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Background and Aims: The purpose of this study is to explain and validate the 

components and indicators of internationalization of virtual colleges. 

Methods: This is an applied research in terms of purpose and descriptive-

analytical study in terms of method. In the first stage, with the comparative- 

exploratory approach and the study of literature, the stages of the internationalization 

process of education and its components have been identified. Then, the components 

were validated by independent t-test (100 samples), In the next step, by using the 

Delphi method, indicators for these dimensions were introduced (20 samples) and 

Finally, they have been explored and verified by presenting structural models (250 

samples). 

Results: The results of the components’ validation show that the level of optimal 

adequacy in all components is more than 0.05, the zero assumption which is the 

international optimal adequacy, is approved; therefore, 13 components have been 

introduced as effective dimensions of internationalization of education. Then, by using 

the Delphi technique, 41 indicators were introduced as effective indicators, and 

validated by using structural equation modeling. 

Conclusions: Indicators and optimal components of internationalization of education 

have been studied and analyzed, and it has been attempted to provide the base in which by 

introducing these dominant indicators, the virtual colleges are designed and realized.  

 KeyWords: Internationalization Indicators, validation, virtual and distance education, 

virtual colleges. 
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ی بین المللی سازی هاشاخصو  هافهمؤلپژوهش حاضر با هدف تبیین و اعتبار سنجی  زمینه و اهداف:

 ی مجازی انجام شده است.هادانشکده

تحلیلی است. در مرحله اول با  -و از نظر روش توصیفی این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی: بررسیروش 

یرگذار بر ی تأثهامؤلفهرویکرد اکتشافی ـ تطبیقی و مطالعه ادبیات، مراحل فرایند بین المللی سازی آموزش شناسایی و 

نفر نمونه(، در مرحله بعد با استفاده  111) اندشدهتی مستقل اعتبارسنجی  با آزمون هامؤلفهاند، سپس یدهگردآن احصاء 

 نفر 261) یساختارنفر نمونه( و در انتها با اجرای مدلهای  21یی برای این ابعاد معرفی شده )هاشاخصاز روش دلفی 

 ا پرداخته شده است.نمونه( به اکتشاف و تأیید آنه

با توجه به اینکه پی مقدار سطح کفایت مطلوب در دهد نشان می هانتایج حاصل از اعتبار سنجی مؤلفه: هایافته

شاخصهای بین المللی سازی آموزش است مورد تأیید است فرض صفر که کفایت مطلوب   16/1ها بیشتر از تمامی مؤلفه

با استفاده از اند. سپس معرفی شده« بین المللی سازی آموزش»به عنوان ابعاد مؤثر  مؤلفه 11بنابراین قرار گرفته است، 

 .اندگرفتهی مؤثر؛ معرفی و با استفاده از معادالت ساختاری مورد تأئید قرار هاشاخصشاخص به عنوان  11تکنیک دلفی 
 

 و سعی اندگرفته قرار تحلیل و یبررس مورد بین المللی سازی آموزش مطلوب یهامؤلفهو  هاشاخص :گیرینتیجه

 اقدامی در و ی بین المللی مجازیهادانشکده طراحی غالب، یهاشاخصاین  تدوین با تا شود ای فراهمینهزم است شده

 آید. فراهم مهم امر این تحقق جهت
 

 

 .ی بین المللی سازی، اعتبارسنجی، آموزش مجازی و از دور، دانشکده مجازیهاشاخص کلیدی: کلمات

 

 

 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :نویسنده مسئول
  آزیتا سالجقه

گروه برنامه ریزی آموزش از دور، 

دانشکده روان شناسی و علوم 

 ایران تربیتی، دانشگاه پیام نور،

  تلفن:

24622903190 

نیک:پست الکترو
salajegheh.azita@gmail.com 

 
  

 مهمقد 

انسانی  سرمایه توسعه و پیشرفت بازتاب که هادانشگاه امروزه

قرار  جهانی شرایط و رویدادها یرتأث تحت شوند،یم محسوب

تقویت  و فناوری فاصله حذف برای نهادهایی عنوان به و اندگرفته

 از هافرهنگ و ملل میان فرهنگی و آموزشی علمی، مبادالت

 فزاینده رشد دیگر، طرف ه اند. از شد برخوردار جایگاه مطلوبی

 حیات مختلف یهاحوزه جدید، هزاره در ارتباطات اجتماعی

 ولی همسو پدیده دو با را عالی آموزش جمله نظام از اجتماعی

 شدن المللی بین و شدن یکی معنی به شدن یعنی جهانی متمایز؛

 المللی. بین]1[است  کرده روبه رو شریک شدن همکاری و معنی به

که  شودیم منتهی علمی یاجامعه یجادبه اعـالی،  آموزش شدن

 تسهیل را افکار و عقاید سریعانتشار  و اطالعات پیوسته جریان

اطالعات  تأمین به آیـنده، کمتر در دانـشگاه ـدرّسانم. کندمی

خواهند  ظاهر یمفسّران و مشوّقان نقش در بیشتر و پردازندیم

 یک در عمیق درک ایجاد و محیط تـوسعه مـسئولیتشانشد کـه 

 و هادانشکده برخی نیز نهادی سطح در. است علمی حوزه

. اندکرده فرامرزی کامالً هاییدوره اجـرای بـهها مـبادرت دانشگاه

در  یارتباط هایشبکه توسعهها به لطف عالوه دانشکدهبه

های و دانشگاه هادانشکده سـایر بـا ایگسترده دسترس، تعامالت

دسته از  نهایت، آن در. اندکرده برقرار گوناگون هایقاره و کشورها

 یخدمات آموزش ارائه بـه مـتداول شکل به که یینهادها

 از دور و بین المللی سازی روی اکنون به آموزشهمند، پرداختمی

 .]2[ اندآوردهو مؤسسات مجازی را پدید  هادانشکدهاند و آورده

 

دوماهناهم علمی  
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 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
 6931 اسفند-بهمن

  
www.edcbmj.ir 

 .Farname Inc مقاله پژوهشی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             2 / 16

mailto:salajegheh.azita@gmail.com
mailto:salajegheh.azita@gmail.com
https://edcbmj.ir/article-1-1424-en.html


 .....هامؤلفهتبیین و اعتبار سنجی  |و همکاران  آزیتا سالجقه 

625 
 

بین المللی شدن اثرات گسترده و عمیقی بر ساختار، 

ی جهان بر هادانشگاهو عملکرد آموزش عالی و  هابرنامه، هاروش

بازار آموزش عالی و ین آن گسترش ترمهمجای گذاشته است؛ که 

امکان دستیابی بیشتر به آموزش عالی، پذیرش دانشگاه به عنوان 

و  هادانشگاهیک صنعت بین المللی، اعتباربخشی بین المللی 

. همچنین بین ]1[ و افزایش دانشجویان خارجی است هادانشکده

دانش، مهارت و  توسعهمنجر به  هادانشکدهالمللی شدن 

شود که باعث یمی دانشکده هابرنامهی در ی بین المللهاارزش

ی درسی هابرنامه اشاعهافزایش سواد بین المللی دانشجویان و 

دانشگاهی به فراتر از مرزهای جغرافیایی و تجاری سازی برنامه 

ی انجام شده چهار هاپژوهششود. یمدرسی و محصوالت آن 

 اندکردهدلیل را یرای بین المللی سازی در آموزش عالی شناسایی 

که عبارتند از: دالیل اقتصادی، دالیل سیاسی، دالیل علمی و 

 .]1[ فرهنگی –دالیل اجتماعی 

در  "پدیده بین المللی شدن آموزش"در دو دهه اخیر 

 مختلف مناطق و کشورها عالی آموزش مؤسسات و هادانشکده

 اکنون هم و بوده، روبرو روزافزونی استقبال و فراگیر رشد با جهان

مهمترین عامل تغییر برای توسعه کیفیت در  عنوان به زنی

جهان  . در]6[است  مطرح عالی آموزش مؤسسات و هادانشکده

از آن که  یشکه ب اندهایی مواجهیدشوار اها بامروز، انسان

بتوان آنها را حل  یتنها بـا عـزم مل داشته باشند و یمل ٔ  یشهر

ها یدشوار یگر، اینددارند. به عبارت  یالملل ینب کرد، منشأ

. آورندیبه همراه م خاص خود را یالملل ینب یراتو تأث اندجهانی

رفع  یبرا یالملل ینب ءسازنده هایشنگر و ین، عزم، شناختبنابرا

 هـمه جـز با شناخت و درک یناست و ا یآنها ضرور کاهش یا

و  ی، سیاسیاقتصاد یطها، و شراها، تمدّنمتقابل فرهنگ

 .[5]یست ن یرپذها امکانتمل یاجتماع

 دور از آموزش جدید نسل شدن مطرح و انگیزشگفت رشد

 موجب که هستند ییهامقوله آموزش شدن المللیبین پدیده و

 چون عواملی. اندشده دنیا عالی آموزش سناریوهای تغییر جدی

 تقاضای و المللیبین جوامع ایجاد و مرزها شدن رنگ کم

 به یابی دست جهت مناسب آموزش دریافت برای روزافزون

 برای مناسب هایصالحیت کسب و تحلیل و تفکر باالی سطوح

 ایجامعه در موفق عاطفی و ایحرفه اجتماعی، زندگی داشتن

 برای عالی آموزش مؤسسات که اندشده موجب جهانی،

 و دوام و کمّی و کیفی بعد از آموزشی نیازهای به گوییپاسخ

 پدیده سوی به روز افزونی صورتبه هانی،ج رقابتهای در پیشرفت

 آن قلب در و عالی آموزش شدن جهانی و شدن المللیبین

. بین المللی شدن آموزش ]5[آورند  روی آموزش شدن المللیبین

ی کشورهای هادانشگاهامروزه به عنوان مهمترین عامل تغییر در 

مختلف مطرح است. بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری 

 2111( نعداد دانشجویان بین المللی در سال 2115) قتصادیا

میالدی از یک میلیون و هشتصد هزار نفر به دو میلیون و هفتصد 

. هم اکنون بیش از چهار ]6[ رسیده است 2116هزار نفر در سال 

ی خارج از کشور محل تولد هادانشگاهمیلیون دانشجو در 

رشد و گسترش این . ]5[ خودشان در حال ادامه تحصیل هستند

ی فراگیر و وسیع شده است که امروزه از ظهور ااندازهپدیده تا 

 آیدیمی بین المللی بحث به میان هادانشکدهی متعدد هامدل
]11-9[. 

ی مجازی بین المللی یکی از مفاهیم نسبتاّ هادانشکده

جدیدی است که در مباحث آموزش عالی به آن توجه شده است. 

مجازی بین المللی برای پاسخ به نیازها و مسائل  اساساّ دانشکده

جامعه جهانی بین المللی تشکیل شده و توسعه یافته است. به 

عمده در این برنامه جدید  جنبه، سه وجه یا ترروشنعبارت 

نهفته است: وجه اول رویکرد بین المللی است که در آن، دانشکده 

به جامعه  مجازی بین المللی از وضعیت دانشکده سنتی؛ که

محلی و ملی معطوف است، فاصله گرفته و رویکردی بین المللی 

دهد. وجه دوم، رویکرد فنآوری یمرا در دستور کار خود قرار 

است که در آن دانشکده مجازی بین المللی از فنآوری اطالعات و 

گیرد؛ وجه یمبین المللی بهره  عرصهارتباطات و شبکه سازی در 

ی هابرنامه ارائهی است که از طریق اهرشتسوم، رویکرد بین 

ی اگونهبه  هادانشکدهی، فارغ التحصیالن این ارشتهدرسی بین 

جهانی  جامعهشوند که بتوانند با مسائل جدید در یمتربیت 

 .]11[ مواجه شوند و برای کار در چنین محیطی آماده شوند

 است شده ذکر متعددی، تعاریف شدن المللیبینواژه  یبرا

Qiang(2111 ). است آن تبیین در گوناگون هایدیدگاه بیانگر هک

( مفهومی، ادراک )واژه این در کلیدی عامل که است عقیده بر این

با در جایی دیگر وی . است فرهنگی هایهویت و هامـلتبـین 

از  و است شدن جهانی فرایند از قسمتی یعال آموزش اینکه بیان

در نظر  ملی کامالً زمینه یک وانعنبه تواندمـی کمتر جهتاین

 ترگسترده پذیرش امر، مستلزم این که است، معتقد شودگرفته 

 یک صرفاً نه و عالی آموزش کارکرد کل کهشدن است  المللیبین

 که است( معتقد 5211)Nelly.]12[ کندمی درگیر را آن از جنبه

 یک هم، بلکه نیست شدن جهانی ه، شناسشدن المللیبین

. ]11[ است شدن جـهانی در عـامل یک هم و است محصول

 ایپیچیده یادگیری فرایندآن را   Hoyler و Jones که درحالی

 هایفنّاوری و دانش، انتقال ای، زمینهجهانی ابعاد که دانندمی

 ساختار ایمقایسه و ایرشته، مـیانفرهنگی، بین شدهتلفیق
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که  اسـتمعتقد  Heitor (2116). ]11[ شودمیشامل  را دانش

 هدفش که پایدار تالش هرگونه»باید  شدن المللیبین یفتعر

 با مرتبط هایچالش و الزاماتبه  یعال آموزش ساختن پاسخگو

 شود شامل نیزرا « است کاربازار  و، اقتصاد جوامع شدن جهانی

، خـود تعریف جدیدترین( در 2115) Knight ینهمچن. ]16[

، المللیبین بعد( یک تلفیقادغام ) ندفرای راشـدن  المللیینبـ

 عالی آموزش تحول یا، کارکرد فرایند در جهانی یا فرهنگیبین 

 یفاز تعار . آنچه]12[ کندمـی معرفی ملی و یدر سطوح مؤسسات

 سوی و سمت به عـالی آموزش که است این آیدبرمیفوق 

 کند. ومی حرکت شدن یجه بین المللیدر نت اسـاسی تـغییریک

 خود با عنوان پژوهش( در 2115) Stromquist که طور مانه

خاطرنشان « شدن جهانی برای پاسخی عنوانبهشدن  المللیینب»

 بیشتر تأکیداز  یناش است ممکن اساسی تغییرات این است کرده

 همه و باشد آموزش برای گیریتصمیم فرایند در بـازار فشارهای

 را فشارها، این خصوصیچه  و یها، چه دولتدانشکدهها و دانشگاه

( اشاره دارد 2112)  Heitor راستا همین در .]15[ کنندمی تجربه

 برای روزافزونی فشارهای با امروزه عالی آموزش مؤسسات که

با  .]16[ هستندرو خـود روبه یهادوره و هابرنامه کردن المللیبین

، شـدن لیالملبـین که کرد استنباط توانتوجه به این تعاریف، می

 آموزش تـوسعه درمـهم  ی، بلکه منبعنیست هدف یکخـود 

 و المللیبین استانداردهاینظام مطابق با  یکبه سمت  عالی

 .است اششده یجهان یطمح به پاسخی همچنین

 و اطـالعات آوریفـن خصوصبه یآورفن پیشرفت با

 محیط با بیشتری تعامل در ی مجازیهادانشکدهارتباطات، 

 بـا دارد اساس، ضرورت همین بر. اندقرارگرفته خود ونپیرام

 یستهنگر بین المللی سازی آموزش به« محور چالش» رویـکردی

شـوند،  بـررسی فـرصتاز منظر  هاچالش این کهدرصورتی. شود

 ترینشـد. مهم خواهند آموزشی سیستم پویایی موجب یقیناً

 راهبردهای اتّخاذ نیازمند که را روی پیش هایضرورت و هاچالش

 :شمرد بـر ذیـل صورتبه تواناند، میمناسب

-جـغرافیایی روزافزون تغییرات :پیچیده و یاپو یطمح. 1

 تأثیر جـهان کـل بـر که آوریفـن و سیاسی، اقتصادی

 با. گرفت خواهند فرا نیز ی مجازی راهادانشکدهگذارند، می

 و رودمی نبی از ایمنطقه شدن، انحصارهای جهانی نـهضت

 رقابت هـم و جهانیهم رقابت اساس،  این برها دانشکده

 کرد. خواهند تجربه را ایمنطقه

 با باید ی مجازیهادانشکده :عالی آموزش . رسالت2

 و نیازها تا نمایند توجّه جامعه هایدیدگاهبه  بیشتری دقت

 یرتغی نیروهای و عوامل به توجّه باآنها را  ییرتغ حال در انتظارات

 با مشارکت جهت بیشتری اشتیاق باید همچنین. کنند درک

 دهند نشان خود از عالی آموزش مؤسسات یرسا ودولت صنعت، 

 .]15[ گیرندرا بر عهده  کار، رهبری این در حتّی یا

ها دانشکده اگر :عالی آموزش ساختار و اداره. 3

کنند،  ایـفا اسـاسینقش  فردا دانش جهان در خواهندمی

 پیشرفتبه  هم و بـرند سر به سنّتی شرایط در هم وانندتنمی

 ایگونه به و باید کنند ییرتغ یدها با. دانشکدهشوند مـتمایل

 داشته بیشتری کمتر، بازدهی امکانات بـا بتوانند که شوند متحوّل

 باشند.

 فرهنگ اصلی ویژگی دو :دانشگاهی . استقالل4

 استقالل: »از اندرتعبا دارند؛ نیز جهانی جنبهکه  دانشگاهی

 نوع« استقالل» از منظور. است «دانشگاهی آزادی»و « دانشگاهی

 هاآن، دولت در که هاستدانشگاه و هادولت میان رابطه خاص

 آنها امور در دخالت دانشگاهی، از فعّالیتهای از حمایت ضمن

آن  یزن« دانشگاهی آزادی» الزمه اینکه ضمن. کنندمی اجتناب

 .بـپذیرند را دانـشگاهی نهادهای« استقالل»ها، تدول که اسـت

 است معتقدCastlez (1151 ): آموزشی آوری. فن2

جهانی،  نظام عرصه در الکترونیکی ارتباطات نوین نظام پیدایش

 آنها بالقوّه تعامل و ارتباطی هایرسانه همه سازییکپارچه موجب

 خواهد دگرگون را آنها و هاستفرهنگ تغییر حالدر  و شده

 و علمی گیرهمه مشارکت بـه ی مجازیهادانشکده اگر. ساخت

 شدن جهانی فرا گرد نکنند، در مبادرت جدید آوریفن از استفاده

 .]15[ داشت نخواهند جایگاهی

 به گسترده دسترسی رسدمیبه نظر  :دسترسی . توسعه6

. است اساسی علمی، ضرورتی هایپژوهش و عالی آموزش

 شدن، مبادرت جهانی سـیر با مواجهه در افتهیتوسعه کشورهای

سال، بهسال و اندخودکرده خارجی دانشجویان تعداد افزایش به

 .یابدمی افزایش کشورها ینا یخارج یاندانشجو تعداد

 آموزش سیستم و دانشکده یک زمانی: درسیبرنامه . 7

 شده، خودیجـهانی عالی آموزش صحنه در توانست خواهد عالی

 جذب جهاناز سراسر نقاط  را گوناگون دانشجویان و هدد نـشان

 ازپیشبیش را خویشآموزش  یفیتک و درسی هایبرنامه که کند

 و تـحصیلی هایها، رشتهبرنامه ارزیابی در تحوّالتی با و دهد ارتقا

 تولیدات کیفیت ارتـقایباشد تا بـه  همراهها دانشکده عـملکرد

 .بینجامد ازارب نیازهای اساس بر عالی آموزش
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 آموزش در گذاریسرمایه: دانشجویان و علمی. هیئت8

 ارتباطات و اطالعات هایآوریفن توسعه و جهانی عالی، تحوّالت

 وها دانشکده علمییئتانتظارات هعلمی،  مراودات افزایش و

 اعضای و آینده، مدرّسان. در است داده افزایش را دانـشجویان

در  یشترب و اطالعات کنندگانتأمین مقام در کمتر علمیهیئت

 مسئولیتشان کـه کرد خواهند عمل مفسّرانی و مشوّقانمنزلت 

 و رهنمون ارائه و یحوزه علم یک از عمیق درک ایجاد

 .]19[ است دانشجویان به مناسب و صحیح هایهدایت

ی انجام شده در این زمینه؛ موانع هاپژوهشهمچنین 

 اندکردهبین المللی سازی شناسایی  گوناگونی را برای اجرای مؤثر

 که عبارتند از:

های روشن برای تسهیل یاستراتژها یا یاستسفقدان 

ها در زمینه منابع مالی، یتحمافرایند بین المللی سازی، فقدان 

های دیگر در مقایسه با یتاولومسائل و مشکالت اداری، وجود 

های یتفعالن بین المللی سازی، عدم تأیید و به رسمیت نشناخت

انجام شده در خارج از کشور، در دسترس نبودن اطالعات قابل 

، درک و فهم ناکافی از هافرصتاتکاء و جامع، در دسترس نبودن 

واقعیت بین المللی شدن و در دسترس نبودن نیروها و کارکنان 

ذی صالح و آموزش دیده برای هدایت فرایند بین المللی 

 هاچالش ینبا ا مقابله برای آموزشی های. بنابراین، نظام]21[سازی

شدن،  جهانی فرا گردهای در موجود روندهای با مناسب مواجهه و

 و شدن روزآمـد و بازسازی یبـرا یدجـد یمعمار نوعی نیازمند

که  ]21[ جهاننددر  عالی آموزش مطلوب توسعه روند با راستاییهم

را که مورد  زیدر این مسیر الزم است رویکردهای بین المللی سا

 توجه برخی پژوهشگران است را بکار گیرند:

 شامل را شدن المللیین، برویکرد اینفعالیت:  . رویکرد1

، استاد/ دانشجو، تبادل درسی برنامهمثل  هایییتفعال ارتقای

 .داندمی المللیبین دانشجویان و فنی هایکمک

بر توسعه  صالحیت رویکرد یت:صالح یکردرو. 2

و  ، کارکناندانشجویان در هاارزشو  ها، دانش، نگرشهامهارت

 .]22[ نمایداساتید تأکید می

این رویکرد بر خلق فرهنگ یا جوی : رویکرد انـسانی. 3

 یتالمللی و بین فرهنگی را حمااندازها و ابتکارات بینکه چشم

 ها وکند، این رویکرد بر توسعه و رشد مهارتها، دانش، نگرشمی

دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها ارزشها در 

 تأکید دارد.

 در این رویکرد بر القا و تلفیق بعد بین :رویکرد فرایند. 4

تدریس، پژوهش و خدمات  فرهنگی در فرایندهای المللی و میان

و سیاستها تأکید  هایهاز طریق ترکیب فعالیتهای متنوع رو

 .]21[ شودیم

نجام شده شاخصهایی برای بین ی اهاپژوهشبر اساس 

، بطوریکه فشالنج کارکردهای اندشدهالمللی سازی آموزش معرفی 

یی هاشاخصآموزشی، خدماتی و پژوهشی را بررسی کرده است و .

المللی، جذب دانشجویان، عضویت در مجامع و شبکه بینمانند 

 های دانشگاهی، استادان، پژوهشبرنامه ریزی درسیدانشجویان، 

 ه عنوان شاخصهای ارزشیابی دانشگاهها معرفی نموده استرا ب
جذب دانشجویان، عضویت در شاخصهای  Wangهمچنین،  .]21[

المللی، شهرت بین برنامه ریزی درسی،المللی، مجامع و شبکه بین

را به عنوان شاخصهای ارزشیابی  منابع و های دانشگاهیپژوهش

و  Hagh Doostگر، دانشگاهها معرفی نموده است در پژوهشی دی

آموزش،  طهیدر سه ح اریمع 219شامل ای همکاران مجموعه

 هایدانشکدهبندی رتبه یبرا زاتیپژوهش و امکانات و تجه

 .]26[ انداستفاده نموده یپزشک

المللی شدن دارای مفهوم و الگوهای متعددی است. ینب

 -به تناسب موقعیت اجتماعی هادانشکدهاینکه دانشگاهها و 

یی را برای بین المللی شدن بکار هاشاخصخود چه  سیاسی

المللی شدن دارای ینبی هاشاخصدهد که یم، نشان اندگرفته

توان این یمتناسب موقعیتی )فرهنگی( هستند. بر این اساس، 

توانند و هم ی مجازی، هم میهادانشکدهموضوع را پذیرفت که 

المللی شدن نیبی خاص خود برای هامؤلفهو  هاشاخصنیازمند 

 توان:یمهستند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش را 

سازی  یالملل ینب یهامؤلفهو تبیین  ییشناسا. 1

ی هامؤلفهو  هاشاخصاعتبارسنجی  .2ی مجازی و هادانشکده

بین المللی سازی بیان کرد که براین اساس، پرسش اصلی این 

ی هاشاخصو  اهمؤلفهشود که: یمپژوهش بدین صورت بیان 

 ؟ی مجازی کدامندهادانشکدهمناسب برای بین المللی سازی 

 بررسی  روش

است. همچنین، در این پژوهش  کاربردینوع پژوهش حاضر 

منظم و استاندارد که  یهاای از روش)مجموعه از روش پیمایشی

های مجموعه ایها و آوری اطالعات درباره افراد، خانوادهجمع یبرا

 یبرا یگیرد و همچنین روشورد استفاده قرار میتر مبزرگ

باورها، نظرات، دگاهها، ید یدرباره  یدست آوردن اطالعاتبه

از راه  یمارجامعه آ کی یاز اعضا یمشخصات گروه ایرفتارها 

عالوه بر  پژوهشگر) (، و توصیفی تحلیلیاست پژوهشانجام 

بودن و تصویر سازی آنچه هست به تشریح و تبیین دالیل چگونه 
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( استفاده شده است. این پژوهش له می پردازدأچرایی وضعیت مس

شامل دو بخش کمی و کیفی می باشد. مرحله اول به گردآوری و 

تحلیل داده های کیفی پژوهش اختصاص یافته است که در این 

مرحله به شناسایی مؤلفه های مؤثر در بین المللی سازی آموزش 

و نظر خبرگان و همچنین دست از طریق مطالعه اسناد، مدارک 

نفر از  21یابی به مدل اولیه پرداخته شده است. در این مرحله، با 

مدیران و اساتید خبره در زمینه آموزش از دور، مدیریت، 

تکنولوژی و فنآوری آموزشی مصاحبه شده است که برای انتخاب 

این نمونه از روش زنجیره ای یا گلوله برفی استفاده شده است. 

نفر(  61ریکه در ابتدا لیستی از افراد واجد شرایط )حدود بطو

نفر از آنها حاضر به همکاری در این  21انتخاب شد که تعداد 

 11زمینه شدند. این مرحله تا دستیابی به کفایت نظری و معرفی 

مؤلفه مؤثر در بین المللی سازی ادامه یافت. پس از به دست 

دوم )مرحله کمی( برای آزمون آمدن این یافته ها به انجام مرحله 

و تعمیم یافته های اولیه و احصاء شده از مرحله کیفی پرداخته 

شده است، بطوریکه بر این اساس، پژوهشگر تفسیر می نماید که 

چگونه نتایج کمی مبتنی بر یافته های اولیه از مرحله کیفی است 

 و سپس یافته های کمی و کیفی را با یکدیگر تلفیق نموده و به

پرسشنامه  نتیجه نهایی دست یافته است. در بخش کمی پژوهش،

نفر  111مؤلفه بدست آمده طراحی شد و توسط  11ای بر اساس 

از اساتید، فارغ التحصیالن و دانشجویان دکتری رشته های برنامه 

ریزی آموزش از دور، فناوری و تکنولوژی آموزشی و مدیریت 

 Tآزمون  یافته ها از طریقمورد بررسی قرار گرفت. پس از تحلیل 

در تمامی  (Q3=4) پی مقدار سطح کفایت مطلوب از آنجا که

است فرض صفر که کفایت مطلوب  1016بیشتر از  مؤلفه ها

قبول واقع می مورد  استبین المللی سازی آموزش  شاخصهای

سپس اعتبار مؤلفه ها مورد تأئید قرار می گیرد،  شود و در نتیجه

اد اصلی بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش این ابعبا استفاده از 

نفر(  21مؤلفه ای در اختیار مدیران و خبرگان ) 11پرسشنامه 

انتخاب شده در مرحله اول قرار گرفت و از آنها خواسته شد که 

 52برای هر مؤلفه، شاخص هایی را معرفی نمایند بطوریکه 

دلفی شاخص برای این مؤلفه ها معرفی شد که از طریق تکنیک 

متغیر  11شاخص؛ تعداد  52و پس از چهار دور چرخش، از تعداد 

به عنوان شاخص های تشکیل دهنده بین المللی سازی آموزش 

 لزوم و بود پراکنده نظر مورد (. متغیرهای2معرفی شدند )جدول 

 برای ای پرسشنامه طراحی به که ایجاب نمود آنها دسته بندی

 از تحلیل استفاده با آنها دسته بندی درنهایت و آنها سنجش

 11با  پرسشنامه ای طراحی بنابراین به. شود پرداخته عاملی

 صوری روایی نظر از شد که در ابتدا شاخص پرداخته 11مؤلفه و 

 آزمون جهت مورد بررسی قرار گرفته و توسط خبرگان محتوایی و

 51با  برابر شد که استفاده کرونباخ آلفای از پرسشنامه پایایی

گردیده است. از آنجا که دسترسی به تعداد جامعه  حاصل درصد

آماری پژوهش)اساتید، فارغ التحصیالن و دانشجویان دکتری 

رشته های برنامه ریزی آموزش از دور، فنآوری و تکنولوژی 

آموزشی و مدیریت( غیرممکن بود بر اساس جدول مورگان تعداد 

ز توزیع نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. پس ا 111

نفر به  261پرسشنامه ها از طریق روش نمونه گیری تصادفی 

بر اساس یافته های  ادامه پژوهش پرسشنامه ها پاسخ دادند. در

 استفاده با شده شناختهشاخصهای  بدست آمده از پرسشنامه ها،

 با نهایت شده و در بندی عاملی اکتشافی؛ گروه تحلیل تکنیک از

 به این. اند شده بررسی املی تأییدیع تحلیل تکنیک از استفاده

. گردیده است فراهم ادامه پژوهش نیاز برای مورد اطالعات ترتیب

 از داده ها تحلیل و تجزیه اجرای جهتالزم به توضیح است که 

و لیزرل  15نسخه  SPSS، 2115نسخه آفیسآماری  افزارهای نرم

 شده است. استفاده 5051

 یافته ها

ن المللی سازی آموزش و ارائه ی بیهامؤلفه. تعیین 1

 یهاپژوهشمطالعه اسناد،  با توجه به: پژوهشمدل مفهومی 

از میان عوامل متعدد مرتبط با  گذشته و مصاحبه با کارشناسان،

که به  اندشدهمؤلفه شناسایی و معرفی  11ی ساز یالملل ینب

 .شوندیمنشان داده  (1)شکل صورت مدلی مفهومی در 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش اجزای .1شکل 

با : های پژوهش.  نتایج حاصل از اعتبار سنجی مؤلفه2

در تمامی  (Q3=4) توجه به اینکه پی مقدار سطح کفایت مطلوب

است فرض صفر که کفایت مطلوب   1/1بیشتر از  هامؤلفه
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یید قرار أمورد ت استبین المللی سازی آموزش » شاخصهای

بین المللی سازی »ثر ؤم ابعادز ا مؤلفه 11این  بنابراین .گیردمی

 اند.باشند که با آزمون تی مورد تأئید قرار گرفتهمی «آموزش

 
 با آزمون تی مستقل آموزش سازی المللی ابعاد بیناعتبار سنجی  . 1 جدول

 

ن
میانگی

 

ف استاندارد
انحرا

ل قبول  
ت قاب

سطح کفای
(

Q
2

) 

مقدار 
t

ی 
درجه آزاد

ی 
سطح معنادار

ب  
ت مطلو

سطح کفای
(

Q
3

) 

مقدار 
t

 

ی
سطح معنادار

 

 65/1 65/1 11/1 11/1 11/99 15/11 11/1 11/1 15/1 آموزشی یهاشاخص

 21/1 21/1 11/1 11/1 11/99 15/11 11/1 51/1 11/1 پژوهشی یهاشاخص

 11/1 51/1 11/1 11/1 11/99 55/12 11/1 51/1 15/1 جذب دانشجویان

عضویت در مجامع و شبکه 

 مللیالبین
15/1 91/1 11/1 51/11 11/99 11/1 11/1 55/1 19/1 

 25/1 11/1 11/1 11/1 11/99 15/12 11/1 91/1 11/1 کارکنان بخش اداری

 25/1 12/1 11/1 11/1 11/99 61/11 11/1 51/1 19/1 دانشجویان

 11/1 56/1 11/1 11/1 11/99 16/11 11/1 52/1 15/1 کوریکولوم آموزشی

 61/1 51/1 11/6 11/1 11/99 59/12 11/1 52/1 16/1 یالمللشهرت بین

 12/1 11/1 11/5 11/1 11/99 11/12 11/6 91/1 19/1 مدیریت دانشگاه

 61/1 51/1 11/5 11/1 11/99 59/12 11/5 52/1 16/1 مدرسان

 11/1 51/1 11/5 11/1 11/99 12015 11/5 55/1 15/1 اعضای هیئت علمی

 11/1 11/1 11/9 11/1 11/99 16/11 11/5 95/1 11/1 های دانشگاهیپژوهش

 29/1 15/1 11/11 11/1 11/99 51/11 11/9 91/1 11/1 منابع

  

 

 و بحثبر اساس تکنیک دلفی و  هاشاخص. تعیین 3

 :پرسشنامه پژوهش دلفی نتایج خصوص در گیرینتیجه

شاخص برای بین المللی  52با استفاده از تکنیک دلفی  

 11فی شد که پس از انجام چهار دوره دلفی، سازی آموزش معر

 نتایج. اندشدهی مؤثر انتخاب هاشاخصشاخص به عنوان 

 زیر دالیل به که دهندمی نشان دلفی روش چهارگانه یهادوره

 دورها تکرار به توانمی و است شده حاصل میان خبرگان نظراتفاق

 :داد پایان

 اهمیت ترتیب که اعضایی نسبت عوامل، تمامی درباره تقریباً

 است. درصد 61 از بیش اندکرده تعیین ترتیب گروه مانند را آنها

عوامل  اهمیت میزان درباره اعضا هایپاسخ معیار انحراف

 یافته افزایش چهارم دور در 59/1به  دوم دور در 59/1از  تحقیق

 است.

بعد  بر مؤثر عوامل ترتیب برای کندال هماهنگی ضریب

( تنها 61/1سوم ) دور به ( نسبت65/1رم )چها دور تحقیق در

 اعضای میان نظراتفاق میزان ضریب یا این که دارد افزایش 15/1

 .ندارد توجهیقابل رشد متوالی دور دو میان در پانل
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با مدل سازی معادالت ها شاخصیید اعتبار تأ .4

 :ساختاری

 تحلیل عاملی اکتشافی .1-1

ها د روایی پرسشنامهاز تحلیل عاملی اکتشافی برای تأیی

( نشان داده 2شود که نتایج این آزمون در جدول )استفاده می

 56/1برابر  KMO( مقدار شاخص 2شده است. با توجه به جدول )

 بیشتر است. لذا تعداد نمونه 5/1شده است که از مقدار معیار 

باشد. یم( برای انجام تحلیل عاملی کافی دهندگانپاسختعداد )

شده  16/1معناداری آزمون بارتلت کمتر از مقدار  همچنین سطح

است. این مطلب نشان دهنده این موضوع است که؛ ماتریس 

به عبارت دیگر همبستگی کافی  نیست؛ .یک ماتریس اتحاد هاداده

 عاملی تاییدی عوامل دارد. برای تحلیل هادادهدر میان 

ی هاهدادو بارتلت،  KMOی هاآزمونبا توجه به اینکه نتایج 

به دست آمده از پرسشنامه پژوهش را برای تحلیل عاملی، کافی و 

توان تحلیل عاملی را بر روی یم؛ پس انددادهمناسب تشخیص 

 پرسشنامه پیاده نمود. سؤاالت

 

 
 

 آموزش المللی بینپرسشنامه  یهاداده یو بارتلت برا KMOآزمون  .2جدول 

 KMO 56/1آزمون 

 آزمون بارتلت
مقدار  2

 55/6195 

 11/521 درجه آزادی

 11/1 (Sig) سطح معناداری

 

مناسب بودن نوع  دهندهنشاناین جدول  :جدول اشتراکات .1-2

 ستون دو شامل جدول این .متغیرها در فرایند تحلیل عاملی است

 اشتراک) Extraction و( اولیه اشتراک) initial یهانام به

 یک با برابر اولیه یهااشتراک تمامی که است( استخراجی

 قدرت، باشد بزرگتر استخراجی اشتراک مقدار هرچه. باشندیم

 مقدار که سواالتی توانیم و است بیشترسؤال  آن کنندگی تبیین

به دلیل  کرد حذف را است 1/1 از کمتر استخراجیشان اشتراک

 1/1بین المللی سازی آموزش مقادیر باالی  سؤاالت همه هاینک

بین المللی سازی آموزش مناسب  گیری اندازه باشند براییم

( 1نتایج این آزمون در جدول ) (.Extraction >11/1. )باشندیم

 نشان داده شده است.

 
 جدول اشتراکات مربوط به بین المللی سازی آموزش .3 جدول

 
 یاستخراج یهاول  یاستخراج یهاول

1s 11/1 56/1  11/1 55/1 

2s 11/1 51/1 21s 11/1 92/1 

1s 11/1 51/1 21s 11/1 59/1 

1s 11/1 51/1 26s 11/1 59/1 

6s 11/1 51/1 25s 11/1 91/1 

5s 11/1 51/1 25s 11/1 59/1 

5s 11/1 16/1 25s 11/1 51/1 

5s 11/1 51/1 29s 11/1 51/1 

9s 11/1 51/1 11s 11/1 55/1 

11s 11/1 51/1 11s 11/1 55/1 

11s 11/1 55/1 12s 11/1 55/1 

12s 11/1 55/1 11s 11/1 51/1 

11s 11/1 55/1 11s 11/1 51/1 

11s 11/1 51/1 16s 11/1 91/1 

16s 11/1 51/1 15s 11/1 91/1 

15s 11/1 56/1 15s 11/1 55/1 
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15s 11/1 59/1 15s 11/1 51/1 

15s 11/1 55/1 19s 11/1 51/1 

19s 11/1 51/1 11s 11/1 59/1 

21s 11/1 55/1 11s 11/1 59/1 

21s 11/1 59/1    

 

پژوهش به طور همزمان از  نیا یهااز آنجا که همه داده

شده  یآور( واحد جمعیا)پرسشنامهی مشخص و با ابزار یافراد

روش مشترک،  انسیوار یپژوهش دیاز تهد زی، به منظور پرهاست

آزمون  ات،یآزمون فرض یالزم برا یآمار یهالیاز انجام تحل شیپ

ه شدآزمون تک عاملی هارمن استفاده  ایش مشترک رو انسیوار

 عامل کیوجود دارد که تنها  یروش مشترک زمان انسیواراست. 

 نییرا تب انسیوار زانیم نیشتری( بینترعمده ایعامل  نی)نخست

را نشان  هاعاملمقادیر ویژه واریانس متناظر با  (6جدول )کند. 

مانند،، مقادیر اقی مییی که در تحلیل بهاعاملدر ستون  .دهدیم

در قالب مجموع واریانس تبیین  هاعاملویژه اولیه برای هریک از 

شود. مقادیر ویژه هر عامل، نسبتی از واریانس یمشده برآورده 

شود. مقدار وبژه از یمکل متغیرهاست که توسط آن عامل تبیین 

طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی مربوط به تمام متغیرها در 

عامل قابل محاسبه است. از این رو مقادیر ویژه، اهمیت  آن

دهند. پایین بودن یمدر ارتباط با متغیرها نشان  هاعاملاکتشافی 

این مقدار برای این عامل به این معنی است که آن عامل نقش 

اندکی در تبیین واریانس متغیرها داشته است. در ستون مقادیر 

یی هاعاملس تبیین شده ویژه استخراجی بدون چرخش واریان

و ستون  باشد؛یماز عدد یک  تربزرگ هاآناست که مقادیر ویژه 

ی هاعاملمقادیر ویژه استخراجی با چرخش مجموع مقادیر 

دهند. همچنان که یماستخراج شده بعد از چرخش را نشان 

عامل قابلیت تبیین واریانس را دارند. اگر  11شود، یممشاهده 

آمده را با روش واریماکس چرخش دهیم، ان  ی به دستهاعامل

 درصد از واریانس را در بردارند. 56/55در مجموع  هاعامل

 

 مقادیر ویژه واریانس .4 جدول

 سؤاالت
 مقادیر ویژه استخراجی با چرخش واریماکس مقادیر ویژه استخراجی بدون چرخش مانندیکه در تحلیل باقی م ییهاعامل

 درصد تجمعی درصد واریانس نهایی درصد تجمعی درصد واریانس نهایی درصد تجمعی درصد واریانس نهایی

1 15/1 91/9 91/9 15/1 91/9 91/9 51/1 11/9 11/9 

2 61/1 51/5 69/15 61/1 51/5 69/15 11/1 11/5 11/15 

1 19/1 61/5 11/25 19/1 61/5 11/25 95/2 25/5 11/21 

1 92/2 12/5 25/11 92/2 12/5 25/11 19/2 15/5 15/11 

6 66/2 22/5 15/19 66/2 22/5 15/19 11/2 96/6 11/15 

5 12/2 55/6 11/16 12/2 55/6 11/16 12/2 55/6 11/12 

5 22/2 11/6 66/61 22/2 11/6 66/61 25/2 65/6 55/15 

5 16/2 11/6 66/66 16/2 11/6 66/66 25/2 62/6 15/61 

9 95/1 51/1 15/51 95/1 51/1 15/51 22/2 11/6 65/65 

11 51/1 16/1 51/51 51/1 16/1 51/51 59/1 51/1 19/51 

11 51/1 15/1 11/59 51/1 15/1 11/59 56/1 61/1 51/55 

12 51/1 91/1 92/52 51/1 91/1 92/52 51/1 15/1 15/52 

11 61/1 51/1 56/55 61/1 51/1 56/55 51/1 15/1 56/55 
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چرخش برای بدست آوردن یک جواب نهایی و  .2

 :تفسیر آن

دهد که اجزا را نشان می شدهماتریس چرخیده  ،این جدول

کند و سؤالی که بیشتر از یمکدام عامل را اندازه گیری  سؤالهر 

باشد که نتایج مناسبی نمی سؤال ،یک عامل را اندازه گیری کنند

سؤاالت مربوط به  دهد کهاین آزمون در پژوهش حاضر نشان می

پرسشنامه بین المللی سازی آموزش برای اندازه گیری ابعاد آنها 

( نشان داده شده 6نتایج این آزمون در جدول ) .باشندیممناسب 

 است.

 

 آموزش یساز یالملل نیبمربوط به  ییبدست آوردن جواب نها یچرخش برا .2 جدول

 هامؤلفه هامؤلفه

 
1 2 1 1 6 5 5 5 9 11 11 12 11  1 2 1 1 6 5 5 5 9 11 11 12 11 

1s 
 

5/1 
           

22s    9/1          

2s 
 

5/1 
           

21s    9/1          

1s 
 

5/1 
           

21s             9/1 

1s 
 

5/1 
           

26s             9/1 

6s 
 

5/1 
           

25s            9/1  

5s 
    

5/1 
        

25s            9/1  

5s 
    

5/1 
        

25s         5/1     

6s 
    

5/1 
        

29s         5/1     

9s 
    

5/1 
        

11s         9/1     

11s 9/1 
            

11s   9/1           

11s 9/1 
            

12s   9/1           

12s 9/1 
            

11s   5/1           

11s 5/1 
            

11s   5/1           

11s 5/1 
            

16s          1/1    

16s 
       

5/1 
     

15s          1/1    

15s 
       

9/1 
     

15s       9/1       

15s 
       

9/1 
     

15s       9/1       

15s 
     

5/1 
       

19s       5/1       

19s 
     

9/1 
       

11s           9/1   

21s 
     

9/1 
       

11s           9/1   

21s 
   

9/1 
         

              

 

  حثب

 11باتوجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد که 

متغیر آموزشی، پژوهشی، جذب دانشجویان، عضویت در مجامع و 

داری، دانشجویان، کوریکولوم المللی، کارکنان بخش اشبکه بین

آموزشی، شهرت بین المللی، مدیریت دانشگاه، مدرسان، اعضای 

هیئت علمی، پژوهش های دانشگاهی و منابع؛ مؤلفه های مؤثر در 

بین المللی سازی دانشکده های مجازی می باشند و برای هر یک 

 11از این مؤلفه ها شاخص هایی شناسایی شده و بطور کلی 

 ی شده است.. شاخص معرف

های مؤلفه آموزشی  شاخص پژوهش، بر اساس نتایج این

عبارتند از: برگزاری آزمون های میان ترم و پایان ترم، بازبینی 

های آموزشی، ذخیره و بازیابی نتایج آزمونهای الکترونیکی، برنامه

؛ این تقویم های آموزشی و راهنمای تخلفات علمی دانشجویان

 Mohamadi ،Feshalanj  ،Hagh اتنتیجه در راستای تحقیق
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Doost  وWang دادن حق انتخاب به دانشجویان در  .]21-25[ است

های درسی و تنوع بخشیدن به  پروژهتحقیقات و انجام تکالیف، 

فرهنگی را  تا حدودی میتواند رویکرد میان های ارزشیابی، شیوه

بگنجاند یکی دیگر از آموزشی در برنامه برای بین المللی سازی 

المللی، استفاده از  بین آموزشی ریزی برنامه یه در طراحیاصول پا

در  مجازی متنوع است. در یک محیط های متعدد و ارزشیابی

دانشجویان در مورد اهداف  المللی، الزم است تا برای سطحی بین

انتظار و همچنین چگونگی  دوره، نحوه عملکرد، نتایج قابل

تا موجب سر در گمی نداشته باشد،  ارزشیابی آنها ابهامی وجود

 نظر در . بارود نگردد آنچه از آنها انتظار می ناشی از بد فهمی در

 به سو یک دانشکده ها، از شدن بین المللی موضوع گرفتن

 برای مقتضی اقدامات منظور به درازمدت و راهبردی سیاستگذاری

بین  برای طرفی از و دارد نیاز خدماتی و آموزشی بهبود فعالیتهای

 برای پویا بستری ایجاد فعالیتهای آموزشی، نمودن المللی

می  نظر به ضروری دانشکده یک مختلف بخشهای هماهنگی میان

 برای کسب تنها آموزشی فعالیتهای افزایش دیگر، تعبیر به .رسد

 بلکه نیست، کافی بین المللی عرصه های در ممتاز جایگاهی

 فرآیند طراحی و مدیریتی و راهبردی انداز چشم یک ترسیم

 به دستیابی برای سازمانی فعالیتهای مجموعه متشکل از مناسبی

 هجهش بدون برنام .است حیاتی بسیار نیز شده تعیین اهداف

آموزشی حساب شده و بدون استفاده از متخصصان برنامه  ریزی

سرمایه های میلیونی به برنامه های  ریزی آموزشی با تزریق

این زمینه  باطات موفقیتی را دراستفاده از فناوری اطالعات و ارت

  تواند به همراه داشته باشد. نمی

شاخص های مربوط به مؤلفه پژوهشی عبارتند از: تأمین 

فضاهای مطالعه، تأمین دسترسی به اینترنت در کتابخانه )ایجاد 

کتابخانه الکترونیکی(، تجهیز کتابخانه به آخرین منابع درسی 

 -مای رعایت اخالق علمی)ایجاد پایگاه های مجازی(، راهن

دوست حقو  Wangپژوهش های ؛ این نتیجه در راستای پژوهشی

ها در راستای پشتیبانی از نظام آموزش کتابخانه .]26- 25[ .است

های موجود را  ضعفکه باید  دارند ، ضعف بسیار مفرطیمجازی

ها نتوانسته اند زیرساختهای مورد نیاز . این کتابخانهبرطرف سازند

را فراهم آورند. این ضعف و  مجازیپشتیبانی از آموزش  برای

نارسایی می تواند دو عامل اساسی داشته باشد؛ نخست اینکه خود 

ها به عنوان یک مجموعه خدماتی در ارائه این خدمات و کتابخانه

های مورد نیاز کوتاهی کرده باشند. دیگر  فراهم آوری زیرساخت

ها برای ها در کمک به کتابخانهاینکه، سازمان مادر این کتابخانه

 فراهم آوری زیرساختهای مورد نیاز، جدیت کافی نداشته است.

جذب دانشجویان، یکی از ابعاد بین المللی سازی  همچنین 

آموزش مجازی است و شاخصهای این بعد عبارتند از: اختصاص 

های آموزشی امتیازات ویژه به دانشجویان ممتاز، برگزاری دوره

رگزاران )اساتید، مدیران، کارکنان و دانشجویان(، طراحی برای کا

مناسب وب سایت دانشکده و درج اطالعات الزم در آن، تسهیل 

های تحصیل، تسهیل اخذ ویزای فرایند رسیدگی به تقاضانامه

پژوهش های فشالنج، حق ؛ این نتیجه در راستای دانشجویی

ن آموزش سیاستهای کال. ]26،25،21[ .است Fedotovaدوست و 

ای در تمرکز بر آموزش  کننده عالی در هر کشور نقش تعیین

با صالحیتهای دانشجویانی  پرورشجذب و  المللی و  عالی بین

در سطح کالن سیاستهایی در جهت تسهیل  میان فرهنگی دارند.

های تحصیل و تسهیل اخذ ویزای فرایند رسیدگی به تقاضانامه

ی سازی آموزش در دانشکده ها دانشجویی می تواند به بین الملل

 کمک نماید.

المللی، یکی ؛ عضویت در مجامع و شبکه بینبر اساس نتایج

از ابعاد دیگر بین المللی سازی است و شاخصهای این بعد عبارتند 

المللی، عضویت های دانشگاهی و مجامع بیناز: عضویت در شبکه

 المللی تخصصی، شرکت در مجامعدانشگاه در مجامع بین

 پژوهش های؛ این نتیجه در راستای المللی تخصصیبین

 Doost aghH  وWang در همین راستا، برای  .]26،25[ است

داخلی نسبت به فعالیتهای علمی و اساتید  آشنایی دانشجویان

آن، تشکیل کارگاههای آموزشی و یا  المللی و روندهای بین

بل تأمل المللی، امری قا ... در ابعاد بین فرصتهای مطالعاتی و

های گسترده علمی بین اساتید  همکاری است. از طرف دیگر

عالی سایر کشورها، عالوه بر افزایش  آموزش داخلی و خارجی

آموزشی دیگر  های آگاهی و شناخت اساتید داخلی از نظام

المللی به آموزش عالی  بین موجب هدایت دانشجویان کشورها

ر ایجاد حسابهای همینطو گردد. ایران توسط اساتید خارجی می

ارزی و تشویق مقاالتی که در مجامع بین المللی ارائه شده اند می 

 تواند کمک شایانی به توسعه این شاخص نماید.

کارکنان بخش اداری نیز یکی از ابعاد بین المللی سازی 

آموزش مجازی است که شاخصهای این بعد عبارتند از: آموزش 

کارکنان خارجی در دانشگاه و زبان انگلیسی به کارکنان، استخدام 

؛ این نتیجه در ارسال کارکنان جهت کارآموزی به خارج از کشور

یکی  . ]26،25[ است Fedotovaپژوهش های حق دوست و راستای 

های اساسی ساختار نیروی انسانی شاغل در کشورهای  از تفاوت

یافته، توسعه آن است که در کشورهای توسعهپیشرفته و در حال

نیروی انسانی در سطوح مختلف وضعیت منظم و متناسب ترکیب 

باشد در حالی که در کشورهای در و متعادلی را دارا می
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توسعه عمدتاً این تناسب و تعادل در هرم شغلی و ساختار و حال

باشد و این تنگنا به ترکیب نیروی انسانی چندان برقرار نمی

عدادها وامکانات وری مناسب از استعنوان یکی از موانع جدی بهره

 یتعمده فعالکه باشد. همانطور موجود در این کشورها می

 شود،یدر چارچوب دو بال آموزش و پژوهش انجام م کده هادانش

منزله دوبال به کدهدانش یعلم یأته یکارکنان به همراه اعضا

دو قدرت پرواز نخواهد  یناز ا یکیهستند که دانشگاه هرگز بدون 

 یکدیگرهر دو مکمل  یعلم یأته یعضاکارکنان و ا داشت.

آنچه  خواهند شد. کدهدانش یهاهداف عال یشبردهستند که باعث پ

 یتصداقت و قاطع گیرد،یقرار م دانشجویانمورد توجه  یشترب

 اییستهاعمال و رفتار شا یدکارکنان با یتمام کارکنان آن است.

جویان را اعتماد دانشداشته باشند تا بتوانند در سطح بین المللی 

 . به خود جلب نمایند

دانشجویان یکی دیگر از ابعاد الگوی بین المللی سازی 

آموزش مجازی است و شاخصهای این بعد عبارتند از: افزایش 

ها و مقاطع تحصیلی خارجی دانشکده، اقدام جهت مبادله رشته

المللی، و اجرای دوره های مشترک با های بین دانشجو با دانشگاه

و  Wangپژوهش های ؛ این نتیجه در راستای اه هاسایر دانشگ

ها و . بنابراین می توان با افزایش رشته]26-25[ دوست استحق

مقاطع تحصیلی خارجی دانشکده، اقدام جهت مبادله دانشجو با 

المللی و اجرای دوره های مشترک با سایر دانشگاههای بین

ه ها افزایش دانشگاه ها؛ میزان دانشجویان خارجی را در دانشکد

 داد.

کوریکولوم آموزشی یکی از  پژوهش،بر اساس نتایج این 

ابعاد بین المللی سازی آموزش مجازی است و شاخصهای این بعد 

های عبارتند از: تطبیق برنامه درسی دانشکده با معیارها و نمونه

المللی از نظر محتوا، عناوین و سنوات تحصیلی و برنامه ریزی بین

؛ این نتیجه المللیهای آموزشی به زبان بیندورهجهت برگزاری 

در راستای .  ]26[ استپژوهش های حق دوست در راستای 

های درسی، الزم  تضمین کیفیت برنامه استانداردسازی، کنترل و

پزشکی و درسی خصوصاً در موضوعاتی چون  های است تا برنامه

خیل که مسایل بومی و فرهنگی در آنها خیلی د و ... بهداشت

 بر مبنای استانداردهای جهانی تدوین شوند. در این راه نیستند،

تدوین  انجام مطالعات تطبیقی و آینده پژوهی علمی در جهت

قابل تأمل  برنامه درسی منطبق با روند تغییر جهان، راهبردی

 راهبردهای و فعالیتهایی که در سطوح اجرایی و کالسی است.

 های درسی در حیطه امهسازی عناصر برن المللی برای بین

یادگیری و -اهداف، محتوا، مواد و منابع آموزشی، روشهای یاددهی

برخوردارند. برای  اند نیز از اهمیت به سزایی ارزشیابی مطرح

المللی،  شایستگیهای بین دستیابی به پرورش دانش آموختگانی با

روز و از منابع فرهنگی و  علمی به محتوایی الزم است که از نظر

و برای یادگیرندگان مختلف قابل درک  می گوناگون تهیه شدهعل

های متنوعی برای  چنین محتوایی باید در قالب و کاربرد باشد.

گوناگون یادگیری طراحی و ترجیحاً به صورت بر خط  های سبک

 شود. رعایت تفاوت سطح یادگیرندگان، خصوصاً یاد ارائه

آن بر  پیکربندی گیرندگان خارجی با داخلی در محتوا و تنظیم و

اند.  بسیار مهم اساس قواعد، سادگی، دشواری و میزان کاربرد نیز

 باید از انعطاف یادگیری و ارزشیابی نیز -های یاددهی شیوه

محوری، در آنها  -یادگیرنده پذیری و تنوع برخوردار باشند و اصل

دستیابی به فراشناخت، تعلیم و تربیت  رعایت شود.. تأکید بر 

 و یادگیری فعال و تجربی دانشجویان را به کاوش و انتقادی

 تحلیل نقادانه امور ترغیب میکند و موجب توسعه دانش و

تفکر و  گردد. این اصول در نوع مهارتهای میان فرهنگی آنان می

 همان ایده کنند و این نگاه دانشجویان تغییر بنیادی ایجاد می

و در عین  پردازد می آلی است که رویکرد تبدیل شدن به آن

های درسی  سازی برنامه المللی سختی، بهترین رویکرد بین

 .نیست است، اگر چه مناسبترین گزینه

المللی، یکی از ابعاد الگوی دیگر است که شهرت بین

شاخصهای آن عبارتند از: افزایش کیفیت خدمات آموزشی جهت 

رقابت پذیری دانشگاه و اصالح عملکردها و بازسازی سیستم های 

 است Fedotovaپژوهش ؛ این نتیجه در راستای تقاء کیفیتار
 یالملل ینسسات بؤجهان در واقع م یدانشگاه ها ینبهتر. ]25[

 یو پژوهشگران را از نقاط مختلف جذب م یانهستند که دانشجو

 یاییجغراف یتمهم جهان فارغ از موقع یکنند و با بخش ها

ان به دهان، به ده یغتبل دارند. یقاتیو تحق یعلم یها یهمکار

جذب دانشجو مطرح  یروش کارآمد و قابل اعتماد برا یکعنوان 

داشته اند، اغلب  یترضا دانشگاهکه از خدمات  یباشد. افراد یم

عمل نموده  دانشگاه یمنبع جذب دانشجو برا ینبه عنوان بهتر

صورت که دوستان و همکاران خود را جهت بهره  یناند، به ا

 دانشگاهمورد تجربه خود، به  اتدمخ یفیتاز همان ک یمند

 .دهند یارجاع م

یکی دیگر از ابعاد بین المللی سازی آموزش مجازی، 

مدیریت دانشگاه است و شاخصهای این بعد عبارتند از: قرار دادن 

بین المللی سازی در اهداف و اساسنامه دانشگاه، حضور مداوم و 

مهم هدفمند مدیران و مسئولین دانشگاه در رویدادهای 

های ها، همایشها، بازدید از دانشگاهالمللی )بازدید از هیئتبین
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های دانشگاهی، هم اندیشی های دانشگاهی و ... (، مرتبط، انجمن

های تحت مدیریت، شورای مربوطه عملکرد هماهنگ مجموعه

)آموزشی، پژوهشی و غیره( و درگیر بخش های مسئول در 

؛ این نتیجه در ی دانشگاهالمللی سازراستای سیاست های بین

اصرار بیش از حد به استفاده از  .]25[ است Wangپژوهش  راستای

مناسبی برای آنها  مدیریتینظام های آموزشی که زیرساخت 

طرح  تواند منجر به شکست بهترین یپیش بینی نشده است م

های آموزشی، حیف و میل بودجه و سرخوردگی افراد شود. 

استفاده از هر یک از انواع رسانه های  در هرگونه مطلق اندیشی

می تواند به آفتی در  آموزشی و فناوری های در دسترس عموم

منجر شود. مهم ترین چالش هایی که  مجازیحوزة آموزش 

دست  سیاست گذاران، برنامه ریزان ، مدیرا ن، مربیان و دیگر

اندرکاران امور آموزشی باید در نظر بگیرند تدوین و ارایة خط 

آموزشی و برنامه ریزی مناسب با توجه به  ی های جامعمش

آموزشی مناسب در  زیرساخت های موجود و ممکن، انتخاب زبان

 المللی، ظرفیت سازی و امور مالی است. سطح ملی، قومی و بین

مدرسان، بعد دیگری است که شاخصهای این بعد عبارتند  

جذب  از: تشویق اساتید به تدریس دروس به زبان انگلیسی،

اساتید با تجارب بین المللی، دعوت از اساتید خارجی جهت 

تدریس در دانشگاه و اجرای برنامه های فرصت مطالعاتی برای 

 . ]25[ است Fedotovaپژوهش های ؛ این نتیجه در راستای اساتید

 ضعیف ایران در ارائه محتوای مناسب برای عرضه در ابعادعملکرد 

اساتید و  اشی از ضعف علمی و زبانیالمللی است و این امر ن بین

زمینه است.  کمبود نیروی انسانی متخصص و مطلع در این

محیطهای یادگیری  ناآشنایی و کم تجربگی اساتید در کار با

المللی نیز  آنها بر زبان بین مجازی و عدم تسلط تعداد زیادی از

المللی میشود.  همکاریهای بین سبب محدودیت در تعامالت و

اطمینان اساتید ایرانی نسبت به توانمندیهای  ر باعث کاهشاین ام

گردد. از این رو ایران  المللی می شرکت در مجامع بین خود برای

سازی  المللی داشتن نیروی متخصص و توانمند در بین از نظر

درسی خصوصاً با رویکرد آموزش از دور دچار نقصان است  برنامه

به  ری و اجتناب ناپذیربهسازی نیروهای تخصصی، امری ضرو و

 آید. حساب می

اعضای هیئت علمی یکی از ابعاد دیگر بین المللی سازی 

است و شاخصهای این بعد عبارتند از: جذب اعضای هیئت علمی 

که مدارک خود را از دانشگاههای معتبر اخذ نموده اند و تشویق 

؛ المللیاعضای هیئت علمی جهت شرکت در کنفرانس های بین

 .]21،25[ است Wangپژوهش های فشالنج و  جه در راستایاین نتی

فرهنگی  ای و حساسیت میان در راستای رشد و توسعه حرفه

فرصتهای مطالعاتی،  های آموزشی مرتبط، اساتید، برگزاری کارگاه

انجام امور تدریسی و  تعامل با اساتیدی از سایر فرهنگها و

انش، تجربه و توسعه د توانند در تحقیقی مشترک با آنها می

  به سزایی داشته باشند. المللی اساتید ایرانی، نقش نگرش بین

های یکی دیگر از ابعاد بین المللی سازی، پژوهش

دانشگاهی است که شاخصهای این بعد عبارتند از: سرمایه گذاری 

المللی، المللی با همکاری شرکای بینساالنه برای پروژه بین

المللی، ای بینهای حرفهر انجمنهای پژوهشی دافزایش فعالیت

المللی و در نظر گرفتن بودجه برای همکاری تحقیقاتی بین

اعطای بورسیه و کمک هزینه و حمایت از دانشجویان دکتری 

و  Wangپژوهش های  ؛ این نتیجه در راستایالمللیبین

کده های دانش یبه اهداف عال یابیدست .]26-25[ دوست استحق

توسط  یمرکز یاستگذاریو س یهماهنگ ی،هبرر یازمندن مجازی

است،  شکدهدان یوجهه علم یشافزا یبرا یشمنداناستادان و اند

ضروری است مسئوالن دانشکده ها اقداماتی در راستای رو  یناز ا

حوزه  یقاتبه تحق یانسجام بخش ی،شناس یتاولو یاستگذاری،س

 یژهو یسامانه ها یزیبرنامه ر ی،، دانشگاه پژوهمجازیآموزش 

 یطراح ینو کارکنان و همچن یعلم یئته یآموزش مداوم اعضا

 ی انجام دهند.کالن مل یپروژه ها

آخرین بعد این پژوهش، منابع است که شاخصهای این بعد 

المللی سازی عبارتند از: افزایش بودجه دانشگاه برای توسعه بین

شگاه های زیرساختی مربوطه و افزایش بودجه داندانشکده و برنامه

پژوهش های ؛ این نتیجه در راستای المللیبرای همکاری بین

تغییر مداوم قوانین و ناهماهنگی در  .]25،21[ است Wangفشالنج و 

المللی سازی در ایران به  در بحث بین بین نهادهای مسئول

، کده ها و نداشتن بودجه کافیهمراه دیوان ساالری حاکم بر دانش

شاید نظام آموزش عالی با  ستند کهاز موانع و محدودیتهایی ه

کارگیری فضای الکترونیکی و مجازی تا  و بهمجازی  رویکرد

بتواند آنها را کم رنگتر سازد. الزم است تا  حدود قابل توجهی

ساالری سنتی برای ورود به موضوعات جهانی  ساختارهای دیوان

 و برای مقابله با چالش مقاومت در برابر تغییر، به شکسته شوند

 المللی حفظ فرهنگ داخلی همراستا با نوآوریهای بین اهمیت

 رسد با لحاظ کردن مبحث بین نظر می هب  سازی، توجه شود

عالی در سند راهبردی؛ تسلط و برتری  سازی آموزش المللی

جامعه و مدیریت آموزش عالی و احساس نیاز  اندیشه در سطح

 اه و نگرش،توان موجب تغییر نگ محیط جهانی، می برای شناخت

بسیاری از  پذیری در عقاید، ساختار و قوانین جاری شد. انعطاف

علمی و یا  المللی های بین قوانین جاری در زمینه همکاری

بوده و به روز  المللی در ایران مبهم، غیر شفاف دانشجویان بین
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از این رو  .برخوردار نمی باشندپذیری کافی  نیستند و از انعطاف

داده شود و از قرار  های عملکرد آزادی کده هاشالزم است به دان

ساختارهای غیر قابل انعطاف  دادن آنها در تنگناهای اداری و

جلوگیری گردد. افزایش بودجه حوزه آموزش می تواند جایگاه 

را در کشور، منطقه و جهان ... آموزش، آزمایشگاه ها، علوم پایه و 

مناسب و اختصاص  و از طریق برنامه های زیرساختی  ارتقا دهد

بین المللی سازی دانشگاهها  بودجه کافی برای اجرای برنامه های

قدم دانشجویان خارجی بیشتر جذب  می توان در راستای

 برداشت.

 گیرینتیجه

 بین المللی سازی آموزش مطلوب و مؤلفه های  شاخص ها

ای  زمینه است شده اند و سعی گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد

دانشکده  طراحی غالب، های این شاخص تدوین با تا دشو فراهم

 مهم امر این تحقق جهت اقدامی در و  های بین المللی مجازی

اگرچه بین المللی کردن از ارتباطات بین کشورها و آید.  فراهم

ملت و کشوری ر برای ه سطح فراملیتی حمایت می کند، این امر

 ،پژوهش زی،ای( ضروری است که نظریه پردا )یا حتی منطقه

آموزش و  را وجهه همت خویش قرار دهد ریزیبرنامه و تحقیق 

 -استراتژیکی در حل مشکالت اقتصادی عالی نقش مهم و

 این موضوع ،هستیم اجتماعی دارد که امروزه ما با آنها روبرو

تدارک خدمات آموزشی با کیفیت به عنوان موضوع مهم  سبب

و اداره مناسب دانشگاه  دوحیاتی در اقتصاد جهانی رقابتی می شو

ها و دانشکده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود که امروزه 

با پیشرفت تکنولوژی و فناوری های جدید؛ حرکت به سوی 

مجازی شدن و بین المللی شدن دانشکده ها یکی از راهکارهای 

مناسب برای پیشرفت در دنیای پر از رقابت می باشد. بنابراین می 

دانشکده های شدن  بین المللیجهت تسهیل را کردهایی رویتوان 

 مجازی معرفی کرد که عبارتند از:

بر اساس اهداف و  برنامه ریزی غیر متمرکز مدیریت و

تفویض اختیار به مدیران رده های مقاصد تعریف شده، افزایش 

طرح دانشگاه محوری  و تقویت مهارت های مدیریتی، پایین

ONLINE ثبات مدیریت و  از راه دور، زشیجاد شبکه آموا و

ریزی جهت تدوین و اجرای برنامه های بلند مدت، متحول  برنامه

ساختار، تشکیالت، آیین نامه ها و مقررات نظام آموزش  شدن

، آموزش اهداف بین المللی سازی آموزشعالی با توجه به 

توسعه و شاغل در دانشکده ها و نیروی انسانی تخصصی و مستمر 

 رکنان و هیئت علمی به منظور ارتقای فعالیتهایبهسازی کا

 ریزی درسی برای دانشجویان بین مدیریتی، آموزشی و برنامه

برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی، تشویق و ایجاد  ،المللی

نوآوری، ابتکار و خالقیت کارکنان آموزشی و  انگیزه به

و  لمیع ؛نظام ارزشیابی دقیقدانشکده، استقرار غیرآموزشی 

برای بهبود کیفیت و  یتمام اجزاء و ارکان آموزش مستمر

 تالشدانشکده، مدیریت کیفیت جامع در ، توجه به اثربخشی

با روندهای بین  یهای آموزش هماهنگ سازی سیستم برای

قرار گرفتن آن، توسعه در اولویت و ها  نیازمندی المللی و

، استفاده از یبر اساس روندهای بین الملل یاستراتژیهای آموزش

 دانشکده های بین المللی استفاده از تجاربتکنولوژیهای جدید، 

توسعه، حمایت و سرمایه گذاری آموزش عالی  حال در کشورهاى

ماندن در این محیط بسیار رقابتی  به منظور باقیدر دانشکده ها 

 حمایت از تحقیق، اطالعات و خط مشی ها براید، توسعه جدی

توسعه نظام برنامه دانشجویان،  و اساتید ادلتب ی،تولید تکنولوژ

، اىیا منطقه فرهنگى مطالعات، المللى کردندرسى براى بین

، کشـور خارجى یک یا یادگیرى ضمن خـدمت در کارورزى

و اردوهاى  المللىو بین تطبیقى وپرورشهاى آموزشبرنامهاجرای 

 یگربا د منطقه ای یرمشارکت های ز یجادا از کشور، خارج

یجاد دانشگاهی، طراحی و برای ا یهحکومتهای کوچک همسا

 همکاری گسترش تدوین وب سایت ها با نگرش بین المللی،

 اعضای و دانشجویان هایاتحادیه طریق از ویژهبه علمی و فرهنگی

هاى اعضاى حمایت و تقویت تالشها، دانشگاه علمیهیئت

تأکید بر ، هاى درسىرنامهب کردن المللىعلمی براى بینهیئت

المللى و بین تجارب دانشجویان براى تسهیل یادگیرى بین

 جـو و درسـى هاىبرنامه کردن المللى، بینفرهنگى در دانشگاه

 تـحقیق، ارتقاى و، یاددهـى یادگیرى کردن المللىدانشگاه، بین

 مؤثر ظرفیت شدن، ارتقاى المللىبین براى کارکنان ظرفیت

 و هادانشگاه درسی هایبرنامه بازنگری ،المللىبین ندانشجویا

 مسائل و جهانی جامعه شناخت محتوای با واحدهایی ارائه

 و توانایی با  دانشجویان برای آشنایی هاییبرنامه ارائه المللی،بین

 در امور ویژهالمللی، بهبین عـرصه در فعالیت هایمهارت

اداری،  سـاختار ،  بهسازی. . . و بـازرگانی، ارتباطات، مدیریت

امکان  آوردن فراهم برای هادانشگاه و اجرایی مالی، مدیریتی

 سازیمؤثرتر، غنی و بـیشتر المللیبین علمی هایهمکاری

آموزشی،  هایانـجام فعالیت بـرای دانـشگاهی هایمحیط

 آوردنفراهم قبول،قابل با استانداردهای المللیبین و ملی پژوهشی

 هایآوریاز فن علمی هایهیئت بیشتر اعضای گیریبهره انامک

گوناگون  سطوح در الزم آمادگی ایجاد ارتباطی، و اطالعاتی

عالی، شدن آموزش المللی بین گسترش ها برایدانشگاه مدیریت

المللی بین و مشکالت موانع با مواجهه برای الزم آمادگی کسب
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 پژوهش و متفاوت آموزش یهامالی، کیفیت مسائل چون شدن

 ملی، مسائل سـطوح در شـده های اتّخاذدانشگاهی، سیاست

مسائل  و عـالی آموزش متفاوت ای، بازارو منطقه اجتماعی

راهبردهای فوق، به  آن. عالوه بر استفاده از به مربوط اقتصادی

سازی الزم است  المللی فرایند بین منظور موفقیت بیشتر در

استخدام و  ،المللی جذب دانشجویان بینز جمله ابرخی الزامات 

استفاده از  ،المللی باتجربة بین گیری از کارکنان و اساتید بهره

ایجاد خدمات حمایتی برای و  المللی برنامه درسی های بین نمونه

ها و حمایت از دانشجویان برای  سازی فرصت فراهمو  دانشجویان

المللی در طول دوران  علمی، فرهنگی و بین های انجام فعالیت

 صورت بگیرد. تحصیل

 تقدیر و تشکر

و اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام نور  رانیمد از

سپاسگزاریم که به پژوهشگران در اجرای این پژوهش یاری 

 رسانده اند.

 اخالقی هیدییتأ

مالحظات اخالقی شامل جلب رضایت و اطمینان به 

هایشان رعایت شده آزمودنی ها مبنی بر محرمانه بودن پاسخ 

 است.

 تعارض منافع

 هیچ تعارض منافعی وجود نداشت

 یمنابع مال 

حمایت مالی در تمامی مراحل پژوهش صورت نگرفته است  چیه

 و تمامی هزینه ها بر عهده نویسندگان مقاله بوده است.
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