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Abstract: The present study aimed to present a model to upgrade the national medical 

education system in Iran to an international level. This study was an applied research in 

terms of purpose, and was a descriptive cross-sectional survey in terms of implementation 

method. The population consisted of 1319 students of medicine at Guilan University of 

Medical Sciences, of whom 297 were selected as participants based on Cochran's formula. 

The sampling method was simple random sampling, and a researcher-made questionnaire 

was used to collect the data. The validity and reliability of the tools were confirmed. 

Confirmatory and exploratory factor analyses were used to determine the validity of the 

model, and structural equations modeling was used to test it. In this study, the factor loads 

of all items were higher than 0.4, indicating the effectiveness of items in the formation of 

the components. Furthermore, the factor loading of path coefficients between the variable 

of “upgrading the national medical education system to an international level” and the 

dimensions of "amendment and ranking of the educational system", "improving the 

quality of academic education" and "internationalization of education" in all directions 

was higher than 0.8. All the relationships were meaningful, which indicated strong fit of 

the model. According to the results, the current position of the Iranian medical education 

system can be evaluated by qualitative and quantitative measurements as well as 

identification of the limitations in this system. In this regard, proper planning is one step 

further towards improvement of the indicators of the country’s medical education system. 
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 مقدمه

با آغاز عصر اطالعات و جهانی شدن، دانش به عنوان یک  

عامل کلیدی در توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است 

و در این راستا بسکیاری از کشکورهای توسکعه یافتکه ، بکه 

سرمایه گذاری در حوزه دانکش و نکوآوری روی آورده انکد 

 شیکشور پک  ی یبرتر(. 1397)مهرالحسنی و همکاران، 

آن  یصنعت موجودی ها تیظرف ای یعیکه به منابع طباز آن

 یبستگ کشور آن ینظام آموزش عال ییایباشد، به پو یمتک

حکل  توسکعه و در حکال شرفتهیپ یدارد. در غالب کشورها

 هدانشگا بر عهده یتوسعه مل یهای  ازمندیمسائل و رفع ن

 جهکان یکشکورها شکتریاست و امروزه ب انیها و دانشگاه

گسکترش  ،یتوسکعه ملک یاصکل هیباورند که پا نیبر ا سوم

)تیرگکری و  اسکت یآموزشک یهکا تفرصکی فکیو ک یکم

آموزش پزشکی به عنوان بخشی از نظام  (.1397همکاران، 

ار دارد و یککی از کهکا سکرو آموزش عالی با حیکات انسکان

هکای علکوم پزشککی کشکور تربیکت  وظایف مهم دانشکگاه

قکادر باشکند  نیروی انسانی مکورد نیکاز جامعکه اسکت ککه

نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه را با کیفیت باال مرتفکع 

سازند، بنابراین توجه به کیفیت و کمیت آموزش پزشکی و 

بهبود آن منجر به ارتقاء سطح کیفیت خکدمات در بخکش 

در بررسی کیفیکت در . بهداشت و درمان کشور خواهد شد

اعضکاء آموزش پزشکی باید کیفیت درونداد )دانشجویان و 

هککای آموزشککی،  هیئککت علمککی(، فراینککد آمککوزش )برنامککه

 هکککای ارزشکککیابی( و برونکککداد )فکککار  امکانکککات و روش

التحصیالن( مورد توجکه قکرار گیکرد. بکرای دسکتیابی بکه 

بایست کیفیت  کیفیت مناسب در آموزش پزشکی ابتدا می

آموزش را ارزیابی نموده و سپس با بررسی مستمر وضعیت 

اط قوت و اصالح نقاط ضعف در جهکت موجود، شناخت نق

، میرزایککی و لککوز زاده، مظلککومی) ارتقککاء آن اقککدام نمککود

1391.) 

دلیل وجودی هر سیستم آموزشکی، تحقکب بخشکیدن بکه 

اهداف آن نظام است. اگر هدف های موردنظر بکه درسکتی 

تحلیل و اولویت های آن به روشنی تعیکین و تصریح نشده 

صکحیح و در نهایکت تحقکب  باشد امکان حرکت و فعالیکت

هدف های آموزشی در درون آن نظام غیرممککن خواهککد 

در همین راستا، ارتقککای کمکی و کیفکی آمکوزش از  .بکود

طریککب برنامککه ریکککزی صکککحیح، بککه منظککور آمککوزش بککه 

دانشجویان پزشکی همزمکان بکا درمان بیمکاران در مراککز 

مهکم آموزشی درمانی، بکه عنککوان یککی از دغدغکه هکای 

مسئوالن و متولیان آمکوزش پزشکککی پککس از تشکککیل 

وزارت بهداشکت، درمکان و آمکوزش پزشککی مطکرح بکوده 

، باسکتانی ولطفی، ثاقب محمد، امینی، لطفی، صابر ) است

 عملکرد ساختاریافته و هدفمند پایش (. بدون ش ،1392

 سیستم .است مداوم کیفیت ارتقا برای الزم اجزای از یکی

 ایجکاد بکرای و نبکوده مبرا اصل این از شور نیزک آموزشی

 ریکزی برنامکه صکورت به تا است الزم پایا، و قوی تحرکی

 دانشکگاهها، امتیازات با مقایسه و سنجیده عملکردها شده

 منکافع راسکتای در سریعتر پیشرفتی برای رقابتی فضایی

 .(1389گردد )حب دوست و همکاران،  ایجاد کشور

که  دارد وجود دنیا در بندی رتبه نظام زیادی تعداد امروزه

 و سنجی علم گوناگون روشهای به توجه با آنها از هرکدام

 آموزشی موسسه و دانشگاهها عملکرد معیارهای گوناگون،

 از هرککدام در البتکه .ارزیکابی مکی کننکد را پژوهشکی و

 ضکریب و شاخصکها، اهمیکت برخی رتبه بندی، نظامهای

 دارند و کمتری اهمیت ص ها،شاخ از برخی و بیشتر تأثیر

 یکدیگر با نظام ها این در بندی رتبه نتیجه ترتیب این به

 (.1397است)آل طه و همکاران،  متفاوت

(، در مطالعه ای به بررسی 1393)عبداهلل زاده و همکاران، 

ساختار آموزشی دانشکده های پزشکی برتر دنیا پرداختند. 

زشکی دانشککده سکاختار آمو این مطالعه آشکنایی بکا هدف

اکثکر  داد نشکان پکژوهش نتایج .های پزشکی برتر دنیا بود

دانشکده های پزشکی مورد مطالعه جهت برتری در حکوزه 

بکین  یرتبکه بنکدپژوهش که مورد تأکیکد سیسکتم هکای 

المللی دانشگاهی است به عواملی نظیر جذب دانشکجویان 

نخبه و ارائه کوریکلوم های متنکو  ککه نقکش مکوثری بکر 

 یت آموزشی دانشگاه ها دارد نیز توجه نموده اند.موفق

(، همچنکین در مطالعکه ای بکه 1390)غفاری و همکاران، 

 چنکد بکا ایکران در عمومی پزشکی آموزش برنامه مقایسه
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جهکان  منتخکب کشکورهای از پزشککی معتبکر دانشککده

وجکود  بدست آمده از این مطالعه نشان ازیج انت. پرداختند

 شکاخص سکازی پیاده و کردن حاظل نظر بزرگی از شکاف

 و ایکران پزشکی آموزش برنامه بین اثربخش های آموزش

 بازنگری لزوم که این امر داشت مطالعه مورد های دانشگاه

نمایکان مکی  پیش از بیش را فعلی آموزش برنامه اصالح و

  .سازد

(، نیز پژوهشکی بکا هکدف 1392)زمانی منش و همکاران، 

 برنامکه هکای شدن بین المللی در مؤثر کارهای تعیین راه

 دانشگاه علمی هیأت پزشکی ازدیدگاه اعضای حوزه درسی

بهشکتی را انجکام دادنکد. در مجمکو   شکهید پزشکی علوم

 حیطککه هککای در شککده پیشککنهاد راهکارهککای

دانشگاهی، /ساختاری انسانی،/انگیزشی آموزشی،/محتوایی

 اجتمکککاعی،/فرهنگکککی ارتبکککاطی،/رسکککانی اطکککال 

 بکین بکرای تکنولوژیک /تجهیزاتکی و تی دیپلما/سیاسی

 قبکول قابل حوزه پزشکی درسی برنامه های شدن المللی

 .بود

(، در پژوهشی ککه بکا هکدف 1392)عباس پور و مرزوقی، 

 در یکادگیری فرآیند یاددهی بر شدن جهانی تأثیر ارزیابی

 دانشگاه هکای هیأت علمی اعضای دیدگاه از عالی آموزش

 در خصکو  جام دادند، به نتکایجبهشتی ان شهید و شیراز

 بکه یکادگیری یکاددهی فرآینکد ابعاد بر شدن تأثیر جهانی

 تبکادل مکدارز، و رشته تنو  :درمواردی از جمله ترتیب

دانشجو و ... دست یافتند. طبکب یافتکه هکای ایکن  و استاد

 ویژگی بر اساس علمی هیأت اعضای دیدگاه پژوهش بین

 و سابقه تکدریس تحصیلی، شناختی )رشته جمعیت های

 ابعکاد فرآینکد بر شدن جهانی تأثیر مورد علمی( در مرتبه

 .داشت وجود معناداری تفاوت یادگیری، یاددهی

(، در مطالعه ای تحکت عنکوان 2019)اسکوویل و بیسون، 

کیفیت و استانداردسازی آموزش پزشکی به بررسی نتکایج 

کیفیت درآموزش پزشکی به عنکوان معیارهکای مهمکی در 

بندی چگونگی ارائه مراقبت های پزشکی مؤسسکات درجه 

با توجه به ایکن موضکو ، شکرو  تحقیقکات در  پرداختند و

مورد کیفیت آموزش پزشکی مورد توجکه قکرار گرفکت. در 

این مطالعه استانداردهای فعلی آموزش پزشکی که توسک  

بیکان شکده  (LCME) کمیته ارتباط با آمکوزش پزشککی

پزشککی بکا توجکه بکه  است مرور شکد و کیفیکت آمکوزش

موفقیت دانشجوی پزشکی در جذب مهکارت هکا و دانکش 

کسب شده در دانشگاه و ارائه آنها در محل ککار و ... مکورد 

 بررسی قرار گرفت .

(، همچنکین در مطالعکه ای در 2019)بیتس و همککاران، 

کانککادا بککه استانداردسککازی و تنککو  زمینککه ای در آمککوزش 

این نکته اشکاره کردنکد ککه پزشکی پرداختند. محققان به 

تنو  زمینه ای در آموزش پزشکی فرصت هکای متعکددی 

بکرای یککادگیری بککه ارمیککان مککی آورد و منجککر بککه بهبککود 

هماهنگی بین آموزش و نیازهای نیروی کاری محلکی مکی 

شکککود و جهکککانی سکککازی وابسکککته بکککه استانداردسکککازی 

زیرساختارها و سیستم هکایی اسکت ککه توسک  آن مکورد 

 قرار می گیرند. استفاده

(، در تحقیقی با عنوان بکین المللکی 2019)وو و همکاران، 

ایجاد برنامه ای برای آماده سازی  -سازی آموزش پزشکی 

رهبران آینده در حوزه بهداشت و درمان را مکورد بررسکی 

فرار دادند و در دنیای بهم پیوسته  امروزی، بر بین المللی 

ده ای پیکدا ککرده سازی آموزش پزشکی که اهمیت فزاینک

است، تاکید کردند. محققان با اشاره بکه اینککه بسکیاری از 

برنامه ها بر روی برنامه های بین المللی بکرای دانشکجویان 

بالینی تمرکز دارند، ولی بر کم بکودن تعکداد برنامکه هکای 

مربوط به دانشجویان بالینی پزشکی و دندانپزشکی اشکاره 

یب به ارایه برنامکه هکای کردند و بر این اساس در این تحق

شامل همکاری های بکین المللکی اولیکه بکین دانشکجویان 

بالینی از شش کشور پرداختنکد. از جملکه ایکن برنامکه هکا 

برگککزاری جلسککات ویککدئویی گککروه هککای کوچکک  و یکک  

بکود. آنکان بکه  ویدئوکنفرانس بین المللی دانشجویی بزرگ

ناصکر این نتیجه رسیدند که این برنامکه مشکترز دارای ع

منحصر به فردی است که تبادل فرهنگکی را تسکهیل مکی 

کند و به پیشرفت مهارت هکای رهبکری در مراقبکت هکای 

 بهداشتی در اوایل کار دانشجویی کم  می کند.
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 نیبک(، نیز پژوهشکی در خصکو  2015)کریسان و بورزا، 

ی انجکام دادنکد. آنهکا بکه بکین در آموزش عالسازی  یالملل

ه عنوان یکی از گرایش های کلیکدی المللی آموزش عالی ب

توسعه توجکه داشکتند و بکه روشکهای مختلفکی در مکورد 

چگونگی دستیابی به رقابت و عملکرد موثردر آموزش عالی 

و تحرز دانشگاهی بین المللکی اشکاره کردنکد. آنهکا بیکان 

داشتند برنامه های تبکادل دانشکجویی، مشکارکت آنهکا در 

بررسکی عملککرد یک  فعالیت ها، چگونگی سکازماندهی و 

استاد بین المللی و رضایت ذینفعان از برنامه های موجکود 

برخی از جنبه هایی است که می تواند نقش مهمی در این 

 روند داشته باشد.

که تاکنون پژوهشی در زمینه ارائه مکدلی بکرای  از آنجائی

ارتقاء نظام آموزش پزشکی با تکراز بکین المللکی در کشکور 

نابراین ضروری به نظر می رسد با ارائکه انجام نشده است، ب

مدلی مناسب بتوان گام های موثری در جهت ارتقای نظام 

آموزش پزشکی کشور در تراز بکین المللکی برداشکتذ لکذا 

درصدد است تا به این سوال اصلی که مدل پژوهش حاضر 

پیشنهادی ارتقاء نظام آموزش پزشکی کشور بکا تکراز بکین 

 .المللی کدام است بپردازد

 روش کار

ارتقاء نظکام  یبرا یاز آنجا که این پژوهش به ارائه مدل     

مکی پکردازد و ی المللک نیکشور با تکراز بک یآموزش پزشک

ارائه مکی نمایکد ارتقاء نظام آموزش پزشکی نوین از  مدلی

اجکرا  از نظکر روش وکاربردی حاضر از نظر هدف پژوهش 

 عه آمکاریمی باشد. جام یمقطع یشیمایپ توصیفی، از نو 

را کلیکه دانشکجویان پزشککی دانشکگاه علکوم  این پژوهش

 نفر تشکیل می دهد که بکر 1319 تعداد پزشکی گیالن به

نفر بکه عنکوان نمونکه انتخکاب  297کوکران  فرمول اساس

نفر از نمونکه آمکاری را مکردان و  129شدند. از این تعداد، 

نفر را زنان تشککیل مکی دهنکد. روش نمونکه گیکری  168

رت تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها پرسشکنامه بصو

 تکراز بکا پزشککی آموزش ارتقاء نظام الگویمحقب ساخته 

می باشد که روایی محتوایی آن بکا اسکتفاده از  المللی بین

روایی قضاوتی خبرگان سنجیده و به تایید اساتید راهنما و 

بعد یا مضمون اصلی:  3مشاور رسید. این پرسشنامه شامل 

ارتقکای کیفیکت  ،به بنکدی در نظکام آموزشکیرتصالح و ا)

مولفکه و  14(، بین المللی سازی آموزش و آموزش دانشگاه

گویه می باشد که در بعکد اصکالح و رتبکه بنکدی در  100

 در خالقیکت -1شامل سکه مولفکه:  دانشگاهنظام آموزشی 

 استانداردسککازی -2شککاخص(  8پزشکککی)دارای  آمککوزش

سکنجش کیفکی و  -3( شکاخص  6دارای) آمکوزش عوامکل

بعککد ارتقککای کیفیککت  (،شککاخص  7دارای)کمککی آمککوزش

اهکداف و جایگکاه  -1 :مولفکه شکامل  5آمکوزش دانشکگاه،

اسکاتید، دانشکجو و فرصکت  -2 (شاخص 5 یدارا)سازمانی 

دوره های آموزشی  -3 (،شاخص  13دارای) های مطالعاتی

 -4 (،شکاخص  10دارای)یکاددهی/و راهبردهکای یکادگیری

 -5( شککاخص  5دارای) مکانککات و تجهیککزات آموزشککیا

و در بعکد بکین المللکی ( شاخص  6دارای)عملکرد آموزشی

شرای  جهانی و منطقکه  -1 :مولفه 6سازی آموزش شامل 

شککرای  فرهنگککی ،اقتصککادی و -2( شککاخص 5دارای)ای

همکاری علمکی و تجهیکزات  -3( شاخص 7دارای)سیاسی 

 10دارای )ع انسکانیمکدیریت و منکاب -4 (شاخص  7دارای)

  6دارای)فعالیت هکای فکوب برنامکه و درسکی -5( شاخص

 .می باشد (شاخص  5دارایی )نظارت و بازبین -6( شاخص

اصالح و رتبه بندی در نظام آموزشی، ارتقکای )در سه بعد 

سطح  (کیفیت آموزش دانشگاه و بین المللی سازی آموزش

آن از  روایکی .ودبک P<0.001 معناداری برای هر سه بعکد

جهت سکنجش  .طریب روایی محتوایی و تاییدی انجام شد

پایایی ابکزار مکذکور از آلفکای کرونبکاپ و پایکایی ترکیبکی 

و  7/0استفاده شد و تمام مؤلفه ها، آلفای کرونباپ باالتر از 

داشکتند ککه نشکان از  /7مقادیر پایکایی ترکیبکی بکاالتر از 

از طریکب داده هکای بدسکت آمکده  .پایایی پرسشنامه بکود

نامه پس از استخراج و طبقه بنکدی از طریکب نکرم پرسش

و آزمککون هککای  2PLS و 26نسککخه  26SPSS افزارهکای

ت  نمونه ای، فریکدمن،  tاسمیرنوف، -آماری کولموگروف
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تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییکدی و معکادالت 

 ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

منطقککه ای اخککالب در پککژوهش ایککن مطالعککه در کمیتککه 

 دانشکککگاه علکککوم پزشککککی گکککیالن بکککا ککککد اخالقکککی

IR.GUMS.REC.1398.353  تصویب رسید. برای به

رعایت مالحظات اخالقکی در پکژوهش حاضکر، همکاهنگی 

الزم با شرکت کنندگان پژوهش درخصو  فواید شکرکت 

در تحقیب و جنبه های محرمانه بکودن اطالعکات پکژوهش 

ت رضایت آنان جهکت اجکرا بکه صکورت داده شد و در نهای

 کتبی و شفاهی گرفته شد.

 یافته ها 

 ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری ارائه شده اسکت:     

 168(%6/56نفر از نمونه آماری را مردان و ) 129(4/43%)

 210(70%/7دهند که از این تعداد )نفر را زنان تشکیل می

سککال،  25ز نفککر از نمونککه آمککاری در گککروه سککنی کمتککر ا

 21(%1/7سکال، ) 30تا  26نفر در گروه سنی  51(2/17%)

نفکر در گکروه  7(%4/2سال، ) 35تا  31نفر در گروه سنی 

نفر در گروه سکنی  8(2%/7سال درصد و ) 40تا  36سنی 

 سال قرار دارند. 41باالی 

این پژوهش به منظور ارائه مدلی برای ارتقاء نظام آموزش 

ن المللی پرداختکه اسکت. در ابتکدا پزشکی کشور با تراز بی

سه بعد اصلی )بعد اصالح و رتبه بندی در نظام آموزشکی، 

ارتقککای کیفیککت آمککوزش دانشککگاه و بککین المللککی سککازی 

 شاخص 100مولفه و  14آموزش( تعیین گردید که دارای 

کککه بککار عککاملی تمککام  . یافتککه هککا نشککان دادمککی باشککد

شکتر اسکت ککه بی 4/0های مربوط به مولفه هکا از شاخص

گیری مولفه ها ها در شکلشاخصدهنده تأثیرگذاری نشان

می باشد و همچنین بار عاملی ضرایب مسکیر بکین متییکر 

ارتقاء نظام آموزش پزشکی کشور بکا تکراز بکین المللکی بکا 

، «بندی در نظکام آموزشکیاصالح و رتبه»مؤلفه های ابعاد 

سکازی بکین المللکی»و « ارتقای کیفیت آموزش دانشکگاه»

به دست آمد و تمامی  8/0در تمامی رواب  باالی « آموزش

دار شده است که نشان از بکرازش قکوی مکدل رواب  معنی

 دارد.

و روش  ، بارتلکتKMOبرای بررسی سکواالت از آزمکون  

تحلیل عاملی تأییدی، آزمون رتبه بندی فریکدمن و بکرای 

هکای تعیین اعتبار و تناسب مدل طراحی شده از شکاخص

( و روایککی واگککرا )فورنککل و الکککر(، AVE)یککی همگککرا روا

( و آلفای کرونباپ استفاده شد. بکرای CR)پایایی ترکیبی 

 Tبرازش مدل تحلیل عاملی تأییدی از ضرایب معنی داری 

استفاده گردید. هم  و معیار  ، R Squareو معیار 

انجکام  GOFچنین برازش مدل کلکی پکژوهش بکا معیکار

ها از آزمکون جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده پذیرفت.

در سکطح  چکون اسمیرنوف استفاده شکد ککه-کولموگروف

، سککطح =%5و خطککای انککدازه گیککری  %95اطمینککان 

محاسکبه  <05/0Sigمعناداری برای متییرهکای پکژوهش 

شد، لذا توزیع داده ها نرمال است. برای تشخیص کفایت و 

ها برای اجرای تحلیل عکاملی، از آزمکون شرای  الزم داده 

 KMOو بارتلت استفاده شد. آمکاره  KMOهای تناسب 

بکرای  7/0شاخص کفایت متییرها است و مقکدار بکاالتر از 

نیکز  Bartlettاجرای تحلیل عاملی مناسب است. آزمکون 

اسکت و  یکی از روش های تشخیص مناسب بودن داده هکا

مفیکد و دارای معنکا برای این که ی  مدل تحلیل عکاملی 

 باشد، الزم است که متییرهای آن همبسته باشند. 

به شرح ذیکل  Bartlettلذا فرض آماری مربوط به آزمون 

  است:
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 Bartlett و  KMO. نتایج آزمون 1جدول

Table 1. Results of KMO and Bartlett's test 

 تبیین شدهدرصد واریانس  نتیجه آزمونBartlettو  KMO آماره ابعاد

 اصالح و رتبه بندی در نظام آموزشی

789/0= KMO 

210=df,761/4554=2χ  

P<0.001 

 %72/50 تأیید کفایت و همبستگی داده ها

 ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

799/0= KMO 

270=df,235/3654=2χ  

P<0.001 

 %78/55 تأیید کفایت و همبستگی داده ها

 بین المللی سازی آموزش

933/0= KMO 

340=df,642/6265=2χ  

P<0.001 

 % 82/94 تأیید کفایت و همبستگی داده ها

 

و  95، در سطح اطمینان %1مطابب نتایج حاصل از جدول 

 KMO، چکون مقکدار آمکاره α=5خطای انکدازه گیکری %

محاسکبه شکد. همچنکین  7/0برای هر سه بعد بیش تر از 

 نشکان داده ککه سکطح معنکاداری Bartlettنتیجه آزمون 

محاسکبه شکده اسکت، لکذا  Sig<05/0برای همه متییرها 

شواهد کافی برای تأیید فرض صفر مشاهده نشده و فکرض 

باشکند. لکذا تحقیب تأیید می گردد و داده ها همبسته مکی

داده ها کفایکت و همبسکتگی الزم جهکت اجکرای تحلیکل 

عاملی اکتشافی را دارند. درصد واریکانس تبیکین شکده در 

 ی ستون آخر نشان م

 

بنکدی در نظکام آموزشکی دهد که در بعکد اصکالح و رتبکه

 55/78%، در بعد ارتقای کیفیت آموزش دانشکگاه  50/72

از تیییرات  %94/82% و در بعد بین المللی سازی آموزش 

سؤاالت توس  مؤلفکه هکای اسکتخراج شکده قابکل تبیکین 

و مولفه های اصلی ارتقکاء نظکام  برای بررسی ابعاد هستند.

زشکی کشور با تراز بین المللی و رواب  بین سازه آموزش پ

ها به لحاظ علی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شکد ککه 

نشکان داده شکده  2نتایج تحلیل عاملی تاییدی در جدول 

  .است

 . نتایج حاصل از یافته های تحلیل عاملی تاییدی2جدول

Table 2. Results of confirmatory factor analysis 

 t-value بعد رمتغی
ضریب 

 استاندارد
2R مؤلفه t-value 

ضریب 

 استاندارد
2R 

ی
ملل

 ال
ن

 بی
از

تر
با 

ر 
شو

 ک
ی

شک
پز

ش 
وز

آم
م 

ظا
ء ن

قا
رت

ا
 

به
رت

و 
ح 

ال
اص

ی
زش

مو
 آ

ام
ظ

ر ن
 د

ی
ند

ب
 

24/25 0/885 0/784 

 0/774 0/880 78/10 خالقیت در آموزش پزشکی

 877/0 936/0 070/51 استاندارد سازی عوامل آموزش و پژوهش

 933/0 966/0 35/66 سنجش کیفی و کمی آموزش

ش 
وز

آم
ت 

یفی
 ک

ی
قا

رت
ا

اه
شگ

دان
 

93/138 970/0 941/0 

 اهداف و جایگاه سازمانی
80/52 925/0 856/0 

 910/0 954/0 61/98 اساتید، دانشجو و فرصت های مطالعاتی

دوره های آموزشی و راهبردهای یادگیری/ 

 یاددهی
39/56 940/0 884/0 
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 امکانات و تجهیزات آموزشی
44/40 892/0 795/0 

 906/0 952/0 42/134 عملکرد آموزشی

ش
وز

آم
ی 

از
 س

ی
ملل

 ال
ن

بی
 

81/47 955/0 913/0 

 828/0 910/0 61/57 شرایط جهانی و منطقه ای

 804/0 896/0 106/51 شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی

 820/0 905/0 27/38 ی و تجهیزاتهمکاری علم

 891/0 944/0 195/73 مدیریت و منابع انسانی

 715/0 844/0 43/42 فعالیت های فوق برنامه و درسی

 844/0 919/0 04/44 نظارت و بازبینی

 

   نشکان  2نتایج تحلیل عکاملی تاییکدی منکدرج در جکدول 

 t-value مقکادیر 99در سکطح اطمینکان % می دهند ککه

برای هر سه بعد ارتقاء نظام آموزش پزشکی کشور با تکراز 

( قکرار دارنکد. -58/2، 58/2بین المللی، در خارج بکازه ی )

برای هر سه بعکد در سکطح بکاالتر از  2Rهمچنین، مقادیر

قوی می باشد و براسکاس ضکرایب اسکتاندارد بکین متییکر 

ی با بعکد ارتقاء نظام آموزش پزشکی کشور با تراز بین الملل

اصالح و رتبه بندی در نظکام آموزشکی ضکریب اسکتاندارد 

، با بعد ارتقکای کیفیکت آمکوزش دانشکگاه ضکریب 885/0

و بککا بعکد بککین المللکی سککازی آمککوزش  970/0اسکتاندارد 

برقرار است. لذا بین متییر ارتقکاء  955/0ضریب استاندارد 

نظام آموزش پزشکی کشور با تراز بین المللی بکا هکر سکه 

بکین بعکد د آن رابطه قوی مثبت و معنادار وجکود دارد. بع

اصالح و رتبه بندی در نظام آموزشی با مؤلفه هایش رابطه 

قککوی مثبککت و معنککاداری وجککود دارد. بککاالترین ضککریب 

( مربوط به مؤلفه سنجش کیفی و کمکی 966/0استاندارد )

( مربوط به 880/0) آموزش و پایین ترین ضریب استاندارد

القیت در آموزش پزشکی است. همچنین با توجه مؤلفه خ

 ، سه مؤلفه خالقیت در آموزش پزشکی، 2Rبه مقادیر 

 

 

 

استانداردسازی عوامل آموزش و پژوهش و سنجش کیفکی 

، 774/0بککه ترتیککب برابککر  2Rو کمککی آمککوزش بککا مقککدار 

بکین  -در سطح باالتر از قوی قرار دارند.  933/0و  877/0

هکایش رابطکه ش دانشگاه با مؤلفکهبعد ارتقای کیفیت آموز

قککوی مثبککت و معنککاداری وجککود دارد. بککاالترین ضککریب 

( مربکوط بکه مؤلفکه اسکاتید، دانشکجو و 954/0استاندارد )

 فرصت های مطالعکاتی و پکایین تکرین ضکریب اسکتاندارد

( مربوط به مؤلفکه امکانکات و تجهیکزات آموزشکی 892/0)

پکنج مؤلفکه در  ، هر 2Rاست. همچنین با توجه به مقادیر 

سطح باالتر از قوی قرار دارند. بین بعد بین المللکی سکازی 

آموزش دانشگاه با مؤلفه هایش نیکز رابطکه قکوی مثبکت و 

( 944/0معناداری وجود دارد. باالترین ضکریب اسکتاندارد )

مربوط به مؤلفه مکدیریت و منکابع انسکانی و پکایین تکرین 

فعالیکت هکای  ( مربوط به مؤلفکه844/0) ضریب استاندارد

، 2Rفوب برنامه و درسی است. همچنین با توجه به مقادیر 

هر شش مؤلفه بعد بین المللکی سکازی آمکوزش در سکطح 

باالتر از قوی قرار دارند. ارائکه الگکوی یکپارچکه و متعکادل 

 plsبراساس رواب  بین متییرها بکا اسکتفاده از نکرم افکزار 

 ارائه شده است. 1محاسبه شد که در نمودار 
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 .  مدل ساختاری در حالت معنی داری ضرایب مسیر1نمودار 

Figure 1. Structural model in the significant mode of path coefficients 

 

در  یاصالح و رتبکه بنکد: (SA1)ذ 1کلید واژه های نمودار

 ،آمکوزش دانشکگاه تیفیک یارتقا: (SA2) ی،نظام آموزش

(SA3 :)زشآمکو یساز یالملل نیب ،(AA) :در  تیکخالق

عوامکل آمکوزش و  یاستانداردساز: (AB)ی، آموزش پزشک

(: AD: سنجش کیفی و کمکی آمکوزش، )(AC)، پژوهش

دانشککجو و  د،یاسککات: (AE)اهککداف و جایگککاه سککازمانی، 

و  یآموزشکک یدوره هککا: (AF)ی، مطالعککات یفرصککت هککا

 زاتیامکانات و تجه: (AG)ی، اددهی /یریادگی یراهبردها

و  یجهان  یشرا: (AI)ی، عملکرد آموزش: (AH)، یآموزش

ی، اسکیو س یاقتصکاد ،یفرهنگک  یشرا: (AJ)ی، منطقه ا

(AK) :زاتیککو تجه یعلمکک یهمکککار ،(AL) :و  تیریمککد

ی، فوب برنامکه و درسک یها تیفعال: (AM)ی، منابع انسان

(AN) :ی.نینظارت و بازب 

، معنی داری ضرایب بکین متییکر مکنکون برونکزا 1نمودار 

)ارتقاء نظام آموزش پزشکی کشور با تراز بکین المللکی( بکا 

متییککر مکنککون درونککزا )اصککالح و رتبککه بنککدی در نظککام 

آموزشی، ارتقای کیفیت آمکوزش دانشکگاه و بکین المللکی 

 سازی آموزش و هم چنین بین ابعاد و مولفه ها )خالقیت 

 

ستانداردسککازی عوامککل آمککوزش در آمککوزش پزشکککی، ا

ی و کمی آموزش، اهکداف و جایگکاه پژوهش، سنجش کیف

سازمانی، اساتید، دانشجو و فرصکت هکای مطالعکاتی، دوره 

های آموزشی و راهبردهای یادگیری/ یکاددهی، امکانکات و 

تجهیزات آموزشکی، عملککرد آموزشکی، شکرای  جهکانی و 

منطقه ای، شرای  فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، همککاری 

سکانی، فعالیکت هکای علمی و تجهیزات، مدیریت و منابع ان

فوب برنامه و درسی و نظارت و بازبینی را نشان مکی دهکد. 

مکی  8/0بار عاملی ضرایب مسیر در تمکامی روابک  بکاالی 

تمکامی  t-valueباشد، همچنین با توجه به اینککه مقکدار 

( قکرار دارد، در سکطح -58/2و  58/2رواب  در خارج بازه )

 است. تمامی رواب  معنی دار شده %99اطمینان 

براساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشکافی و تحلیکل 

عاملی تاییدی، متییر ارتقاء نظام آموزش پزشککی بکا تکراز 

بین المللی دارای سه بعد )اصالح و رتبکه بنکدی در نظکام 

آموزشی، ارتقای کیفیت آمکوزش دانشکگاه و بکین المللکی 

برای تعیین اعتبکار و تناسکب مکدل . سازی آموزش( است

حی شده و بررسی برازش مدل اندازه گیری پژوهش از طرا
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شاخص های روایی همگرا ، روایی واگکرا )فورنکل و الککر(، 

( و آلفای کرونباپ استفاده شد. بکرای CRپایایی ترکیبی )

، Tبرازش مدل تحلیل عاملی تأییدی از ضرایب معنکاداری 

ستفاده گردید. جهت او معیار  ، R Squareمعیار 

انجکام پکذیرفت.  GOFبرازش مدل کلی پژوهش با معیار 

 5/0مقادیر روایی همگرا برای کلیکه مؤلفکه هکا بزرگتکر از 

هستند، بنابراین مدل صاحب روایی همگرا است و با توجه 

به دو آزمون بارهای عرضی و آزمون فورنل و الرکر، روایکی 

آلفکای  از ارهکاابزی یجهکت سکنجش پایکاواگرا تأیید شکد. 

شد وبا توجکه بکه اینککه استفاده پایایی ترکیبی  کرونباپ و

و مقکادیر  7/0برای تمام مؤلفه ها، آلفای کرونباپ بکاالتر از 

هستند، لذا مدل اندازه گیکری  7/0پایایی ترکیبی باالتر از 

 دارای پایایی است. بنابراین تمامی معیارها در قسمت 

بی دارنکد در نتیجکه سنجش بارهای عکاملی مقکدار مناسک

روایی همگرا، واگرا و مناسب بودن برازش مدل های اندازه 

گیری تأیید می شود. هم چنین برای تعیین درجه تناسب 

اسکتفاده  GOFمدل و برازش مدل کلی پژوهش از معیار 

بکه عنکوان مقکادیر  35/0و  15/0، 01/0شد که سه مقدار 

مکی در نظکر گرفتکه  GOFضعیف، متوس  و قوی بکرای 

و  GOFشود. با توجه به سکه مقکدار معرفکی شکده بکرای 

که بسیار بیشتر از  GOFبرای  802/0حاصل شدن مقدار 

 قوی است، نشان از برازش کلی قوی مدل دارد و به صورت

بکرازش مناسکب مکدل کلکی تأییکد مکی شکود یعنکی  کلی

مجمککو  مککدل سککاختاری و مککدل انککدازه گیککری کیفیککت 

تحقیب دارند. در نهایت مدل مناسبی در تبیین متییرهای 

و الگوی پیشنهادی ارتقاء نظام آموزش پزشککی کشکور بکا 

تککراز بککین المللککی بککه شکککل زیککر ارائککه مککی گککردد:

 

 . مدل و الگوی ارتقاء نظام آموزش پزشکی کشور با تراز بین المللی2نمودار

Figure 2. Model and pattern of upgrading the Iranian medical education system to an international level 

 بحث و نتیجه گیری

این پژوهش با هدف ارائکه مکدلی بکرای ارتقکای نظکام      

آموزش پزشکی با تراز بین المللی در کشور انجکام گرفتکه 

امروزه با توجه به پیشرفت روز افکزون علکم و دانکش  است.

ای سازمان ها، ارائه مدلی بکر های بشری و تیییر نیازمندی

ارتقای نظام آموزش پزشکی با تراز بین المللکی در کشکور 

 ضروری به نظر می رسد. بازنگری آموزش جهانی شامل 

 

های آموزشی تیییرات در ساختار کوریکولوم، محتوا، روش

های تدریس )تحول از سمت سنتی و استفاده از انوا  روش

هکای ایکن حلعنوان یککی از راههای خالقانکه( بکهبه روش

شکل پیچیکده گکزارش گردیکده اسکت. امکروزه محققکان م

های آموزشکی و زیادی بر این باورنکد ککه موفقیکت برنامکه

یککادگیری مسککتلزم طراحککی دقیککب خالقیککت در آمککوزش، 
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وپرورش و همچنین سنجش استانداردسازی عوامل آموزش

توانکد در ارتقکاء نظکام آمکوزش کمی و کیفکی آمکوزش می

 للی نقکش مهمکی ایفکا نمایکد.المپزشکی کشور با تراز بین

 از اخیکر سکال هکای در عکالی آموزش در شدن بین المللی

 بکه بکود مرتب  دانشجویان جایی جابه به صرفا که مفهومی

 اصکالح که مسکتلزم است شده تبدیل گسترده تر مفهومی

 از اسکتفاده پکژوهش، و آمکوزش در کیفیکت بهبکود برنامه،

 موسسه سطح در راهبردی مدیریت جدید، تکنولوژی های

 از دانشکگاه هکا شکدن المللی -بین مقوله .میباشد رقابت و

 اقکدامات بکه منظکور راهبکردی سیاسکتگذاری بکه سو ی 

 خدماتی و آموزشی پژوهشی، فعالیتهای بهبود برای مقتضی

 فعالیکت هکای نمودن بین المللی برای از طرفی و دارد نیاز

 میکان نگیهمکاه ایجاد برای پویا بستری ایجاد دانشگاه ها،

 مکی رسکد نظکر بکه ضروری دانشگاه ی  مختلف بخش ای

 (.1390، )نادری, و اسماعیل نیا

 الگوی ارایه شده در این مقاله برای ارتقکا  نظکام آمکوزش

ارتقکاء نظکام قکادر اسکت زمینکه را جهکت بهبکود پزشکی 

در کشور را فراهم آورده آموزش پزشکی با تراز بین المللی 

ا با شناسایی محدودیت هکای موجکود و آنها را قادر سازد ت

کشور، برنامه های بهبود و ارتقای نظام آموزش پزشکی در 

شاخص های را استخراج نموده و موقعیت و موضع خود را 

 مورد بررسی قرار دهند. آموزش پزشکی در روند 

ارتقکاء نظکام  با توجه تحلیلی که جهت ارائکه مکدلی بکرای

مللی به اجرا در آمکده ، آموزش پزشکی کشور با تراز بین ال

تمامی ابعاد، مولفه هکا و گویکه هکای تعیکین شکده تاییکد 

بکه بنکدی در رتصکالح و بعکد ا 3گردید و این مدل شامل 

بکین  و ارتقکای کیفیکت آمکوزش دانشکگاه ،نظام آموزشکی

ارتقکای کیفیکت می باشکد ککه بعکد  المللی سازی آموزش

 شآمکوز در خالقیکت-1شامل سه مولفکه  آموزش دانشگاه

 سککنجش-3آمککوزش  عوامککل استانداردسککازی-2پزشکککی 

ارتقای کیفیت آموزش آموزش و در بعد دوم  کمی و کیفی

-2سکازمانی  جایگکاه و اهکداف-1مولفه شامل  5، دانشگاه

 هکای دوره-3مطالعکاتی  هکای فرصکت و ،دانشکجو اساتید

 و امکانککات-4یککاددهی /یادگیری راهبردهککای و آموزشککی

آموزشکی، و نیکز در در بعکد  عملکرد-5آموزشی  تجهیزات

 شکرای -1مولفکه  6شامل  بین المللی سازی آموزشسوم 

 و ،اقتصککادی فرهنگککی شککرای -2ای  منطقککه و جهککانی

 منکابع و مدیریت-4تجهیزات  و علمی همکاری-3سیاسی 

 و نظکارت -6درسکی  و برنامکه فوب های فعالیت-5انسانی 

آمکوزش ارتقکاء نظکام  بازبینی، می باشند. در مجمو  برای

 100مولفکه و  14بعد،  3پزشکی کشور با تراز بین المللی 

 گویه تایید گردید. 

همسو بودن نتایج این تحقیب با محققانی همچون )عبداهلل 

(، 1390(، )غفکککاری و همککککاران،1393زاده و همککککاران،

(، )زمکککانی مکککنش و 1392)عبکککاس پکککور و مرزوقکککی،

تس و )بیک (،2019(، )اسککوویل و بیسکون،1392همکاران،

( و )کریسککان و 2019(، )وو و همکککاران،2019همکککاران،

( نشان از این موضو  داشت که عکواملی نظیکر 2015بورزا،

جذب دانشکجویان نخبکه و ارائکه کوریکلکوم هکای متنکو ، 

 برنامکه هکای شدن بین المللی در مؤثر کارهای تعیین راه

دانشکجو،  و اسکتاد تبکادل مکدارز، و رشکته تنکو  درسی،

 فنکاوری گکذاری، سکرمایه مکداوم، یکادگیری بکر تأکیکد

 و بازنگری لزوم آموزشی و عناصر شدن اطالعات، استاندارد

فعلی، سازماندهی عملکرد ی  استاد  آموزش برنامه اصالح

بین المللی و رضایت ذینفعان، افزایش تبادالت فرهنگکی و 

کیفیت آموزش پزشکی، برای ارتقای نظکام آموزشکی الزم 

هکای مختلکف برنامکه درسکی بکرای بخش بوده اند و ادغام

دستیابی به ی  هدف مشترز آموزشکی، توجکه بکه تفککر 

انتقادی و رویککرد علمکی در برنامکه آموزشکی، تأکیکد بکر 

طبابت مبتنی بر شواهد و استفاده از تکنولکوژی اطالعکاتی 

بکککرای حمایکککت از یکککادگیری، توانمندسکککازی اسکککاتید و 

توسکعه آمکوزش  دانشجویان در حیطه خالقیت و نکوآوری،

مجازی، توسعه کارهای تیمی، تولید علم و تعداد مقکاالت، 

شده که به رفع مشککل آمکوزش یکا تعداد تحقیقات انجام 

جامعه منجر شوند ازجمله عواملی هستند موجب افکزایش 

ها، افزایش تقاضا برای آموزش عکالی، ارتقکای رتبه دانشگاه

ن آنکان های آموزشکی و ایجکاد انگیکزه بکیکیفیت مؤسسکه

 شود.می
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 تمکام عکاملی بر اساس نتایج تحلیل می توان گفت که بکار

ککه  اسکت بیشکتر 4/0 مربوط به مولفه هکا از هایشاخص

گیری مولفه ها شکل در هاشاخص تأثیرگذاری دهندهنشان

می باشد و همچنین بار عاملی ضرایب مسکیر بکین متییکر 

لی با ابعاد ارتقاء نظام آموزش پزشکی کشور با تراز بین المل

ارتقکای کیفیکت »، «بندی در نظام آموزشیاصالح و رتبه»

در تمکامی « سازی آموزشبین المللی»و « آموزش دانشگاه

دار به دست آمکد و تمکامی روابک  معنکی 8/0رواب  باالی 

 شده است.

 بر این اساس پیشنهاد می گردد ارتقکای نظکام آموزشکی،

و آمکوزش  مهم در آموزش و پکرورش های موضو  از یکی

 زمینکه ایکن در پژوهش برای قابلیت باالیی که عالی است

 ارائکه هدف با کالن به صورت پژوهش این در دارد. وجود

محققان  می شود پیشنهاد لذا شده، بررسی این مقوله الگو

تری  گسترده و عمیب های بررسی و جزئی نگر دید با آتی

 رسکیبر بکه در سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز

 موضو  ارتقای نظام آموزشی بپردازند. مختلف ابعاد

از محدودیت های این پژوهش مکی تکوان بکه ایکن نکتکه 

 مختلکف ابعکاد و موضو  گستردگی اشاره کرد با توجه به

آن و از آنجائیکه این پژوهش به دانشجویان دانشگاه علوم 

پزشکی گیالن محدود شده است بنابراین در تعمیم نتایج 

های علکوم مده از این پژوهش بکه سکایر دانشکگاهآدستبه

 پزشکی باید احتیاط شود. 

نویسندگان بر خود فرض مکی داننکد از معاونکت  قدردانی:

محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسکالمی واحکد بکین المللکی 

کیش و نیز از کلیه دانشجویان و معاونت محترم تحقیقات 

ا در انجکام و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن ککه مکا ر

 این تحقیب یاری رساندند، تشکر و قدردانی نمایند.
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ر پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقاء نظام آموزش پزشکی کشور با تراز بین المللکی در کشکو چکیده:

است.  یمقطع یشیمایپ اجرا، توصیفی از نو  از نظر روش ،یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیاصورت گرفته است. 

 نفر مکی باشکند ککه بکر 1319 تعداد گیالن بهدانشگاه علوم پزشکی دانشجویان پزشکی  پژوهش جامعه آماری

و ورت تصکادفی سکاده مکی باشکد نمونه بصکنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش  297کوکران  فرمول اساس

گردید و به منظکور  ابزار تأیید پایایی و گردآوری داده ها با استفاده ار پرسشنامه محقب ساخته انجام شد. روایی

تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای تعیین روایی و مدل معادالت ساختاری برای آزمون الگو 

 دهندهککه نشکان است بیشتر 4/0 مربوط به تمامی مولفه ها از هایگویه  عاملی اراستفاده شد.در این پژوهش ب

گیری مولفه ها می باشد و همچنین بار عاملی ضرایب مسیر بین متییر ارتقاء نظکام شکل در گویه ها تأثیرگذاری

ارتقای کیفیت آموزش »، «اصالح و رتبه بندی در نظام آموزشی»آموزش پزشکی کشور با تراز بین المللی با ابعاد 

نشان از معنی دار می باشد و  برآورد شد که 8/0در تمامی رواب  باالی « بین المللی سازی آموزش»و « دانشگاه

شناسکایی محکدودیت هکای موجکود در نظکام نتایج نشان داد با سنجش کیفی و کمی و  دارد.مدل  یبرازش قو

د آموزش پزشکی مورد ارزیابی قرار داد و در این راسکتا آموزش پزشکی کشور می توان موقعیت خود را در فرآین

 با برنامه ریزی مناسب گامی در جهت بهبود و ارتقای شاخص های نظام آموزش پزشکی کشور برداشت. 

 

  .ارتقاء آموزش بین المللی، آموزش پزشکی، واژگان کلیدی:
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