هر کشور میباشد .تحلیل نتايج استراتژی هر کشور نشان دهنده
آن است که برای تحقق اين هدف بايد فعالیتهاو برنامههای چند فرهنگی ،برنامههای
آموزش زبان ،مطالعات فرهنگ و قومی .گردهمايی و کنفرانسهای بینالمللی ،کشوری و
محلی ،فراهم کردن امكان توسعه حرفهای اعضاء هیئت علمی و دانشجويان برای بینالملی
کردن برنامة درسی مورد توجه قرار گیرند.
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برنامه های آموزش زبان مثل تعلیم و تربیت دو زبانه ،آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم،
رشته فرعی ـ اصلی در چندين زبان مثل فرانسه ،اسپانیايی ،ژاپنی ،چینی ،ايتالیايی و
رومی نیز از جمله برنامههای مؤثر میباشد.
در نهايت برنامه های اعطای جايزه ،برنامه مبادله استاد و دانشجو و تدوين سیستم ارزيابی
و چارچوب بینالمللی سازی برنامة درسی در سطح دورهها و برنامهها از جمله برنامههای
پیشنهادی دانشگاههای مورد مطالعه در هر کشور میباشد.
مقايسه راهكارهای ارائه شده از سوی دانشگاهها و دانشكدههای کشورهای مورد مطالعه
بیانگر آن است که تأمین بودجه و امكانات مالی برای ايجاد دورههای جديد با تمرکز بر
بینالمللی کردن ،،تأمین مالی توسعه هیئت علمی برای کنفرانسهای بینالمللی ،توسعه
کارآموزی هیئت علمی در زمینههای بینالمللی سازی ،میزبانی مجامع حمايت کننده روی
موضوعات بین المللی ،دعوت کردن نمايندگانی از ديگر فرهنگها برای شرکت در
فعالیتهای بینالمللی از جمله راه حلهای مفید و مؤثر برای بینالمللی سازی برنامههای
درسی میباشد .بنابراين با توجه به اينكه سه کشور مورد مطالعه فنالند ،انگلستان وچین
از جمله کشورهای پیشقدم و موفق در بینالمللی سازی برنامههای درسی آموزش عالی
بودهاند ،میتوان از استراتژيها ،برنامهها ،فعالیتها و راهكارهای آنها به منظور ارائه مدلی
مناسب برای بینالمللی سازی برنامههای درسی ديگر کشورها از جمله ايران نیز الگو گرفت.
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