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Abstract  Article Info 

Introduction: Internationalization of higher education is an active and creative 

response towards the globalization phenomenon. The process of internationalization 

according to national upper documents in the country is assigned higher education as a 

priority and necessity. The objective of the study was to design and evaluate the model 

of internationalizing higher education in the medical sciences universities. 

Methods: This study was performed using a mixed method. The qualitative section 

were designed through grounded theory with the review of texts and the semi-structured 

interviews with 20 experts in the field of internationalization model, and the quantitative 

section -the validity and fitting of the model- was done by completing a questionnaire 

by 124 people. The experts have been identified through structural equation modelling 

analysis. 

Results: According to the grounded theory of the internationalization model of higher 

education in medical universities, there are 16 main factors and 71 sub factors, the main 

factors include 8 conditional factors (governance- management of university – faculty 

member-information technology-language and culture-structure of university- 

management of human resources- management of physical and financial resources), 4 

process factors (government function- management of international affairs- 

international education, and international research) and 4 outcome factors (country 

development, university development, students and graduated students, organizational 

sublimit of the university). In quantitative section, the results of first and secondary 

factor analysis showed that 16 mentioned factors have sufficient load factor to predict 

the model of internationalizing higher education. The indexes of fitness measurement 

of final model showed that Chi-square ratio to the degree of freedom (CMIN/DF) equals 

2.068. Furthermore, the value of the index of square root of reminder squares mean 

(RMSE(, equals 0.057. The value of goodness of fit index (GFI), adjusted goodness of 

fit index (AGFI), correlation of fit index (CFI), normalized fit index of Bentler Bonette 

(NNFI), fit index of Toker – Loise (TLI), increased fit index (IFI), and relative fit index 

(RFI) in the presented model is higher than 90%. Considering the fitness indexes, it can 

be concluded that the model of internationalizing state universities of medical sciences 

has sufficient fitness. 

Conclusion: The internationalization model of higher education consisting of 16 factors 

in two levels of government and university has a favourable fit. 
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 ده کي چ

بین المللی سازی آموزش عالی واکنشی فعال و مبتكرانه به پدیده جهانی شدن است و این فرایند برابر اسناد باالدستی کشور به عنوان یك    : مقدمه

شده است.هدف از انجام پژوهش طراحی و اعتباریابی الگوی بین المللی سازی آموزش عالی برای دانشگاه  اولویت و ضرورت برای آموزش عالی تعیین  
 های علوم پزشكی کشور بود. 

مصاحبه نیمه ساختار    گردید.در بخش کیفی از طریق نظریه زمینه ای با بررسی متون و   برای انجام پژوهش از روش تحقیق ترکیبی استفاده ها: روش

نفر از صاحبنظران    124الگوی بین المللی سازی طراحی و در بخش کمی اعتبار و برازش الگو با تكمیل پرسشنامه توسط    نفر از خبرگان  20یافته با  
 از طریق تحلیل مدل یابی معادالت ساختاری تعیین شد.

عامل فرعی است،   71صلی و عامل ا  16بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های علوم پزشكی داری  الگوی  مطابق نظریه زمینه ای   : هايافته

- مدیریت منابع انسانی-ساختار دانشگاه -زبان و فرهنگ-فناوری اطالعات  -اساتید-مدیریت دانشگاه-عامل شرایطی)حاکمیت  8عوامل اصلی شامل 
عامل   4مللی( و پژوهش بین ال -آموزش بین المللی  -مدیریت امور بین الملل -عامل فرایندی)کارکرد دولت 4دیریت منابع فیزیكی و مالی( م

تعالی سازمانی دانشگاه(است. در بخش کمی نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم  -دانشجو و دانش آموخته-توسعه دانشگاه - پیامدی) توسعه کشور
ه گیری گانه دارای بار عاملی کافی جهت پیش بینی الگوی بین المللی سازی آموزش عالی هستند. شاخص های انداز 16نشان داد که عوامل  

ین مربعات  گشاخص ریشه دوم میانر  مقدا،   068/2برابر با  (CMIN/DFمقدار نسبت مجذور خی به درجه آزادی )برازش الگوی نهایی از جمله 
  ش براز ، شاخص(AGFIتعدیل شده نكویی برازش ) ، شاخص (GFIنكویی برازش ) ، میزان شاخص  057/0برابر با   (RMSEAباقی مانده )
  و شاخص (IFI) یشیبرازش افزا ، شاخص(TLI) یسلو-برازش توکر ، شاخص(NNFIبرازش هنجار شده بنتلر بونت ) اخص، ش(CFIتطبیقی )
 بودند. 90/0باالتر از  (RFI) یبرازش نسب

 برخوردار است.عامل در دو سطح کلی دولت و دانشگاه از برازش مطلوبی   16الگوی بین المللی سازی آموزش عالی متشكل از   : یريگجه ينت

 

 دانشگاه علوم پزشكی - الگو-آموزش عالی-بین المللی سازی : واژگان كليدی
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 مقدمه 
امروزه پدیده جهانی شددن تمامی ابعاد زندگی انسدان ها را در 
بر گرفته اسددت، جهانی شدددن به معنای جریان افتادن فناوری، 
اقتصددداد، دانش، ارزش هدا و ایدده هدا بر فراز مرزهدا اسدددت و هر 
کشددوری بدون در نظر گرفتن تاری ، سددنن و فرهنگ در معر  

( این پددیدده آموزش عدالی را نیز 1ار می گیرد)جهدانی سدددازی قر
تحت تاثیر عمیقی قرار داده به گونه ای که قرن بیسدت و یك  را 

(. در 2قرن تحرك آموزشدددی و تعلی  جهانی توصدددی  کرده اند)
خصدو  ارتبا  جهانی شددن با بین المللی سدازی آموزش عالی، 

ارتبا  اند    نایت بیان می کند که این دو به طور پویا با یكدیگر در
و بین المللی سددازی واکنشددی فعال و مبتكرانه به جهانی شدددن  

را فرایند ادغام ابعاد وی بین المللی سدازی آموزش عالی   (3)اسدت
بین المللی، بین فرهنگی و جهدانی برای اهدداف و کدارکردهدای 

یدادگیری، تحقیق و خددمدات آموزش عدالی بیدان کرده   -یداددهی
(. هدف عمده بین المللی سددازی آموزش عالی توسددعه  4اسددت)

دانش، توانایی و نگرش و ارزشددهایی اسددت که در سددطح بین 
خصددو  ارایی بین المللی ( در 5المللی شددناخته شددده اسددت)

سدازی آموزش عالی و علت گرایش دولتمردان و روسدای دانشدگاه 
ها به این پدیده دالیل مختلفی از جمله دالیل سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و دانشدگاهی عنوان شدده اسدت. دالیل سدیاسدی 
بین المللی سددازی آن اسددت که در وهله نخسددت میان آموزش 

ی پیوند برقرار می کند، بطوری که محققان عالی و سدیاسدت خارج
(.در 6معتقدند که آموزش بعد اهارم سدددیاسدددت خارجی اسدددت)

( تاکید می کند که 7خصدو  دالیل اقتصدادی و مالی، لی بولد )
پیشددرفت نكردن بین المللی سددازی آموزش عالی به نداشددتن  
پیشدرفت اقتصدادی منجر خواهد شدد.در رابطه با دالیل فرهنگی و 

( بیدان می کنندد کده هددف آموزش 8، کنكدل و همكداران )اجتمداعی
عدالی بدایدد برطرف کردن نیدازهدای جدامعده در جهدان در حدال ت ییر 
باشدد و نظام آموزش عالی باید فار  التحصدیالنی انعطاف پذیر و 
با دیدگاه های اندفرهنگی تحویل جامعه دهد. در رابطه با دالیل 

ای اولویدت هدای ( بیدان می کندد کده بر9دانشدددگداهی گودمن )
اسدددتخددام تقریبداا اجمداعی جهدانی میدان مددیران وجود دارد و آن 
اینكه شدرکت ها بیشدتر از گذشدته به مدیران و کارکنانی با دانش 
و تجربه بین المللی نیاز دارند. افزون بر این، بیشدتر پژوهشدگران 
اذعدان می کنندد کده بین المللی سدددازی بده طرز اشدددمگیری بر 

(. در طراحی مدل بین المللی 10اثرگذار است )  کیفیت دانشگاه ها
سدازی دالیل و رویكردهای مختل  منجر به اتخاذ اسدتراتژی ها 
و برنامه های متفاوتی می شددود، اینكه رویكرد کشددورها به بین 
المللی سازی اگونه است به استفاده از مدل مناسب و متناسب با 

رهنگی شددرایط اقتصددادی، سددیاسددی، ج رافیایی، اجتماعی و ف
 (. 11بستگی دارد)

دانشدگاه آکسدفورد در خصدو   2016-17در گزارش سدال 
روندد آموزش عدالی بین المللی بده پررندگ شددددن نقش دولدت هدا 

باالخص در کشدورهای در حال توسدعه در مسدیر بین المللی سدازی 
آموزش عالی اشدداره گردیده اسددت، بكارگیری زبان انگلیسددی و 

کشورها از مهمترین راهبردهای تاسیس شعبه دانشگاهی در سایر  
توسدعه آموزش عالی بین المللی در بین کشدورهای مختل  بوده 

در مقاله ای تحت عنوان  2019(.میاندی و آزیرا سددال 12اسددت)
مهمترین   مدالزی  کشدددور  عدالی  آموزش  سددددازی  المللی  بین 

- 2020راهبردهای بین المللی سازی را تدوین برنامه استراتژیك  
ی بین المللی سددازی آموزش عالی، حمایت این کشددور برا 2007

نظام سدیاسدی و علمی کشدور، عتدویت در شدبكه های بین المللی 
و هدفگذاری دقیق جهت جذب دانشدددجو خارجی اشددداره کردند 

در مطدالعده خود کده بده تجزیده و تحلیدل   2019(.لی سدددال  13)
اسدددتراتژی های بین المللی سدددازی آموزش عالی کشدددور این 

که که این کشددور با تاکید بر تجارت آزاد  پرداخت عنوان داشددت  
بازارهای خود از جمله آموزش عالی را توسدعه داده و از دو شدیوه 
آموزش مشدارکتی/مشدترك و راه اندازی شدعبه بین المللی دانشگاه 
های معتبر اسدددتفاده کرده و اسدددتراتژیهای بین المللی سدددازی 

توسدعه آموزش عالی را متناسدب با تقاضدای جامعه طرر ریزی و  
مهمترین مولفه  1397(.موسدوی و همكاران سدال 14داده اسدت )

های بین المللی سددازی آموزش عالی در حیطه علوم پزشددكی را 
شددامل سددطح فراکالن) رابطه با سددایر کشددورها و تعامالت بین 

وضددعیت -وضددعیت سددیاسددی-المللی(، سددطح کالن) دانشددجو
  عوامل محیطی و قوانین کالن(-وضدددعیت فرهنگی-اقتصدددادی

بازار و -تصدددمی  گیرندگان  -سدددطح صدددنعت) قوانین و مقررات
 مشدتریان( و سدطح دانشدگاه) زیر سداخت ها و توانمندی اسداتید(

در  1396(. زمانی منش و همكاران سددال 15شددناسددایی کردند)
مطدالعده خود عوامدل موثر بر بین المللی سدددازی آموزش علوم 

ید بهشدتی پزشدكی را از دیدگاه اسداتید دانشدگاه علوم پزشدكی شده 
بده ترتیدب عوامدل سدددیداسدددی، مدالی، مددیریتی، اطال  رسدددانی،  

.زمانی منش و همكاران (16)دانشددگاهی و فرهنگی عنوان کردند
در مدل خود برای بین المللی سدازی دانشدگاه های  1396سدال 

به دو دسددته عوامل زیر بنایی)شددرایط جهانی و علوم پزشددكی  
منطقه ای، شدرایط فرهنگی و اقتصدادی، شرایط سیاسی و امنیتی( 
و عوامل روبنایی )مدیریت و منابع انسدانی، همكاری علمی، فتدا 
و تجهیزات، برنامه های درسددی، فعالیتهای فوب برنامه، نظارت و 

ی دسدددت بازبینی، فرهنگ دانشدددگاهی( برای بین المللی سددداز
.در سدال های اخیر سدیاسدت بین المللی سدازی آموزش (17)یافتند

ج  و شددشدد  توسددعه،  عالی در ایران در برنامه های اهارم، پن
سدیاسدت های کلی عل  و فناوری، سدند اشد  انداز بیسدت سداله 
کشدور، سدند جامع علمی کشدور و در سدطح دانشدگاه های علوم 
پزشددكی در بسددته های تحول آموزش پزشددكی مورد تاکید قرار 
گرفتده اسدددت.بین المللی سدددازی آموزش عدالی یدك اولویدت و 

ی علوم پزشدكی  ضدرورت در سدطح دولت و مدیریت دانشدگاه ها
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می باشدد و از آنجا که این پدیده فرایندی پیيیده، بین بخشدی و 
تابعی از عوامل و سددطور مختل  اسددت محقق بر آن اسددت تا 
نسدبت به طراحی و اعتباریابی الگوی بین المللی سدازی دانشدگاه 

 های علوم پزشكی اقدام نماید.

  كار روش 

این پژوهش براسدا  هدف، از نو  پژوهش های توسدعه ای 
و از نظر گردآوری داده ها به عنوان روش تحقیق ترکیبی اسددت.  

کیفی  هیچ یك از روش های کمی و، به زع  کرسدول و کالرك
کدارسددداز  این دو روشبده تنهدایی قدادر نیسدددتندد بده انددازه ترکیدب 

شناختی،   (.روش ترکیبی، به عنوان سومین جنبش روش18)باشند
متداخرترین جهدت گیری روانشدددنداختی در علوم اجتمداعی رفتداری  

(. در بخش کیفی پژوهش از روش نظریه زمینه 19معاصدر اسدت)
ای اسدتفاده شدد، نظریه زمینه ای همان طور که مبدعانش مانند 
گلیزر، اشدددتراو  و کوربین تداکیدد کرده اندد در زمینده هدایی بهره 

کی صدورت پذیرفته و نظریه گیری می شدود که پژوهش های اند
ی ااراوب داری در دسدت نباشدد، در واقع در این روش به جای 
آزمون یدك نظریده ی از قبدل موجود  بده نظریده پردازی جددیدد  

.داده های بخش کیفی از طریق بررسددی  (20)  پرداخته می شددود
ر با متون و مصداحبه گردآوری شدد، برای بررسدی متون پژوهشدگ

مطالعه کتاب، مقاالت داخلی و خارجی و اسدناد باالدسدتی به جمع 
آوری داده های مرتبط با موضدو  پژوهش پرداخت.برای مصداحبه  
از روش نمونده گیری هددفمندد اسدددتفداده شدددد تدا از بهترین فرد 
اطالعات مورد نیاز اخذ شددود. هومن حج  نمونه در نمونه گیری 

نفر پیشدددنهداد می   8تدا    6هددفمندد برای گروههدای همگن را  
، مصاحبه بر اسا  نمونه هدفمند و گلوله برفی از اساتید (21)کند

زارت بهداشددت و مدیریت آموزشددی، مدیران مرتبط در سددطح و
دانشددگاه های علوم پزشددكی انجام و تا حد اشددبا  نظری ادامه 
داشدت.اشدبا  نظری رویكردی اسدت که در پژوهش های کیفی 
برای تعیین کفایت نمونه گیری استفاده می شود، در این پژوهش 
نقطه اشدبا  داده ها تا جایی ادامه یافت که پژوهشدگر با پرسدیدن 

ه داده های جدید بینش تازه ای را سددوالهای مكرر متوجه شددد ک
مصددداحبده کده   20آشدددكدار نمی نمدایندد و در نهدایدت پس از انجدام 

دقیقده بطول انجدامیدد اشدددبدا  نظری    45هریدك بده طور میدانگین  
حاصدل گردید.روش مصداحبه، مصداحبه نیمه سداختار یافته بود و با 
اخذ رضدایت، مصداحبه بصدورت فایل صدوتی ضدبط و پژوهشگر آنها  

بده متن نمود.تحلیدل داده هدای نظریده زمینده ای از طریق  را تبددیدل
روش تحلیدل مقدایسددده ای ثدابدت داده هدا کده بده تحلیدل تطبیقی 
بخش های متفاوت داده ها بر حسب شباهتها و تفاوت ها اطالب 

. بدین منظور کدگذاری داده های کیفی (22)می شدود انجام شدد
) کدگذاری کلیه مفاهی  واختصددا  یك  به ترتیب کدگذاری باز

)شدددنداسدددایی ارتبدا    مقولده برای هر مفهوم(، کددگدذاری محوری
ی هسدته ای( و منطقی و علّی بین مقوله ها و شدناسدایی مقوله ها

)شدناسدایی ارتبا  بین مقوله های هسدته ای با    کدگذاری گزینشدی
پدیده در سده دسدته عوامل شدرایطی، راهبردها و پیامدها( صدورت 
گرفت.مطابق نظریه زمینه ای عوامل شددرایطی به سدده دسددته 
می   بنددی  تقسدددی   ای  زمینده  و  گر  مدداخلده  علّی،  شدددرایط 

ند که موقعیت ها، مباحث (.شدرایط علّی،رویدادهایی هسدت23شدوند)
و مسدالل مرتبط با پدیده را خلق می کنند و تا حدی تشدریح می 
کنندد کده ارا و اگونده افراد و گروه هدا بده پددیدده مبدادرت می  
ورزند.شدرایط مداخله گر، شدرایط وسدیع و عامی اسدت که به عنوان 
تسدددهیلگر و محدود کننده راهبردها عمل می کنند.عوامل زمینه 

اندد کده راهبردهدا و اقددامدات در بسدددتر آنهدا واقع می   ای، عواملی
شدوند. در نهایت ارتبا  بین عوامل از طریق جایگذاری هریك در 
دیاگرام نظریه زمینه ای شدناسدایی گردید.در بخش کمی پژوهش، 

متشددكل از کلیه عوامل پرسددشددنامه ای  ،جهت اعتبار یابی الگو
كرت تنظی  بر اسدا  مقیا  لیشدناسدایی شدده در مرحله کیفی 

نفر از  20در اختیار پرسدشدنامه  ابزار،  روایی  به منظور تعیینگردید.
صداحبنظران موضدو  قرار گرفت تا نقطه نظرات اصدالحی خود را 

پرسدشدنامه از طریق آلفای کرونبا   ضدریب پایایی اعالم نمایند،
نفر   138جامعه پژوهش بخش کمی شدامل  به دسدت آمد.0.981

متشدكل از اسداتید مدیریت آموزشدی و مدیران ارشدد اجرایی وزارت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشكی بود که با استفاده از جدول 

نفر بده عنوان حج   124نمونده گیری کرجسدددی و مورگدان تعدداد 
مه طبقه ای انتخاب و پرسشنانمونه گیری تصادفی  نمونه با روش  

جهدت پداسدددخگویی در اختیدار آنهدا قرار گرفدت. برای تحلیدل داده 
نرم افزار ای مو     24و نسدددخده    spssهدای کمی از نرم افزار  

اسدتفاده شدد و از مدل یابی سداختاری و تحلیل عاملی مرتبه اول و 
مرتبه دوم برای اعتباریابی الگوی بین المللی سدازی آموزش عای 

 اده گردید. دانشگاه های علوم پزشكی استف

 نتايج
در بخددش کیفددی پددژوهش بددا روش نظریدده زمیندده ای از 

مفهدوم در  1004طریق بررسدی متدون و مصداحبه بدا خبرگدان 
رابطدده بددا بددین المللددی سددازی آمددوزش عددالی شناسددایی و 

بدا  در مرحلده اول کدگدذاری بداز، هدر مفهدومکدگذاری گردید.  
در مرحلدده هددومی ارتبددا  داده شددد، یددك عامددل بدده لحددا  مف

مشدابه و مشدترك از طریدق تحلیدل  عوامدلدوم کدگذاری بداز 
بددا تاکیددد بددر  وهددا در یكدددیگر ادغددام ای ثابددت دادهمقایسدده

عامددل تقلیددل و  71بدده  مفدداهی  فراوانددی و معنددی دار بددودن،
تخلیص یافت.طی کدگذاری محدوری ارتبدا  بدین عوامدل بده 

سدطح بداالتر بده لحدا  انتزاعدی   لحا  علّی و معنایی در یدك
از  عوامدلاطمیندان حاصدل شدود هدر طبقده از   بررسی شدد تدا

طبقدده از عوامددل  16و بدددین ترتیددب  یكدددیگر جدددا هسددتند
ارالده مدی   1اصلی شناسایی شدد کده نتدایج در جددول شدماره  

گردد.
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 شگاه های علوم پزشكی کشور نتایج کدگذاری باز و محوری طراحی الگوی بین المللی سازی آموزش عالی دان  .1جدول 

 عوامل فرعی عوامل اصلی رديف 
تعداد 

 مفاهيم 

 43 اسناد ملی -آموزش و پرورش-نهادهای قانونی و سیاستگذار -بودجه آموزش عالی-امنیت ملی - وزارت بهداشت حاکمیت  1

 80 حمایت سازمانی -برنامه راهبردی-اهداف و رسالت-مدیریت ارشد مدیریت دانشگاه  2

 65 زبان-زبان عل - فرهنگ سازی-فرهنگ سازمانی فرهنگ زبان و  3

 50 استقالل دانشگاه- ارتبا  سازمانی- ساختار سازمانی ساختار دانشگاه  4

 33 مدیریت اطالعات - اراله خدمات الكترونیكی  -بكارگیری فناوری اطالعات فناوری اطالعات  5

 35 تحرك کارکنان -انگیزشی نظام -توانمندی کارکنان مدیریت منابع انسانی 6

 35 امكانات آموزشی و پژوهشی -خدمات رفاهی و حمایتی-مدیریت مالی-منابع مالی مدیریت منابع مالی و فیزیكی 7

 45 تحرك اساتید- توانمندسازی اساتید-فعالیت آموزشی و پژوهشی اساتید-شایستگی فردی اساتید اساتید  8

 کارکرد دولت  9
- تجاری سازی آموزش-سیاست خارجی -برنامه راهبردی ملی-قانونگذاری-سیاست پژوهی-سیاستگذاری

 خصوصی سازی دانشگاه 
105 

 اداره امور بین الملل   10
ارزیابی و نظارت بین -مطالعه و تحلیل بین المللی سازی -اهداف بین المللی سازی- مدیریت امور بین الملل

 آموزش بین المللی سازی-مشارکت ذینفعان-مدیریت فرایندی-بازاریابی بین المللی -سازیالمللی 
115 

 100 آموزش مجازی -آموزش فرامرزی-بین المللی سازی برنامه درسی-برنامه ریزی آموزشی -توسعه ظرفیت آموزش  آموزش بین المللی  11

 92 همكاری علمی -ارتبا  علمی -المللی فعالیتهای پژوهشی بین   پژوهش بین المللی  12

 30 توسعه فرهنگی -دیپلماسی علمی-توسعه اقتصادی توسعه دولت  13

 دانشجو و دانش آموخته  14
مهارت دانشجویان بین -تحرك دانشجو - بازگشت م زها-اشت ال فار  التحصیالن -جذب دانشجو بین الملل

 المللی 
73 

 65 اعتبار و شهرت دانشگاه -اعتباربخشی بین المللی-رتبه بندی دانشگاه-کنترل کیفیت خدمات- خدماتکیفیت   تعالی سازمانی دانشگاه  15

 38 ارتبا  دانشگاه با صنعت -توسعه پژوهش و نوآوری- درآمد دانشگاه-یادگیری سازمانی توسعه دانشگاه  16

 1004 71 16 جمع

ارالده یدك الگوی تلفیقی همگرا و   کددگدذاری گزینشدددیدر  
در این راسددتا   ،برخوردار از سددطح انتزاعی باال مورد توجه اسددت

عوامل اصددلی از نظر ماهیت و نحوه ارتبا  با پدیده مورد مطالعه 
یعنی بین المللی سدددازی آموزش عدالی بده سددده دسدددتده عوامدل 
شدرایطی، راهبردی و پیامدی تقسدی  بندی شددند.عوامل شدرایطی 

دسدته شدرایط علّی، مداخله گر و زمینه ای اسدت.عوامل   شدامل سده
عامل  8شرایطی بین المللی سازی آموزش عالی متشكل است از 

اسداتید،  -مدیریت دانشدگاه -در سده طبقه شدرایط علّی: حاکمیت
زبان و فرهنگ و شددرایط   -شددرایط مداخله گر: فناوری اطالعات

مدیریت منابع   -مدیریت منابع انسدانی -زمینه ای:سداختار دانشدگاه
عدامدل:   4فیزیكی و مدالی. عوامدل راهبردی متشدددكدل اسدددت از  

دولدت الملدل دانشدددگداه  -کدارکرد  بین  امور  بین  -اداره  آموزش 
  4پژوهش بین المللی. عوامل پیامدی متشددكل اسددت از   -المللی

  –تعالی سدازمانی دانشدگاه  -توسدعه دانشدگاه  -عامل: توسدعه کشدور
نشدان دادن ارتبا  بین عوامل  دانشدجو و دانش آموخته.به منظور

یداد شدددده و طراحی از دیداگرام نظریده زمینده ای مطدابق نمودار 
 استفاده شد. 1شماره 

سوال شامل کلیه    71به منظور اعتباریابی الگو، پرسشنامه با  
اختیار خبرگان و مدیران   عوامل شناسایی شده مطالعه کیفی در 

شكی قرار گرفت.  اجرایی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پز
و آزمون بارتلت از جهت    (KMO)الكین-میر-ابتدا مقادیر کیزر

مورد   2تعیین شاخص کفایت نمونه گیری به شرر جدول شماره  
معادالت  یابی  مدل  از  تایید  صورت  در  تا  گرفت  قرار  آزمون 

 ساختاری با استفاده از نرم افزار ای مو  بهره برداری شود. 
 شر  کفایت نمونه گیری برای انجام تحلیل عاملی مقدار  

KMO  معنی دار بودن آزمون کرویت بارتلت در  و  6/0بزرگتر از
است، بنابراین تعداد نمونه ها قابلیت تحلیل عاملی   001/0سطح  

شاخص    3را داشتند.با توجه به خروجی ای مو  در جدول شماره  
،مقادیر اول  مرتبه  عاملی  تحلیل  برازش  و    CMIN/DFهای 

معنی دار است، همينین میزان شاخص نكویی    RMSEAمقادیر  
( )GFIبرازش  برازش  نكویی  شده  تعدیل  شاخص   ،)AGFI ،)

( تطبیقی  برازندگی  شده  CFIشاخص  هنجار  برازش  شاخص   ،)
( بونت  توکر  NNFIبنتلر  برازش  شاخص  (، TLIلویس)–(، 

  RFI)( و شاخص برازش نسبی )IFIشاخص برازش افزایشی )
هستند بنابراین داده های پژوهش با ساختار  90/0نیز در باالتر از 

 لفه ها برازش مناسبی دارد . عاملی مو
اول، تعدیل و اصالر  به نتایج تحلیل عاملی مرتبه  با توجه 
این  به  نتایج بخش کیفی پژوهش صورت گرفت  های الزم در 

عامل اصلی با تمام عوامل فرعی آنها   16صورت که بار عاملی  
و   شد  با    3محاسبه  ها  دانشگاه  سازی  خصوصی  ،    0.11عامل 

و مهارت دانشجویان بین المللی    0.29زی با  آموزش بین المللی سا
لذا تحلیل عاملی   0.21با   از بین عوامل حذف گردید  بار عاملی 

روایی  تعیین  و  آزمون  راستای  مرتبه دوم معادالت ساختاری در 
عوامل الگوی بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های علوم 

شماره   جدول  در  نتایج  شد،  انجام  نمودار    4پزشكی  مفهومی  و 
 اراله شده است.  1تحلیل عاملی مرتبه دوم در شكل شماره 
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اِی خروجی  به  توجه  شماره  با  جدول  در    5مو  
با    CMIN/DFمقدار برابر  شده  مقدار    068/2محاسبه  است. 

RMSEA    با برازش    است. میزان شاخص   057/0برابر  نكویی 
(GFI)شاخص ،  ( برازش  نكویی  شده    ، شاخص (AGFIتعدیل 

)تطبی  شبراز بونت    ، شاخص(CFIقی  بنتلر  شده  هنجار  برازش 

(NNFI)یسلو-برازش توکر  ، شاخص  (TLI)برازش    ، شاخص
نیز در مدل حاضر    (RFI)  یبرازش نسب  و شاخص  (IFI)  یشیافزا

از   به    90/0باالتر  توجه  با  برازششاخصهستند.  توان  می  های 
که گرفت  دانشگاهالمللی بینالگوی    نتیجه  علوم  سازی  های 

 پزشكی کشور از برازش مطلوبی برخوردار است. 

 
 الگوی بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های علوم پزشكی کشور  .1نمودار

 الكین و آزمون بارتلت -میر-مقادیر کیزر  .2جدول 

 639/0 گيری )كيزر مير الکين( شاخص كفايت نمونه

 بارتلت آزمون کرویت 

 641/6208 آماره مجذور خی 

 2278 ی آزادیدرجه

 000/0 داریسطح معنی
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 شاخص های برازش تحلیل عاملی مرتبه اول  .3جدول 

 شاخص های برازش عامل اصلی
CMIN/DF RMSEA GFI AGFI CFI NNFI TLI IFI RFI 

 0.981 0.927 0.970 0.972 0.901 0.916 0.914 0.06 1.41 حاکمیت 

 0.931 0.926 0.941 0.908 0.970 0.974 0.913 0.063 1.903 کارکرد دولت 

 0.918 0.926 0.936 0.954 0.928 0.935 0.913 0.054 1.803 توسعه دولت 

 0.967 0.995 0.947 0.994 0.991 0.963 0.992 0.062 1.798 مدیریت دانشگاه ها 

 0.988 0.908 0.925 0.964 0.980 0.978 0.996 0.063 2.021 مدیریت امور بین الملل 

 0.961 0.982 0.970 0.972 0.962 0.944 0.982 0.056 2.031 زبان و فرهنگ 

 0.982 0.914 0.963 0.912 0.971 0.974 0.906 0.054 2.097 ساختار دانشگاه 

 0.925 0.981 0.938 0.995 0.973 0.991 0.952 0.052 1.962 فناوری اطالعات 

 0.996 0.982 0.921 0.997 0.983 0.968 0.972 0.054 1.973 انسانیمدیریت منابع 

 0.971 0.934 0.965 0.971 0.903 0.964 0.992 0.062 1.979 مدیریت منابع مالی و فیزیكی

 0.939 0.948 0.928 0.962 0.951 0.917 0.983 0.054 2.092 اساتید 

 0.982 0.950 0.929 0.967 0.970 0.973 0.986 0.061 2.068 آموزش بین المللی 

 0.950 0.961 0.983 0.981 0.921 0.982 0.980 0.061 2.076 پژوهش بین المللی 

 0.921 0.933 0.939 0.950 0.927 0.975 0.990 0.056 2.097 دانشجو و دانش آموخته 

 0.928 0.988 0.973 0.985 0.971 0.948 0.951 0.061 2.051 تعالی سازمانی 

 0.982 0.959 0.951 0.943 0.964 0.985 0.972 0.055 2.056 توسعه دانشگاه 

 داری بارهای عاملی الگوی بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های علوم پزشكی بررسی تفاوت معنی .4جدول 

 بارعاملی عامل  نماد رديف 

1 Eta1  934/0 حاکمیت 

2 Eta2 950/0 دولت  کارکرد 

3 Eta3 009/1 دولت  توسعه 

4 Eta4 961/0 دانشگاه  مدیریت 

5 Eta5 951/0 الملل  بین امور مدیریت 

6 Eta6 979/0 فرهنگ  و زبان 

7 Eta7 922/0 دانشگاه  ساختار 

8 Eta8 884/0 اطالعات  فناوری 

9 Eta9 948/0 انسانی منابع 

10 Eta10 883/0 فیزیكی  و مالی منابع 

11 Eta11  975/0 اساتید 

12 Eta12 952/0 المللی  بین آموزش 

13 Eta13 944/0 المللی  بین پژوهش 

14 Eta14 949/0 آموخته  دانش و دانشجو 

15 Eta15  997/0 تعالی سازمانی دانشگاه 

16 Eta16 937/0 دانشگاه  توسعه 

 ی دوم الگوی بین المللی سازی های برازش تحلیل عاملی مرتبهشاخص .5جدول 

 برآورد  مشخصه 

 068/2 (CMIN/DF) نسبت مجذور خی به درجه آزادی

 057/0 (RMSEA)شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده 

 924/0 (GFI) برازش نكویی شاخص

 982/0 (AGFI) برازش نكویی شده تعدیل شاخص

 917/0 (CFI) تطبیقی شبراز شاخص

 944/0 (NFI)شاخص برازش هنجار شده بنتلر بونت 

 936/0 (TLI)لویس -شاخص برازش توکر

 928/0 (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 941/0 (RFI)شاخص برازش نسبی 
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 بحث 
از  استفاده  با  پژوهش در مرحله کیفی  یافته های  اسا   بر 

عامل فرعی در سه    71عامل اصلی و    16روش نظریه زمینه ای  
دسته عوامل شرایطی، راهبردی و پیامدی شناسایی و در دیاگرام  
نظریه زمینه ای جای گرفتند.الگوی طراحی شده از طریق مطالعه 

رفت به این ترتیب که  کمی مورد تحلیل و ارزیابی برازش قرار گ
از طریق مدل یابی معادالت ساختاری بار عاملی عوامل ارزیابی و 
پس از حذف سه عامل فرعی مجدد برازش مدل اندازه گیری و  
عوامل   دسته  سه  ای  زمینه  نظریه  الگوی  مطابق  شد.  تایید 
شرایطی، راهبرد و پیامد با پدیده بین المللی سازی آموزش عالی  

.عوامل شرایطی خود شامل سه دسته شرایط علّی،  در ارتبا  هستند
مداخله گر و زمینه ای است، این شرایط با یكدیگر و راهبردها در 
و   دانشگاه«  »مدیریت  »حاکمیت«،  عوامل  هستند.  ارتبا  
»اساتید« جزو عوامل علّی بودند به این معنا که این عوامل نقش  

ن المللی سازی اصلی در بروز پدیده دارند و بصورت مستقی  با بی
آموزش عالی دانشگاه های علوم پزشكی در ارتبا  هستند.عامل 
آموزش   و  درمان  بهداشت،  وزارت  اون  ابعادی  با  »حاکمیت« 

ملی  -پزشكی پرورش  -امنیت  و  و   -آموزش  قانونی  نهادهای 
سیاستگذار و اسناد ملی از نظر خبرگان موتور متحرکه بین المللی 

در سطح دولت است و تا وقتی    سازی آموزش عالی دانشگاه ها 
اهتمام و حرکت از سوی حاکمیت محقق نگردد دانشگاه ها نمی  
توانند به تنهایی در عرصه بین المللی سازی موفق شوند. »وزارت  
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی« به عنوان متولی اصلی بین  
المللی سازی آموزش عالی در حیطه علوم پزشكی وظیفه تعیین  

و برنامه های کالن، تامین بودجه، هماهنگی، نظارت  سیاست ها  
المللی  بین  را در مسیر  از دانشگاه های علوم پزشكی  و حمایت 
اقتصادی،  مختل   ابعاد  با  ملی«  »امنیت  دارد.  عهده  بر  شدن 
سیاسی، فرهنگی، حقوقی، نظامی و زیست محیطی از ابعاد مه   

برنا و  استاد  دانشجو،  تبادل  خصو   است.در  های حاکمیت  مه 
آموزشی و پژوهشی با سایر کشورها بحث امنیت ملی کشور مقصد، 
اولین و مهمترین مساله ای است که به اذهان متبادر می گردد و  
تامین ابعاد مختل  امنیت ملی از وظای  مه  حاکمیت در مسیر  
بین المللی سازی آموزش عالی است.تجربه کشورهای پیشرو در  

عالی نشان می دهد که »آموزش و   امر بین المللی سازی آموزش
پرورش« این کشورها نیز در مسیر بین المللی شدن برنامه ریزی  
و سرمایه گذاری نموده اند، آموزش زبان دوم و آشنایی با فرهنگ  
کشورهای مختل  از جمله اقدامات مهمی است که می بایست در  
سازی  المللی  بین  گیرد.ماهیت  قرار  توجه  مورد  مدار   سطح 

بدنه حاکمیت »نهادهای  آموز به گونه ای است که در  ش عالی 
قانونی و سیاستگذار« متعددی در امر سیاستگذاری و برنامه ریزی  
آن دخالت دارند ، تعدد این نهادها، شفاف نبودن شرر وظای  و  
حدود اختیارات، موازی کاری و بعتاا تداخل منافع مساللی هستند 

از طریق »اسناد باالدستی«    که نیاز به شفاف سازی دارد.حاکمیت

سیاست های کالن را اعالم می کند، موضو  بین المللی سازی 
آموزش عالی طی سال های اخیر به روشنی در اسناد باالدستی  
مورد تاکید قرار گرفته است ولی تحقق اهداف مورد انتظار نیاز به  
تامین  اجرایی،  ایجاد ضمانت  اجرایی،  های  دستورالعمل  بازبینی 

 ه و نظارت عالیه دارد. بودج
ارشد مدیریت  ابعاد  با  دانشگاه«  و    -عامل»مدیریت  اهداف 

حمایت سازمانی و کنترل کیفیت خدمات -برنامه راهبردی-رسالت
دانشگاهی دومین عامل علّی است. »مدیریت ارشد دانشگاه« از  
منظر تعهد و نگرش،تبیین سیاست ها و حرکت دانشگاه به سمت  

نقش   شدن  المللی  آموزش  بین  سازی  المللی  بین  دارد،  کلیدی 
عالی می بایست به وضور در »اهداف و رسالت« دانشگاه پیش 
بینی شده باشد.با توجه به ماهیت فرایندی، پیيیده و بین بخشی 
دانشگاه   سطح  در  راهبردی«  »برنامه  تدوین  سازی  المللی  بین 
برای بین المللی سازی ضروری است.بین المللی سازی فرایندی 

ند مدت و وابسته به همكاری و اشتراك مساعی کلیه کارکنان بل
در  سازمانی«  »حمایت  بحث  لذا  است  دانشجویان  و  دانشگاه 
سیست  مدیریتی دانشگاه باید مورد توجه قرار گیرد.به ظن خبرگان  
کیفیت خدمات دانشگاهی تتمین کننده بین المللی شدن دانشگاه 

ا و  پژوهشی  آموزشی،  خدمات  کیفیت  دانشگاه است،  مكانات 
هستند  المللی  بین  عرصه  به  ها  دانشگاه  ورود  کننده  تسهیل 
حیطه   در  دانشگاهی«  خدمات  کیفیت  »کنترل  موضو   بنابراین 

 وظای  مدیریت دانشگاه باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد. 
عامل   است،  دانشگاه«  »اساتید  علّی  شرایط  در  سوم  عامل 

فردی شایستگی  ابعاد  با  پژوهشیفع-اساتید  و  آموزشی  - الیت 
توانمندسازی و تحرك نقش بسیار مهمی در حرکت دانشگاه ها  
المللی شدن دارد.اساتید مهمترین ظرفیت و منبع   بین  به سمت 
یك   اساتید  هستند،  المللی  بین  سطح  در  دانشگاه  یك  معرفی 
دانشگاه بین المللی باید ویژگی های فردی از نظر اخالب، اعتماد 

احترام   نفس،  و به  جنسیتی  نژادی،  فرهنگی،  تفاوتهای  به 
خودشناسی را در قالب »شایستگی فردی« احراز نماید.فعالیتهای 
کننده   تسهیل  پژوهش«  و  »آموزش  زمینه  در  اساتید  برجسته 
معرفی دانشگاه در عرصه بین المللی و جذب دانشجو خارجی است.  
  »توانمندسازی اساتید« در خصو  یادگیری زبان دوم، آموزش به 
فرهنگی،  اند  محیط های  در  پذیری  انعطاف  المللی،  بین  زبان 
بكارگیری فناوری اطالعات و فعالیت آموزشی و پژوهشی در سطح  
از   دارد.یكی  گذاری  سرمایه  و  ریزی  برنامه  به  نیاز  المللی  بین 
اساتید«   »تحرك  المللی  بین  های  دانشگاه  مه   های  شاخصه 

با سایر اساتید و دانشگاه  است، انوا  ارتباطات آموزشی و پژوهشی  
های خارج از کشور، فرصت مطالعاتی، عتویت در مجامع علمی 

 بین المللی از مصادیق تحرك اساتید می باشد. 
شرایط مداخله گر الگو در ذیل عوامل شرایطی عبارت بود از  

عامل »فناوری اطالعات« و »زبان و فرهنگ« به این معنا که   2
رای راهبردها را تسهیل و یا به عنوان  عوامل یاد شده می توانند اج
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اون   ابعادی  با  اطالعات«  »فناوری  کنند.  عمل  مانع  یك 
اراله خدمات الكترونیكی و مدیریت   -بكارگیری فناوری اطالعات

المللی   بین  مسیر  در  است.حرکت  تاکید خبرگان  مورد  اطالعات 
نیست،   تصور  قابل  اطالعات«  فناوری  »بكارگیری  بدون  شدن 

شاخ از  توسعه  یكی  ها  دانشگاه  و  در سطح کشور  فاوا  ص های 
»اراله   است.  سازی  المللی  بین  ابعاد  توسعه  عوامل  مهمترین 
خدمات الكترونیكی« در خصو  خدمات شهروندی و دانشگاهی  
مقاله،   پذیرش  دانشجو،  و  استاد  پذیرش  روادید،  صدور  قبیل  از 
نیاز   شهری  خدمات  اراله  و  دانشگاه  تارنما  مجازی،  به  آموزش 

دارد.  ها  دانشگاه  و  دولت  سطح  در  گذاری  سرمایه  و  مطالعه 
از نظر گردش، دسترسی و   »مدیریت اطالعات« در دانشگاه ها 

 بازیابی اطالعات می بایست مورد توجه قرار گیرد. 
»زبان و فرهنگ« یكی دیگر از عوامل مداخله گر الگو بود.  

رجی از  در حال حاضر یكی از مهمترین موانع پذیرش دانشجو خا
سرمایه   و  ریزی  برنامه  لذا  است  »زبان«  مساله  خبرگان  دیدگاه 
جامعه   در سطح  دوم  زبان  یادگیری  و  آموزش  منظور  به  گذاری 
دانشگاهی، مدار  و عموم مردم مورد تاکید قرار گیرد.در خصو   
اینكه   نخست  است،  مطرر  عمده  موضو   دو  »فرهنگ«  مساله 

ین المللی شدن را داشته  فرهنگ دانشگاه و جامعه باید پذیرش ب
بین   تفاوتهای  به  احترام  و  شناخت  مستلزم  پذیرش  این  باشد 
فرهنگی، قومی و نژادی است که از مسیر آموزش فرهنگ ملی و  
آشنایی با فرهنگ سایر کشورها فراه  می شود، مساله دوم حفظ  

مذهبی کشور در مقابل بین المللی سازی است که   -فرهنگ ملی
ه مطالعه و برنامه ریزی جهت معرفی فرهنگ این موضو  نیاز ب

ابعاد   -ایرانی تقویت  با  همزمان  المللی  بین  سطح  در  اسالمی 
 فرهنگ ملی دارد.

از   بود  عبارت  الگو  ای  زمینه  »ساختار    3شرایط  عامل 
و   فیزیكی  منابع  انسانی« و »مدیریت  منابع  دانشگاه«،»مدیریت 

ارتبا   -ار سازمانیمالی« .»ساختار دانشگاه« با ابعادی اون ساخت
»ساختار  شد.  شناسایی  مطالعه  در  دانشگاه  استقالل  و  سازمانی 
سازمانی« دانشگاه باید تعادل بین تمرکز و عدم تمرکز سازمانی را  
برای گردش مناسب امورات بین المللی سازی داشته باشد، سایر  
ابعاد ساختار سازمانی از قبیل پیيیدگی و رسمیت سازمانی نیز می  

مطابق شرایط هر دانشگاه مناسب سازی گردد.در فرایند    بایست
کارایی  باید  سازمانی«  »ارتبا   ها  دانشگاه  سازی  المللی  بین 
مناسب را برای گردش ارتباطات موثر در داخل سازمان و خارج 
سازمان داشته باشد، به ظن خبرگان ارتباطات یك دانشگاه زمانی  

ابتدا ارتباطات  می تواند در بستر بین المللی توسعه پید ا کند که 
داخل و خارج سازمانی در محدوده کشور موثر و کارا باشد.دانشگاه  
و   مدیریت  خصو   در  سازی  المللی  بین  امر  در  پیشرو  های 
با   توام  استقالل  دارای  توسعه  و  منابع  توزیع  و  تامین  رهبری، 
مساله   خصو   در  خبرگان  پیشنهاد  هستند،  دولتی  حمایت 

در مسیر بین المللی سازی این بود که در ابتدا    »استقالل دانشگاه«

دانشگاه ها نیاز به حمایت وزارت و بدنه دولت از نظر فراه  نمودن  
زمینه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارند و در صورت پیشرفت و  
حیطه  در  ها  دانشگاه  استقالل  المللی  بین  ابعاد  استقرار 

بایست   بینی و  سیاستگذاری، رهبری و مدیریت منابع می  پیش 
محقق گردد. »منابع انسانی« مهمترین و با ارزش ترین سرمایه  
  - یك دانشگاه است این عامل با ابعادی اون توانمندی کارکنان 

نظام انگیزشی و تحرك کارکنان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.  
»توانمندی کارکنان« در فرایند بین المللی سازی به این موضو   

دارد که کا باید  تاکید  رده های سازمانی  تمام  دانشگاه در  رکنان 
زبان   بكارگیری  نظر  از  را  شدن  المللی  بین  پذیرش  و  آگاهی 
انگلیسی، احترام به تفاوتهای بین فرهنگی و شناخت ابعاد مختل  
بین المللی سازی را داشته باشند.بین المللی سازی آموزش عالی  

د مدت ایجاد یك دگردیسی بزرگ در فرایندهای دانشگاه در بلن
نیازمند  انسانی  منابع  حیطه  در  ت ییر  مدیریت  مساله  و  کند  می 
استقرار »نظام انگیزشی« در بین کلیه کارکنان دانشگاه است تا  
تعهد و مشارکت کارکنان را با کاهش مقاومت آنان تامین نماید.  
انتقال  و  جابجایی  زمینه  ایجاد  معنای  به  کارکنان«  »تحرك 

کشور جهت ادامه تحصیل، کاراموزی، کسب   کارکنان به خارج از
تجربه، بازاریابی و حتور در محیط های بین المللی است که نیاز 

 به برنامه ریزی و سرمایه گذاری دارد. 
مدیریت  -»منابع فیزیكی و مالی« با ابعادی اون منابع مالی

امكانات آموزشی و پژوهشی   -خدمات رفاهی و حمایتی    -مالی
خبرگا تاکید  به  مورد  نیاز  عالی  آموزش  سازی  المللی  بود.بین  ن 

»منابع مالی« دارد و منابع مورد نیاز می بایست از مسیر مطالعه و  
تحقیق برآورد و ردی  های بودجه ای مشخص اه از سوی دولت  
و اه از محل منابع در دستر  دانشگاه ها برای آن پیش بینی و  

نامه های بین  تامین شود.صرف تحقق منابع مالی برای اجرای بر
به  مشخص  مالی«  »مدیریت  بلكه  نیست  کافی  سازی  المللی 
در خصو    مالی  تعهد حسابرسی  ایجاد  و  سازی  شفاف  منظور 
هزینه و درآمدهای ناشی از بین المللی سازی می بایست وجود  
داشته باشد.دانشگاه های بین المللی در سطح دنیا به منظور جذب  

یكدیگر دارند »خدمات رفاهی و دانشجو و استاد رقابت زیادی با  
حمایتی« با ابعادی اون امكانات خوابگاه، سل  سرویس، سرویس  
ایاب و ذهاب، بیمه درمان، تسهیالت بانكی، فتاهای ورزشی و 
تفریحی مطابق استانداردهای جهانی نقش مهمی در معرفی یك 
دانشگاه در سطح بین المللی دارد.آموزش و پژوهش یك دانشگاه  

خدمات و فلسفه وجودی یك دانشگاه است، اراله این  مهمترین  
خدمات در عرصه بین المللی نیازمند یك سری »امكانات آموزشی  
و پژوهشی« از قبیل فتاهای آموزشی، امكانات آموزشی و کمك  
درسی، کتابخانه، دسترسی به اینترنت و آزمایشگاه های آموزشی 

 و تحقیقاتی استاندارد است. 
دهای بین المللی سازی آموزش عالی شامل راهبردها یا فراین

عامل »کارکرد دولت« ، »مدیریت امور بین الملل«، »آموزش    4
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بین المللی« و »پژوهش بین المللی« است.»کارکرد دولت« شامل  
پژوهی راهبردی  -قانونگذاری  -سیاستگذاری  - سیاست  -برنامه 
آموزش    -سیاست خارجی بودجه  و  عالی  آموزش  سازی  تجاری 

اس عقالنی  عالی  وجه  تقویت  هدف  با  پژوهی«  »سیاست  ت. 
و   مجریان  سیاستگذاران،  بین  ارتبا   ایجاد  و  سیاستگذاری 
پژوهشگران به عنوان گام نخست کارکرد دولت تعیین شد، مساله  
ای که با توجه به پیيیدگی ابعاد بین المللی سازی آموزش عالی 
پژوهی سیاست  دنبال  به  شود.  واقع  توجه  مورد  بایست  ،  می 
»سیاستگذاری« به معنای تعیین سیاست ها و مسیر حرکت کشور  
از وظای  مه  دولت  المللی سازی آموزش عالی  بین  در فرایند 
موجب   سیاستگذار  نهادهای  تعدد  خبرگان  دیدگاه  از  باشد،  باید 
عالی  آموزش  سازی  المللی  بین  سیاستگذاری  عمال  گردیده 

د. »قانونگذاری«  بصورت پراکنده، موازی و ناهمسو صورت پذیر
به منظور تدوین قوانین شفاف و همسو با سیاست های بین المللی 
سازی آموزش عالی اقدامی است که باید در سطح دولت صورت  
با   متتاد  بعتاا  و  بروکراتیك  غیرهمسو،  قوانین  وجود  پذیرد، 
به   مربو   های  االش  مهمترین  از  ابالغی  های  سیاست 

»برنامه   است.تدوین  سازی قانونگذاری  المللی  بین  راهبردی« 
المللی   بین  امر  در  دولت  راهبردهای  اصلی  عالی هسته  آموزش 

 سازی شناخته شد. 
»سیاست   توسعه  بدون  عالی  آموزش  سازی  المللی  بین 
خارجی« با سایر کشورها امكان پذیر نیست لذا توسعه دیپلماسی 
از  سیاست خارجی  غالب  گفتمان های  از  یكی  عنوان  به  علمی 

عقاد تفاه  نامه های آموزشی و پژوهشی با سایر کشورها،  طریق ان
های  همایش  برگزاری  استاد،  تبادل  خارجی،  دانشجوی  جذب 
علمی بین المللی، حتور جامعه دانشگاهی در رویدادهای علمی 
بین المللی، شرکت فعال دانشگاه های علوم پزشكی در نمایشگاه 

ی استفاده بهینه از  های مربوطه مورد تاکید خبرگان بود. دولت برا
منابع پایدار برای توسعه اقتصادی بایستی به مقوله آموزش عالی  
تولید   از  عالی  آموزش  افزایش سه   باشد،  داشته  ای  ویژه  نگاه 
نیازمند »تجاری سازی آموزش عالی« است. در   ناخالص داخلی 
المللی سازی و تجاری سازی   بین  امر  کشورهایی که پیشرو در 

د علیرغ  استقالل دانشگاه ها از نظر وابستگی  آموزش عالی هستن
به منابع دولتی به دلیل درآمد زایی که دارند همينان سه  »بودجه  
آموزش عالی« قابل توجه است، برای حرکت در مسیر بین المللی  
شدن دانشگاه های علوم پزشكی پیش بینی و برآورد دقیق سرمایه  

دجه ای باید مورد توجه  مورد نیاز از سوی دولت و لحا  در نظام بو
 قرار گیرد.

»مدیریت بین المللی سازی« یكی دیگر از راهبردهای مورد  
انتظاری است که باید در سطح دولت و دانشگاه با ابعادی اون  

اهداف  -مطالعه و تحلیل بین المللی سازی -اداره امور بین الملل
بی بازاریا  -مشارکت ذینفعان  -مدیریت فرایندی-بین المللی سازی

گردد.   محقق  سازی  المللی  بین  نظارت  و  ارزیابی  و  المللی  بین 

»اداره امور بین الملل« از دیدگاه خبرگان به معنی ایجاد یك واحد  
متولی در سطح دولت و باالخص دانشگاه ها می باشد، این اداره  
باید ساختار، تشكیالت و حدود اختیارات متناسب با اهداف مورد  

المللی سا بین  المللی انتظار  را داشته باشد.بین  زی آموزش عالی 
سازی با توجه به ابعاد و پیيیدگی هایی که دارد بیش از هر فعالیتی 
نیاز به »مطالعه و تحلیل« دارد، ارزیابی نقا  ضع ، قوت، فرصت  
گروههای  سطح  از  شدن  المللی  بین  به  مربو   های  تهدید  و 

جهانی بایستی   آموزشی گرفته تا دانشگاه و کشور و منطقه و سطح
به دقت صورت پذیرد.بر مبنای اطالعات کسب شده از مطالعه و 
تحلیل بین المللی سازی می بایست »اهداف بین المللی سازی«  
به دقت تدوین و مبنای توسعه ظرفیت ها، برنامه ریزی و سرمایه  
به   با توجه  المللی سازی   گذاری قرار گیرد.به ظن خبرگان بین 

دارد می بایست بصورت فرایندی نیز مدیریت   ماهیتی فرایندی که
بین   فرایندی در  تفكر  و  نگاه  نیازمند  فرایندی«  شود، »مدیریت 
ذینفعان  عالی  آموزش  سازی  المللی  است.بین  ارشد  مدیران 
متعددی دارد، شناسایی و جلب »مشارکت ذینفعان« می بایست 
وه  در مدیریت بین المللی سازی مورد توجه قرار گیرد.یكی از وج

مه  بین المللی سازی ایجاد و توسعه فرایند دیده شدن در سطح  
بین المللی است، یكی از مهمترین راهكارهای تقویت این موضو   
»بازاریابی و تبلی ات« خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه 
از یك سو و معرفی ظرفیت ها و امكانات کشور از جمله امنیت  

نظامی، فرهنگی و زیست محیطی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،  
در سطح جهانی است.در مسیر مدیریت بین المللی سازی سازوکار 
تعری  شده و مشخص برای »ارزیابی و نظارت بین المللی سازی«  
می بایست تعری  و تبیین شود تا علل پیشرفت و یا عقب ماندگی 

 برنامه به موقع شناسایی و واکاری شود.
ن راهبرد با ابعادی اون توسعه  »آموزش بین المللی« سومی

بین المللی سازی برنامه   -برنامه ریزی آموزشی -ظرفیت آموزش
از    -درسی است.منظور  مجازی  آموزش  و  فرامرزی  آموزش 

توسعه   جهت  دقیق  تحلیل  و  مطالعه  آموزش«  ظرفیت  »توسعه 
رشته، مقطع و دانش جدید متناسب با نیاز حال و آینده است. بین  

زش عالی نیازمند ت ییر، تحول و استانداردسازی  المللی سازی آمو
محتوای   آموزشی،  نیازسنجی  نظر  از  آموزشی«  ریزی  »برنامه 
آموزشی، طرر در ، الگوی یادگیری و تدریس، زبان آموزش و  
ارزشیابی.»بین المللی سازی برنامه درسی« یكی از عناصر مه  

بای این زمینه می  المللی سازی آموزش عالی است، در  ست بین 
ارزیابی،   روش  مفاهی ،  انتقال  نحوه  تدریس،  روش  محتوا،  باید 
بین   دانشجویان  نیاز  تدریس،  زبان  امكانات،  و  فتا  تجهیزات، 
المللی، دانش بین المللی، تفاوتهای جنسیتی، تفاوتهای فرهنگی،  
گردد.   لحا   المللی  بین  استانداردهای  با  و محدودیتها  معلولیتها 

ای شامل  فرامرزی«  کشورها،  »آموزش  سایر  در  شعب  جاد 
دوره  برگزاری  دانشگاهی،  واحدهای  سایر  با  خواهرخواندگی 
آموزشی مشترك با دو مدرك و یا مدرك مشترك است. با توسعه  
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فناوری اطالعات و ارتباطات توسعه »آموزش مجازی« در بستر 
بین المللی یكی از راهبردهای مه  در توسعه آموزش بین المللی 

 است. 
ن المللدددی« آخدددرین راهبدددرد بدددا ابعددداد »پدددژوهش بدددی

ارتبددا  علمددی و همكدداری  -فعالیتهددای پژوهشددی بددین المللددی
علمددی اسددت. »فعالیتهددای پژوهشددی در بسددتر بددین المللددی« 
نیازمنددد پددژوهش مشددترك و همكدداری تحقیقدداتی بددا سددایر 
دانشددگاه هددا و موسسددات معتبددر بددین المللددی، توسددعه مراکددز 

ی محققددین، اسدداتید و تحقیقدداتی، جددذب گرنددت، توانمندسدداز
دانشجویان برای انجام پدژوهش هدای بدین المللدی، شناسدایی 
و جلددب مشددارکت محققددین و متخصصددین ایرانددی و غیددر 
ایرانی مقدی  خدارج از کشدور و نگدارش پایدان نامده بدا اسداتید 
بددین المللددی است.مصددادیق »ارتبددا  علمددی« عبددارت اسددت از 

لمددی بددا توسددعه و تقویددت روابددط، تعددامالت و تبددادالت ع
دانشددگاههای داخددل و خددارج کشددور. »همكدداری علمددی« در 
زمیندده آمددوزش و پددژوهش بددین المللددی نیازمنددد همكدداری 
علمددی بددین المللددی اسدداتید، دانشددجویان و مراکزتحقیقدداتی از 
طریددق انعقدداد تفدداه  نامدده هددای بددین المللددی در راسددتای 

 همكاری علمی و پژوهشی است.
 4پیدامددهدای بین المللی سدددازی آموزش عدالی عبدارت بود از  

عامل »توسدعه کشدور«، »تعالی سدازمانی«، »توسدعه دانشدگاه« و 
»دانشددجو و دانش آموخته«.»توسددعه کشددور« با ابعاد توسددعه  

دیپلماسدددی علمی و توسدددعه فرهنگی از مهمترین    -اقتصدددادی
مر  پیامدهای بین المللی سدازی اسدت. در کشدورهای پیشدرو در ا

بین المللی سدازی آموزش عالی کاهش وابسدتگی مالی دانشدگاه 
ها به منابع دولتی و درآمدزایی از طریق جذب دانشدددجو خارجی، 
ایجاد شدعبه در سدایر کشدورها، صدادرات محصدوالت و خدمات، 
توسدعه صدنعت گردشدگری کشدور موجب گردیده در این کشدورها 

اخلی و  آموزش عدالی سددده  قدابدل توجهی در تولیدد نداخدالص د
»توسدعه اقتصدادی« داشدته باشدد. توسدعه »دیپلماسدی علمی« 
حاصدل توسدعه همزمان علمی و سدیاسدی کشدور اسدت، آموزش بعد 
اهارم سدیاسدت خارجی اسدت و همكاری آموزشدی به منزله نوعی  
سدددرمدایده گدذاری برای آیندده روابط دیپلمداتیدك میدان ملدت هدا 

ترش محسدوب می شدود. بین المللی شددن آموزش عالی و گسد
مبادالت دانشدگاهی باعث رشدد و »توسدعه فرهنگی« کشدورها می 
شدود زیرا بواسدطه بین المللی شددن دامنه تجربه اجتماعی و دانش 
افزایش می   فرهنگی میدان ملدت هدا و فرهندگ هدای مختل  
 -باید.»تعالی سددازمانی دانشددگاه« با ابعادی اون کیفیت خدمات

لی و اعتبار و شدهرت اعتباربخشدی بین المل -رتبه بندی دانشدگاه
دانشدگاه از دیگر پیامدهای بین المللی سدازی آموزش عالی اسدت.  
بین »کیفیت خدمات دانشددگاه« و بین المللی سددازی ارتبا  دو 
سدویه وجود دارد. شدرکت در رتبه بندی های جهانی و کسدب رتبه 
مناسددب یكی از شددرو  بین المللی شدددن اسددت، ارا که »رتبه 

نشدجو و اسدتاد و دیده شددن در عرصده بین دانشدگاه« در تبادل دا
المللی اهمیدت زیادی دارد. »اعتبداربخشدددی بین المللی« به معنی 
اسدتقرار و ارزشدیابی اسدتانداردهای دانشدگاهی در سدطح بین المللی 
محصددول بین المللی سددازی اسددت. بین المللی سددازی از نظر 
موفقیت سدازمانی و کسدب »اعتبار و شدهرت« دانشدگاهی ضدروری 

ت، .تمامی دانشدگاه های تراز اول در سدطح دنیا در ابعاد بین اسد
 المللی کامال توسعه یافته هستند.

درآمدد    -»توسدددعده دانشدددگداه« بدا ابعداد یدادگیری سدددازمدانی
توسدعه پژوهش و نوآوری و ارتبا  دانشدگاه با صدنعت از  -دانشدگاه

دیگر پیامدهای بین المللی سدازی اسدت.به ظن خبرگان ارتباطات 
همكداری علمی، تبدادل آموزش و دانشدددجو و پژوهش در علمی،  

بسددتر بین المللی موجب انتقال دانش و تجربه بین دانشددگاهها و 
افزایش »یادگیری سدازمانی« می شدود. یكی از اهداف بین المللی 
سدازی افزایش و تنو  بخشدی »درآمد دانشدگاه« اسدت، بین المللی 

انشدگاهی در سدازی همگام با توسدعه کیفیت و ظرفیت خدمات د
عرصدده بین المللی موجب افزایش درآمد دانشددگاه، سددودآوری و 
کاهش وابسدددتگی به منابع دولتی می گردد. بین المللی سدددازی 
موجب »توسددعه پژوهش و نوآوری« دانشددگاه می شددود، اراله  
محصدوالت علمی و تجاری سدازی نتایج پژوهش، توسعه پژوهش 

زایش ثبت اختراعات های کاربردی و مرتبط با مسددالل جامعه، اف
علمی از مصدادیق ارتقا خدمات پژوهشدی در بعد بین المللی اسدت.  
برای بقا در مسدیر بین المللی سدازی آموزش عالی توسدعه »ارتبا  
تخصدص و دانش دانشدگاه با صدنعت« الزامی اسدت و بین المللی 
سدددازی موجدب توسدددعده این ارتبدا  می گردد.آخرین پیدامدد مورد 

ین المللی سدددازی عدامدل »دانشدددجو و دانش انتظدار در فرایندد ب
جذب دانشددجو  -آموخته« اسددت با ابعادی اون تحرك دانشددجو

اشدت ال فار  التحصدیالن و بازگشدت م زها.»تحرك   -بین الملل
دانشدجو« از مهمترین پیامدهای بین المللی سدازی اسدت. تبادل ،  
تحرك و بور  تحصدددیلی دانشدددجو به خارج از کشدددور نیاز به 

برنامه ریزی و حمایت در سدطح دولت و دانشدگاهها نیازسدنجی،  
دارد. از دیدگاه صدداحبنظران جذب دانشددجو بین الملل محصددول 
بین المللی سدازی اسدت و صدرف جذب دانشدجو خارجی موجب 
بین المللی شددن دانشدگاه نمی گردد. دانش آموختگان دانشدگاه 
هدای بین المللی از نظر جدذب شددددن بده بدازار کدار و »اشدددت دال«  

عیت بهتری خواهند داشددت ارا که با توجه به اعتبار مدرك وضدد
دانشدددگداهی، مهدارت زبدان، سدددواد فرهنگی و انعطداف پدذیری 
اجتمداعی مطلوبیدت بداالتری برای کدارفرمدایدان دارندد. »بدازگشدددت  
م زها« به کشدور یكی از پیامدها و منافع مه  بین المللی سدازی  

ا به جای فرار اسددت، در پدیده بین المللی سددازی جابجایی م زه
م زها باید از سدوی دولت و دانشدگاه برنامه ریزی و پیگیری شدود،  
در حال حاضر مهاجرت تحصیلی بدون باگشت دانشجویان ایرانی  
با هدر رفت سدرمایه فكری، نیروی کار و سدرمایه گذاری آموزشدی 

 موجب بروز خسارات جبران ناپذیر در بلند مدت می شود.
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د در خصدو  روند آموزش عالی در گزارش دانشدگاه آکسدفور
( به اهمیت نقش و جایگاه دولت 12بین المللی در سدراسدر جهان)

ها در مسددیر توسددعه آموزش عالی بین المللی، منافع اقتصددادی، 
سدیاسدی و فرهنگی بین المللی سدازی آموزش عالی و لزوم تفكر  
استراتژیك اشاره کرده است که با عوامل حاکمیت، کارکرد دولت 

کشدور در این مطالعه همخوانی دارد.در مطالعه میاندی و و توسدعه  
(، کشددور مالزی به منظور حرکت در مسددیر بین المللی 13آزیرا)

شددددن عوامدل تددوین برندامده اسدددتراتژیدك، تداکیدد بر پیدامددهدای 
اقتصددادی، اجتماعی، فرهنگی و حمایت نظام علمی و سددیاسددی  

خارجی را  کشدور را با توسدعه همكاری بین المللی و جذب دانشدجو
بعنوان عوامدل کلیددی معرفی نموده بود کده یدافتده هدای پژوهش 
حداضدددر نیز تددوین برندامده راهبردی، وجود عوامدل اقتصدددادی و 
سدیاسدی و فرهنگی ه  در عوامل شدرایطی و ه  پیامدهای مورد 
انتظار و راهكارهای توسدعه همكاری بین المللی و جذب دانشدجو 

( نقش دولت در 14لی) خارجی شدناسدایی شدده اسدت.در مطالعه
بین المللی سدازی دانشدگاه های کشدور این عبارت بود از حمایت 
دولت، طراحی استراتژی و برنامه ریزی کالن، تامین کننده اصلی 
مندابع مدالی، مددیریدت کالن اجرایی و همداهندگ کنندده و نداظر بین 
المللی شددن دانشدگاهها عنوان کرد که با عوامل شدناسدایی شدده 

در بعدد حداکمیدت و کدارکرد دولدت همخوانی دارد.یدافتده   این مطدالعده
( از نظر شدناسدایی 15های پژوهش با مطالعه موسدوی و همكاران)

ابعاد عوامل سدیاسدی، فرهنگی، اقتصدادی، دانشدجو، قوانین، میریت 
منابع فیزیكی و انسدددانی همخوانی دارد. زمانی منش و همكاران 

رسدانی، دانشدگاهی و ( عوامل سدیاسدی، مالی، مدیریتی، اطال   16)
فرهنگی را بعنوان عوامل موثر در بین المللی سدددازی دانشدددگاه 
های علوم پزشددكی از دیدگاه اسدداتید عنوان کردند که با عوامل 
شدناسدایی شدده در مطالعه حاضدر همراسدتایی دارد.نتایج مطالعه 

( از نظر شددناسددایی عوامل فرهنگ 17زمانی منش و همكاران )
بینی، فعدالیدت هدای فوب برندامده ، برندامده دانشدددگداهی، نظدارت، بداز

های درسدی ، فتدا و تجهیزات ، همكاری علمی، مدیریت و منابع 
انسدانی، شدرایط سدیاسدی و امنیتی، شدرایط فرهنگی و اقتصدادی، 
شدرایط جهانی و منطقه ای با عوامل فرهنگ، مدیریت دانشدگاه، 
آموزش بین الملل، منابع فیزیكی، حاکمیت و سددیاسددت خارجی 

لعه حاضددر هماهنگی دارد.وجه تمایز مطالعه حاضددر با یافته مطا
های سایر پژوهشگران توجه و شناسایی همزمان به دو بعد دولت 
و دانشدگاه در فرایند بین المللی سدازی دانشدگاه ها و اسدتفاده از  
روش مطالعه ترکیبی به منظور طراحی و اعتباریابی الگو مناسددب 

 ور بوده است.برای دانشگاه های علوم پزشكی کش

 نتيجه گيری
بین المللی سدددازی آموزش عدالی بده منظور مددیریدت اثرات 
جهانی شدددن و تاکید اسددناد باالدسددتی کشددور یك اولویت و 
ضدرورت برای مدیریت دانشدگاه های علوم پزشدكی محسدوب می  
شدود، بین المللی سدازی فرایندی پیيیده، بین بخشدی و وابسدته به 

فرهنگی اسدت و هر کشدوری به کنش های اقتصدادی، سدیاسدی و  
اقتتای شرایط خود اقدام به بین المللی سازی دانشگاه های خود 
نموده اسدددت.در مطالعه حاضدددر با رویكرد ترکیبی و بهره گیری 
تحلیددل   و  کیفی  بخش  در  ای  زمیندده  نظریدده  روش  از  متوالی 
معدادالت سددداختداری در بخش کمی الگوی بین المللی سدددازی 

عامل اصددلی و  16ی علوم پزشددكی با آموزش عالی دانشددگاه ها
عامل فرعی شدناسدایی و الگوی نهایی با برازش مطلوب مورد  68

تداییدد قرار گرفدت.در انتزاعی ترین سدددطح الگو دو بعدد دولدت و  
دانشدددگاه مورد تاکید خبرگان بوده اسدددت و نقش این دو بعد در 
خلق عوامل شدرایطی، اجرای راهبردها و تحقق پیامدها بصدورت 

و ارتبا  سیستماتیك و پرهیز از نگاه جزیره ای به نقش  همزمان
 دولت و دانشگاه در خلق پدیده بین المللی شدن آموزش عالی.

 سپاسگزاری 
از زحمات و همكاری اعتا هیات علمی، مدیران و کارشناسان  
و   مناطق  کالن  پزشكی  علوم  های  ،دانشگاه  بهداشت  وزارت 

مطالعه همكاری نمودند دانشگاه آزاد اسالمی که در تدوین این  
 تقدیر و تشكر می شود. 

 اخالقی   مالحظات
کد  با  آموزشی  مدیریت  دکترای  رساله  از  برگرفته  مقاله 

دانشگاه آزاد    21/12/1396مصوب    13821212962016شناسایی  
 اسالمی است. 

 تضاد منافع 
بین نویسندگان و مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشكی  

 وجود ندارد.  هیيگونه تعار  منافع

 منابع مالی  
تامین مندابع مدالی پدژوهش حاضدر کدامالا شخصدی اسدت 
و بدددون دریافددت هددر گوندده حمایددت مددادی از سددوی سددازمان 

ها، وزارت خانه ها و دانشگاه ها صورت گرفته است. 
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