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شدن و ایجاد جوامع بینالمللی ،نظامهای آموزشی دنیا را

مقدمه
آموزش عالی ،بهعنوان نیروی محرکه توسعه پایدار

بهسوی تربیت افرادی با شایستگیهيای میيان فرهنگيی،

و حرکت بهسوی جامعه معرفتی ،دارای نقشيی راهبيردی

دارای تفکير انتقيادی و توانيایی مواجهيه و حيل مسيائل

است .عالوه بر آن ،در مزیيت رقيابتی کشيورها در سيط

پیچیده روز سوق دادهاند.

منطقهای و بینالمللی نقش تعیینکنندهای ایفا ميیکنيد.

بینالمللی سازی فرایند تلفیيق ابعياد بيینالملليی ،میيان

در این راستا ،در دهه آغازین هيزاره سيوم ،از دانشيگاههيا

فرهنگی و جهانی به درون هدف ،عملکرد و اجرای آموزش

انتظار میرود که ضمن توجه بيه جنبيههيای یياد شيده،

عالی به شیوهای است که احترام به تفاوتهای فرهنگی و

مسئولیت اجتماعی خود را بیش از پیش مورد توجه قرار

سنتها را ارتقاء بخشد (خشنودیفير و فتحيی واجارگياه،

دهند .برای این منظور ،دانشگاهها و موسسههای آميوزش

 )1391و بینالمللی شدن آموزش عيالی یيا دانشيگاه بيه

عيالی بایيد در تحلیيل واقعیيتهيای جامعيه و عرضيه

معنای دادن هویت بيینالملليی بيه دروس و رشيتههيا و

راهحلهای فراکنشی پیشقراول باشند (نادری و اسماعیل

ساختارهای آموزش دانشگاهی از طریق آموزش و تيرویج

نیا .)1391 ،ازاینرو ،دانشگاهها بایيد مأموریيت خيود را از

برنامههای درسی به فراسوی مرزهای جغرافیيای و تلقيی

طریق تدوین هدفها و برنامهها و فعالیتها چنان بازنگری

مردمان جهان بهعنيوان شيهروندان جامعيه جهيانی اسيت

کنند که قادر باشند بيه تولیيد دانيش علميی بدردازنيد و

(سلیمی و همکاران.)1390 ،

توانایی الزم را برای عرضه دانش فنيی و ترغیيب نیيروی

امروزه توسعه روز افزون فنياوری اطالعيات و ارتباطيات و

انسانی با قابلیتهيای مناسيب بيرای درک واقعیيتهيای

برقراری تله کنفرانسهای بيین قيارهای و ماهیيت دانيش

پیچیده اجتماعی فراهم آورند (روگا و همکاران.)5113 ،

بهطور کلی نشاندهنده آن است که علم و تخصص حد و

از شصت سال قبل تاکنون در نظيامهيای آموزشيی دنیيا

ميرز نميیشناسيد و در نتیجيه دانشيگاههيا بيهطيور

تغییراتی به وجود آمده است و عوامل اقتصادی و سیاسی

اجتنابناپذیری مؤسسات بینالمللی محسيوب ميیشيوند

موجب افزایش تقاضا برای تحصیل شدهاند .در دنیایی که

(بوستروم .)5119 ،برای هماهنگ شدن مؤسسات آموزش

اقتصادهای ملی بهطور فزایندهای به هيم وابسيته شيده و

عالی ایران با این تغییرات گسترده و عقب نماندن از سيیر

جوامع الکترونیک بهطور مجيازی انيدازه سيیاره زميین را

صعودی نظيامهيای آموزشيی دنیيا بایيد بيه اصيلیتيرین

تحت تأثیر قرار دادهاند ،نهتنها به شهروندانی با سوادتر نیاز

عنصرهای بینالمللی سازی دانشگاهها (برنامههای آموزشی

است ،بلکه برای حمایيت از نيوآوری و توسيعه بيهمنظيور

و برنامه درسی ،محی آموزشی ،سياختارهای ميدیریت و

ضيمانت تسيل و برتيری در بازارهيای جهيانی و دنیيای

عوامل ميؤثر بير آن) پرداخيت .اميروزه مهيمتيرین هيدف

سیاسی ،پژوهش و بيینالملليی سيازی ،بيرای مؤسسيات

دانشگاهها بینالمللی سيازی اسيت .حضيور در بيازار کيار

آموزش عالی و دانشگاهها یکدل مشغولی محوری بهحساب

جهيانی و انيواع جدیيد مشياغل و همچنيین پيذیرش

ميیآینيد .اميروزه دانشيگاههيا درهيای خيود را بيهسيوی

مسئولیتهای جدید دانشجویان بهعنوان اعضيای جواميع

دانشجویان بیشتر باز کردهاند ،طوری که در طی  31سال

جهانی نیازمند کسب صالحیت است که در رویکرد سنتی

آینده و بهطور قطع تيا انتهيای قيرن بیسيت و یکيم73 ،

قابل دسترسی نیسيت .در ایين راسيتا بيینالملليی شيدن

درصد کسانی که در کشورهای توسعه یافته و  31درصيد

دانشگاهها فرایندی اسيت کيه بيهعنيوان راهکيار و پاسي

کسانی که در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند،

منطقی برای چالشهای برآمده از جهيانی شيدن توسي

بعضی از اشيکال آميوزش عيالی را دریافيت خواهنيد کيرد

صاحبنظران آموزش عالی و به دنبيال آن دانشيگاههيای

(فتحی واجارگاه و همکاران .)1391 ،در واقع ،روند جهانی

پیشرو در جهان مورد توجه قرار گرفته است.
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جهانی یيا بيینالملليی شيدن واژهای بيا ابعياد فرهنگيی،

آموزش عالی و هم افزایش عرضه آن ،دانشگاهها را ميورد

اجتماعی و اقتصادی است (گرگوریوا )5110 ،و تئوریهای

تهدید قرار میدهد .لذا انطباقپيذیری راهکياری ضيروری

بینالمللی سازی بهطيور گسيترده ميرتب بيا مقوليههيای

برای مقابله با این آسیبها است؛ بنابراین به نظر میرسيد

اقتصادی ،فرهنگی و سیاسيی هسيتند .بير طبيق دیيدگاه

که از بعد بینالمللی شدن میشود به ایين انطبياق دسيت

چنگ ( )5115بینالملليی سيازی در هيزاره جدیيد انيواع

یافت.

مختلفيی دارد کيه شيامل جهيانی شيدن تکنوليوژیکی،

زمانی منش و همکياران ( ،)1399در پژوهشيی بيا عنيوان

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .آثيار بيالقوه جهيانی

«طراحی مدلی بومی برای بینالمللی سازی دانشيگاههيای

شدن پیامدهای مهمی بير نظيامهيای آموزشيی خواهنيد

علوم پزشکی ایران» نشان دادند که؛ ميدل طراحيی شيده

گذاشت .از سوی دیگير ضيع تعيامالت و همکياریهيای

شامل عوامل زیربنایی (شرای سیاسی و امنیتيی ،شيرای

علمی ،آموزشی و پژوهشی مراکز آموزشی با سایر کشورها

فرهنگی و اقتصادی ،شرای جهانی و منطقهای) و روبنایی

باعث کاهش منافع توسعه جامعه ملی میشيود (خسيروی

(مدیریت و منابع انسانی ،همکاری علمی ،فضا و تجهیزات،

نژاد و همکاران .)1391 ،لذا بر طبق اهمیيت برناميههيای

برنامههای درسی ،فعالیت فيوقبرناميه ،نظيارت و بيازبینی،

آموزش عالی مسأله اساسيی در پيژوهش کنيونی بررسيی

فرهنگ دانشگاهی) است که عواميل زیربنيایی بيهصيورت

موانع بینالمللی سازی با رویکرد انطباقپذیری سازمانی در

غیرمستقیم و نامحسوس بر بيینالملليی سيازی دانشيگاه

دانشگاه علوم پزشکی و راهکارهيای دسيتیيابی بيه ایين

تأثیر میگذارند و عواميل روبنيایی بيهصيورت مسيتقیم و

فرایند و ادامه آن همگام با برنامههيای اسيتاندارد جهيانی

محسوس به دانشگاه وجهه بینالمللی میدهند؛ اسيماعیل

است.

نیا و همکاران ( ،)1393در پژوهشيی بيا عنيوان «بررسيی

از طرفی انطباقپذیری را راهکاری ضروری برای مقابله بيا

وضعیت موجود و مطلوب بین المللی شيدن دانشيگاههيا از

آسیبپذیری میدانند .به عقیده اسيمیت ( )5111انطبياق

دیدگاه صاحبنظران در دانشگاه تهران» نشان دادنيد کيه؛

با تغییر شيرای  ،اشياره بيه تنظیمياتی در سیسيتمهيای

وجود منابع مالی ناکافی ،تسيهیالت و امکانيات فرسيوده و

محیطيی ،اجتمياعی و اقتصيادی دارد کيه در پاسي بيه

نامناسب ،وجود موانع فرهنگی ،موانع قانونی و بهرهمنيدی

محرکهای واقعی یا مورد انتظار و آثيار و نتيایج آنهيا و

محدود از استقالل دانشگاهی ،مدیریت تمرکزگرا در نظيام

کاهش آسیبپذیری انجام میشيود (اليوداری و همکياران،

دانشگاهی ،نداشتن مهيارت در زبيانهيای شيناخته شيده

 .)1395لذا دانشگاهها از جمله دانشگاه علوم پزشکی بایيد

بینالملليی ،کمبيود کارکنيان متخصيص و آشينا بيه اميور

انطباق پذیر باشند؛ چرا که دانشگاهها بيا عرضيه و تقاضيا

بيینالملييل ،نبييود اراده سیاسييی واقعييی در عرصييه ملييی و

سروکار دارند .در دوره کثرت داوطلبان ورود به دانشگاه یا

دانشگاهی برای بین المللی شيدن ،کمبيود اعضيای هیيات

بهاصطالح پشت کنکوریها ،نظام آموزش عالی بيه عليت

علمی آشنا به امور بینالمليل ،تأکیيد زیياد بير روشهيای

فزونی تقاضا نسبت به عرضه ،بهطور ناموزون توسعه یافت

سنتی تدریس و عدم پيذیرش الگوهيای جدیيد تيدریس و

و بیش از دو دهه بيدون کوچيکتيرین مشيکل (در بُعيد

نبود شایستگیهای بین المللی در ميدیران از موانيع بيین-

تقاضا) اداميه فعالیيت داد؛ اميا اکنيون بسيیاری از مراکيز

المللی شدن دانشگاه هستند؛ سلیمی و همکاران (،)1390

دانشگاهی با بحران جذب دانشجو یا بحران صندلی خالی

در پژوهشييی بييا عنييوان «بررسييی موانييع و راهکارهييای

مواجه هستند (افشار کاظمی و برومنيد .)1311 ،از طيرف

بینالمللی شدن برنامههای آموزش عالی فنی -مهندسيی»

دیگر روز بهروز عرضهکنندگان جدیدی وارد عرصه آموزش

نشان دادند کيه؛ اعضيای هیيأت علميی عواميل فرهنگيی،

عالی میشوند .بنابراین میتوان گفت هم کاهش تقاضيای

انسانی ،ساختاری ،تجهیزاتی ،محتيوای و روش تيدریس را
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بييهعنييوان موانييع بييینالمللييی سييازی برنامييههييای درسييی

چانگ و لین ( ،)5111در پژوهشی با عنيوان «اسيتفاده از

میدانند؛ اشتری ( ،)1390در پژوهشی با عنيوان «بررسيی

شاخصهيای زمینيه ،ورودی ،فرآینيد و نتیجيه ()CIPO

موانع بینالمللی سازی برنامه درسی دانشگاهها و مؤسسات

برای بررسی بینالمللی شدن مؤسسيات آميوزش عيالی در

آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علميی دانشيگاههيای

تایوان» نشان دادند که؛ شکاف گستردهای بيین اهمیيت و

غیر انتفاعی شهر ایوانکی» نشان داد که؛ از دیدگاه اعضيای

امکان اجرای بینالمللی شدن در ابعاد ورودی و بخشيی از

هیييات علمييی بييه ترتیييب عوامييل فرهنگييی محتييوایی،

ابعيياد زمینييه وجييود دارد؛ کيياهن و همکيياران ( ،)5119در

تجهیزاتی ،ساختاری ،انسانی به عنيوان موانيع بيینالملليی

پژوهشی با عنوان «درک مدیران از موانع بینالمللی شدن:

سازی برنامههای درسی میباشد؛ عصياره و فقیيه عباسيی

بررسی شرکتهای مبتنی بر فينآوری جدیيد در برزیيل»

( ،)1390در پژوهشی با عنوان «بررسيی عواميل ميؤثر بير

نشان دادند که؛ موانع بینالمللی شدن شرکتهای مبتنيی

بین المللی شدن برنامههای درسی دانشگاهی در مؤسسات

بر فناوری عبارتاند از :مانع سازمانی خارجی ،مانع ظرفیت

آموزش عالی ایران» نشيان دادنيد کيه؛ از دیيدگاه اعضيای

سازمانی داخليی و ميانع منيابع انسيانی؛ روگيا و همکياران

هیييأت علمييی عوامييل مييدیریتی ،تجهیزاتييی ،ارتبيياطی،

( ،)5113در پژوهشی با عنوان «بینالمللی سازی آميوزش

اعتباربخشی مدارک تحصيیلی ،محتيوایی ،تولیيد دانيش و

عالی :تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بير انتخياب دانشيجویان

دسترسی به منابع متنوع یادگیری بيه ترتیيب مهيمتيرین

خارجی از موسسه آموزش عالی بيرای تحصيیالت» نشيان

عوامييل مييؤثر در ب يینالملل يی شييدن برنامييههييای درسييی

دادند که؛ مهمتيرین عواميل ميؤثر بير انتخياب مؤسسيات

دانشگاهی است؛ فتحی واجارگياه و همکياران ( ،)1391در

آموزش عالی بيرای تحصيیالت دانشيجویان عبيارتانيد از:

پژوهشی با عنوان «بینالمللی سازی برنامه درسی در نظام

کیفیت تحصیلی ،شهرت بینالمللی دانشجویان و کارکنان؛

آموزش عالی ایران :چالشها و راهبردها» نشان دادند کيه؛

یاتاگ يان ( ،)5113در پژوهشييی بييا عنييوان «چييالشهييای

کسب اقتدار علمی ایران ،مستلزم حرکيت نظيام آميوزش

سیستم آموزش عيالی روميانی در زمینيه جهيانیسيازی»

عالی بهسوی بینالمللی شدن است و در این راستا عواملی

نشان داد کيه؛ انتقيال آميوزش عيالی بيه آميوزش جيامع،

چون زبان تدریس ،صالحیت استادان ،خدمات پشتیبانی و

هزینههای باالی خدمات آموزشی ،کاهش سهم کمکهای

همکاریهای بینالمللی در بین دانشگاهها در کنار تيأمین

خصوصی ،شرای دسترسی نيابرابر بيه خيدمات تحصيیلی

منابع مالی ،انسانی و فناوری و چگيونگی بهيرهبيرداری از

فارغ التحصیالن دانشگاه از چيالشهيای سیسيتم آميوزش

فرصتهيایی چيون جيذابیتهيای فرهنگيی در ایيران ،از

عييالی اسييت و چالييدرز ( )5111در پژوهشييی بييا عنييوان

چالشهای آموزش عالی در دستیابی به این مهم محسوب

«دانشگاههای قيرن  :51رونيد در حيال توسيعه مشيارکت

میشوند و خسروی نژاد و همکاران ( ،)1391در پژوهشيی

اعضای هیأت علمی در بینالمللی شدن آموزش عالی» به-

با عنوان «بررسی موانع بینالمللی سازی برنامههای درسی

بررسی ویژگیهای دانشگاههای بینالملليی و برناميههيای

دانشگاههای آزاد منطقيه  9اسيتان خوزسيتان از دیيدگاه

درسی بینالمللی شده پرداخت و موانعی را که سر راه این

اعضای هیأت علمی این دانشگاهها» نشيان دادنيد کيه؛ از

امير وجيود دارد چنيین برشيمرد :موانيع ذهنيی ،موانيع

دیدگاه اعضای هیأت علميی ،مشيکالت فرهنگيی ،ميالی،

فرهنگی ،موانع سیاسی ،موانع سياختاری و اداری و موانيع

تجهیزاتی ،مدیریتی -سیاسی ،تکنولوژیکی (فاوا) ،انسانی،

تکنولوژیکی.

محتوایی ،روشهای تيدریس و سياختاری از موانيع بيین-

با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشيکی بيهعنيوان یکيی از

المللی سازی برنامههای درسی دانشگاه میباشند.

نهادهای آموزش عالی تا حدود زیادی از شرای بینالمللی
سازی تأثیر میپذیرد؛ ولی این امير بيا موانيع و مشيکالتی
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مواجه است ،لذا در ایين پيژوهش تيالش ميیشيود تيا بيا

تأیید روایی محتوایی پرسشنامههيا ،شياخصهيای روایيی

شناسایی موانع بینالمللی سازی با رویکرد انطبياقپيذیری

محتييوایی ( )CVIو نسييبت روایييی محتييوایی ( )CVRرا

سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی با ارائه یک ميدل گيامی

محاسبه نمود که مقيادیر  CVIدر تميام گویيههيا بياالی

در جهت رفع موانع برداشته شيود؛ بنيابراین سيؤال اصيلی

 1/79و مقادیر  CVRنیز باالی  1/95محاسيبه شيد .ليذا

پژوهش حاضر این است که« :مدل مواجهه با موانيع بيین-

روایی محتوایی پرسشنامهها تأیید شيد .پایيایی آنهيا بيا

المللی سازی با رویکرد انطباقپذیری سازمانی در دانشيگاه

استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسيبه شيد کيه

علوم پزشکی استان گلستان چگونه است؟».

تمامی متغیرها از پایيایی خيوبی برخيوردار بودنيد .جهيت

مواد و روش ها

تجزیييه و تحلیييل دادههييا از آزمييونهييای تحلیييل عيياملی

این پيژوهش از نظير هيدف ،کياربردی و از نظير روش

اکتشافی و تحلیل عاملی تأییيدی و معيادالت سياختاری و

توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آمياری آن را کلیيه

نرمافزارهای  SPSS20و  PLSاستفاده شد.

مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان

یافتهها

گلستان به تعداد  373نفر (مدیر  71نفير و هیيأت علميی

در ابتدا بهطور خالصه بخشی از خصوصیات جمعیيت

 313نفر) تشکیل میدهند که بر اساس فرميول کيوکران،

شناختی آزمودنیها بهصورت تفکیک شده بیان گردید :در

تعداد  191نفر (مدیر  39نفر و هیات علمی  130نفير) بيا

متغیر جنسیت 95/9 :درصيد از نمونيه آمياری را ميردان و

روش نمونهگیری «تصيادفی طبقيهای» بير اسياس سيمت

 37/0درصد را زنيان تشيکیل ميیدهنيد .در متغیير سين:

سازمانی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .جهت جمع-

 31/1درصد از نمونه آمياری در گيروه سينی کمتير از 01

آوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته موانع بینالملليی

سال 37/9 ،درصد در گروه سينی  01تيا  31سيال11/1 ،

سازی با  99سؤال و  13مؤلفه «فرهنگيی ،روش تيدریس،

درصد در گروه سنی باالی  31سال قرار دارنيد .در متغیير

محتييوایی ،انسييانی ،تجهیزاتييی ،سيياختاری ،مييدیریتی-

سابقه کياری  59/3درصيد از نمونيه آمياری دارای سيابقه

سیاسی ،مالی ،تکنولوژیکی ،خدمات پشتیبانی ،همکياری-

کاری کمتر از  11سال 35/1 ،درصد دارای  11تا  51سال

های بین المللی ،موانع داخلی سيازمان و برناميه درسيی»،

و  11/0درصد دارای سابقه کاری باالی  51سال میباشند.

پرسشنامه محقق ساخته عوامل تسهیل کننده بینالملليی

برای شناسایی موانع بین المللی سيازی در دانشيگاه عليوم

سازی با  71سؤال و  10مؤلفه «اعتباربخشی مدرک ،تولید

پزشکی استان گلستان از آزمون تحلیيل عياملی اکتشيافی

دانش ،دسترسيی بيه منيابع متنيوع یيادگیری ،آموزشيی،

استفاده شده است .برای تشيخیص کفایيت و شيرای الزم

ارتباطی ،فرهنگی ،سیاسی ،سیاسيتهيای کيالن آميوزش

دادهها برای اجرای تحلیل عاملی ،از آزميونهيای تناسيب

عالی ،ایجاد فرصتهای توسيعه حرفيهای بيرای ميدیران و

کایزر-مایر-الکی و بارتلت استفاده شد .چون مقيدار آمياره

استادان ،برقراری ارتباطات علمی و فرهنگی ،قوانین جاری

 KMOبرای  1/911محاسبه شد ،همچنین نتیجه آزمون

و شفافسازی آنهيا ،توسيعه منيابع ميالی ،توسيعه منيابع

بارتلت نشان داده که سط معناداری برای هميه متغیرهيا

انسانی و توسعه زیرساختهای تکنولوژیکی» و پرسشنامه

 Sig>1/13محاسييبه شييده اسييت ،لييذا دادههييا کفایييت و

محقق ساخته انطبياقپيذیری سيازمانی بيا  01سيؤال و 7

همبستگی الزم جهت اجيرای تحلیيل عياملی اکتشيافی را

مؤلفه «یادگیری سازمانی ،ایجياد تغییير ،مشيتریگرایيی،

دارند .درصد واریانس تبیيین شيده در سيتون آخير نشيان

تمرکز بیرونی ،نوآوری ،بینش مشترک و تفکر نظياممنيد»

میدهد که از  % 11/115تغییرات سؤاالت توسي مؤلفيه-

استفاده شد .روایی صيوری و محتيوایی ابزارهيا بيه تأییيد

های استخراج شده قابيل تبیيین هسيتند .در اداميه بيرای

متخصصان رسید و همچنيین محقيق جهيت اطمینيان از
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بررسی این سؤال از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد کيه

نتایج در جدول  1ارائه شده است:

جدول  .1نتایج حاصل از یافتههای تحلیل عاملی تأییدی برای متغیر موانع بینالمللی سازی در سطح معناداری 5/50
متغیر

موانع بینالمللی سازی

مؤلفه

t-value

ضریب استاندارد

R2

فرهنگی

82/570

5/281

5/576

روش تدریس

66/582

5/258

5/766

محتوایی

85/486

5/211

5/502

انسانی

89/904

5/256

5/567

تجهیزاتی

88/420

5/746

5/595

ساختاری

69/755

5/225

5/775

مدیریتی _ سیاسی

16/451

5/790

5/065

مالی

87/695

5/254

5/505

تکنولوژی

86/517

5/745

5/596

خدمات پشتیبانی

81/592

5/775

5/046

همکاریهای بینالمللی

81/096

5/776

5/044

موانع داخلی سازمان

88/005

5/741

5/587

برنامه درسی

19/198

5/750

5/647

مطابق جدول  ،1در سط اطمینان  99%مقادیر t-value

باالترین بار عاملی مربوط به مؤلفه ساختاری ( )1/111و

برای تمام مؤلفههای موانع بینالمللی سازی در خارج بازه-

پایینترین بار عاملی مربوط به مؤلفهی برنامه درسی

ی ( )-5/31 ،5/31قرار دارند .همچنین ،مقادیر R2برای

( )1/713است.

به باال بوده و بر اساس ضرایب

در ادامه برای بررسی این سؤال از تحلیل عياملی تأییيدی

همه مؤلفهها متوس

استاندارد بار عاملی برای هر مؤلفه باالتر از  1/7میباشد و

نیز استفاده شد که نتيایج در جيدول  5ارائيه شيده اسيت.

جدول  .8نتایج حاصل از یافتههای تحلیل عاملی تأییدی برای متغیر عوامل تسهیلکننده بینالمللی سازی در سطح معناداری 5/50
متغیر

عوامل تسهیلکننده بینالمللی سازی

مؤلفه

t-value

ضریب استاندارد

R2

اعتباربخشی مدرک

17/052

5/542

5/622

تولید دانش

82/865

5/291

5/541

دسترسی به منابع متنوع یادگیری

06/916

5/277

5/754

آموزشی

15/755

5/757

5/055

ارتباطی

80/456

5/746

5/595

فرهنگی

85/657

5/744

5/592

سیاسی

11/759

5/505

5/695

سیاستهای کالن آموزشی

09/907

5/275

5/752

ایجاد فرصتهای توسعه حرفهای برای مدیران و استادان

17/425

5/780

5/085

برقراری ارتباطات علمی و فرهنگی

80/552

5/747

5/595

قوانین جاری و شفافسازی آنها

19/821

5/718

5/052

توسعه منابع مالی

85/452

5/775

5/046

توسعه منابع انسانی

19/816

5/521

5/656

توسعه زیرساختهای تکنولوژی

84/928

5/219

5/551
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مطابق جدول  ،5در سط اطمینان  99%مقادیر t-value

برای بررسی میزان اثرگذاری موانع بینالمللی سازی و

برای تمام مؤلفههای عوامل تسهیلکننده بینالمللی سازی

عوامل تسهیلکننده بینالمللی سازی دانشگاه بر

در خارج بازهی ( )-5/31 ،5/31قرار دارند .همچنین،

انطباقپذیری سازمانی به همراه ارائه الگوی یکدارچه و

به باال بوده و بر

متعادل بر اساس رواب بین متغیرها با استفاده از نرمافزار

اساس ضرایب استاندارد بار عاملی برای هر مؤلفه باالتر از

 plsمحاسبه شد که در نمودار  1و جدول  3ارائه شده

 1/9میباشد و باالترین بار عاملی مربوط به مؤلفه

است.

مقادیر R2برای همه مؤلفهها متوس

دسترسی به منابع متنوع یادگیری ( )1/177و پایینترین
بار عاملی مربوط به مؤلفهی سیاسی ( )1/939است.

نمودار  .1مدل ساختاری در حالت معنیداری ضرایب مسیر
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جدول  .9نتایج حاصل از یافتههای تحلیل مسیر
آماره t

ضریب استاندارد

تأثیر موانع بینالمللی سازی دانشگاه بر انطباقپذیری سازمانی

5/684

-5/691

متغیرها
تأثیر عوامل تسهیلکننده بینالمللی سازی دانشگاه بر انطباقپذیری سازمانی

7/674

5/059

نمودار  1و نتایج تحلیل مسیر مندرج در جدول  3نشان

بحث و نتيجهگيری

میدهند که بر اساس ضرایب استاندارد بین متغیر مکنون

مؤسسات آموزش عالی کشور بيرای آنکيه بتواننيد در

برونزا (موانع بینالمللی سازی) با متغیر مکنون درونزا

آغاز قرن بیست و یکم به نیازهای زمان پاس دهند ،بایيد

(انطباقپذیری سازمانی) بار عاملی  -1/031و بین متغیر

با موقعیيتهيای دگرگيون شيونده داخليی و بيینالملليی،

مکنون برونزا (عوامل تسهیلکننده بینالمللی سازی) با

سازگار گردند و همچنین با توجه بيه اینکيه دانشيگاههيا

متغیر مکنون درونزا (انطباقپذیری سازمانی) بار عاملی

درحرکت خود بهسوی آینده ،ناگزیر باید بيه سيمت بيین-

 1/313برقرار است .همچنین به دلیل اینکه مقدار t-

المللی شدن بروند ،شناسایی موانع بینالمللی شيدن حيائز

 valueدر خارج بازهی ( 5/31و  )-5/31قرار دارند در

اهمیت میباشد .لذا این پژوهش به دنبال شناسایی موانيع

سط اطمینان  %99تأثیر موانع بینالمللی سازی و عوامل

بینالمللی سازی با رویکرد انطباق پذیری سيازمانی و ارائيه

تسهیلکننده بینالمللی سازی بر انطباقپذیری سازمانی

مدل مواجهه بيا آن هيا در دانشيگاه عليوم پزشيکی اسيتان

معنیدار شده است ،لذا موانع بینالمللی سازی بر

گلستان میباشد.

انطباقپذیری سازمانی تأثیر منفی و معنادار و عوامل

نتایج این پژوهش نشان داد که؛ موانع بینالمللی سازی

تسهیلکننده بینالمللی سازی دانشگاه بر انطباقپذیری

دارای سیزده مؤلفه «فرهنگی ،روش تدریس ،محتوایی،

سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

انسانی ،تجهیزاتی ،ساختاری ،مدیریتی -سیاسی ،مالی،

معادالت ساختاری پژوهش به شرح ذیل است:

تکنولوژیکی ،خدمات پشتیبانی ،همکاریهای بینالمللی،

عوامل تسهیلکننده بینالملليی سيازی  + 1/313موانيع

موانع داخلی سازمان و برنامه درسی» است .این یافته با

بینالمللی سازی  = -1/031انطباقپذیری سازمانی

نتایج پژوهشهای زمانی منش و همکاران (،)1399

مدل معادالت ساختاری فوق حاکی از آن است که :متغیر

سلیمی و همکاران ( ،)1390اشتری ( ،)1390خسروی -

مکنون درونزا (انطباقپذیری سازمانی) از متغیر مکنون

نژاد و همکاران ( ،)1391کاهن و همکاران ( )5119و

برونزا (موانع بینالمللی سازی) با (ضریب تأثیر  -1/031و

چالدرز ( )5111همسو میباشد.

 )t=9/059و (عوامل تسهیلکننده بینالمللی سازی) با

از دیگر یافتههای پژوهش حاضر این است که؛ عوامل

(ضریب تأثیر  1/313و  )t=7/079تأثیر معناداری می-

تسهیلکننده بینالمللی سازی دارای چهارده مؤلفه

پذیرد.

اعتباربخشی مدرک ،تولید دانش ،دسترسی به منابع

برای تعیین درجه تناسب مدل مواجهه با بینالمللی سازی

متنوع یادگیری ،آموزشی ،ارتباطی ،فرهنگی ،سیاسی،

با رویکرد انطباقپذیری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی

سیاستهای کالن آموزش عالی ،ایجاد فرصتهای توسعه

استان گلستان از شاخص  GOFاستفاده شد .این شاخص

حرفه ای برای مدیران و استادان ،برقراری ارتباطات علمی

را با سه مقدار ( 1/11ضعی )( 1/13 ،متوس ) و 1/33

و فرهنگی ،قوانین جاری و شفافسازی آنها ،توسعه منابع

(قوی) مقایسه مینمایند .مقدار شاخص1/913 ، GOF

مالی ،توسعه منابع انسانی و توسعه زیرساختهای

محاسبه شد .با توجه به اینکه این مقدار باالی 1/13

تکنولوژیکی» است .این یافته با نتایج پژوهشهای عصاره

محاسبه شد ،لذا مدل دارای برازش مناسب میباشد.
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و فقیه عباسی ( )1390و فتحی واجارگاه و همکاران
( )1391همسو میباشد.
نتایج آزمون معادالت ساختاری نشان داد که؛ موانع بین-
المللی سازی بر انطباقپذیری سازمانی تأثیر منفی و
معنادار و عوامل تسهیلکننده بینالمللی سازی دانشگاه بر
انطباقپذیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند .در
تبیین این یافته میتوان گفت که؛ بینالمللی شدن یعنی
به جریان افتادن تکنولوژی ،اقتصاد ،دانش ،مردم ،ارزشها
و ایدهها بر فراز مرزها و هر کشوری را بهگونهای صرفنظر
از تاری  ،سنن ،فرهنگ و انتظارات تحت تأثیر قرار می
دهد .امروزه همه دانشگاهها تحت تأثیر بینالمللی شدن
هستند و عواملی از قبیل قرار گرفتن دانش در فضای
سایبر و حذف زمان و فاصله بهعنوان موانع دانش و
ارتباطات؛ سهولت جابجایی استادان و دانشجویان و
برگزاری روز افزون کنفرانسهای بینالمللی؛ افزایش
تشکلها و شبکههای ارتباطی میان دانشگاهها؛ افزایش
فعالیت گروهی در تحقیقات و انتشار کتاب و مقاالت و
استاندارد شدن عناصر آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها از
مهمترین زمینههای بینالمللی شدن در دانشگاهها است
که سبب هماهنگی و همکاریهای علمی و پژوهشی میان
دانشگاهها میشود .لذا تأثیر منفی موانع بینالمللی سازی
بر انطباقپذیری سازمانی و تأثیر مثبت عوامل
تسهیلکننده بینالمللی سازی دانشگاه بر انطباقپذیری
سازمانی منطقی به نظر میرسد.
در پایان با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود
که؛ مسئوالن و مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان
گلستان موانع و عوامل مؤثر بر بینالمللی سازی دانشگاه را
شناسایی نمایند و موانع بینالمللی سازی را تا حد امکان
برطرف نمایند تا از این طریق بتوانند موجب بینالمللی
سازی دانشگاه و رشد و توسعه علمی کشور شوند.
همچنین کارگاه آموزشی و سایر فرصتهای توسعه حرفه-
ای در خصوص مباحث بینالمللی برای اساتید برگزار
گردد و دفتر همکاریهای علمی بینالمللی در تمامی
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Identifying Barriers to Internationalization the Organizational Adaptation
Approach and Presenting an Exposure Model at Golestan University of
Medical Sciences
Mohammad Javad Zanganeh: Ph.D. student, Department of Educational Management, Sari
Branch -Islamic Azad University, , Sari, Iran.
Tarane Enayati*: Faculty Member, Department of Educational Management, Islamic Azad
University, Sari Branch, Sari, Iran.
Reza Yousefi Saeed Abadi: Faculty Member, Department of Educational Management, Islamic
Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.

Abstract: The purpose of this study was to identify the barriers of internationalization
with organizational adaptation approach and then to present a model of exposure in
Golestan University of Medical Sciences. The research was an applied study in terms
of purpose and in terms of methodology, descriptive survey. The statistical population
consisted of 373 managers and faculty members of Golestan University of Medical
Sciences those were selected by stratified random sampling method based on Cochran
formula. Afterwards, 190 members were selected as study participation. Data
collection was perforemed thorugh a researcher made questionnaire of barriers to
internationalization with 69 questions, a researcher made questionnaire of facilitators of
internationalization with 71 questions and a researcher made questionnaire of
organizational adaptability with 40 questions. The validity and reliability of the
instruments were confirmed. Moreover, tests, exploratory factor analysis, confirmatory
factor analysis and structural equations were used for data analysis. The results showed
that the three barriers to internationalization included thirteen components: "cultural,
teaching, content, human, equipment, structural, managerial-political, financial,
technological, support services, international cooperation, internal barriers to the
organization,
and
curriculum".
Fourteen
Components
of
Facilitating
Internationalization: Document Accreditation, Knowledge Production, Access to
Various Learning, Educational, Communication, Cultural, Political Resources, Higher
Education Major Policies, Creating Professional Development Opportunities for
Managers and Professors , scientific and cultural relations, current laws and their
transparency, development of financial resources, development of resources, the origin
and development of technological infrastructures. Barriers to university
internationalization with standard coefficient (-0.431) had a significant negative impact
on organizational adaptability,in addition, internationalization facilitating factors of
university with standard coefficient (0.503) had a positive and significant effect on
organizational adaptability; and therefore, the proposed model revealed an acceptable
conformity.
Key words: Barriers, Internationalization, Organizational Adaptation, University of
Medical Sciences.
.
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