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 مقاله پژوهشی 

 

شمال  یدولت یهادانشگاه نیدر ب یآموزش عال سازییالمللبینمدل  یطراح

 شرق کشور
 

 احمد زنده دل، یسادات ناصر ایناز، *معقول یعل، ینیمعصومه حس

 

 

 چكيده

 عملياتي راستاي در منطقه اول علمي به قدرت ايران تبديل الزامات از عالي آموزشي نظام در سازييالمللبين به آوردن رويمقدمه: 

 نيدر ب يآموزش عال سازييالمللبينمدل  طراحيهدف با  پژوهشاين  لذا. است كشور ساله 20 اندازچشم سند اهداف نمودن
 . انجام شد شمال شرق كشور يدولت يهادانشگاه

 18 يفيدر بخش ك ينمونه آمار. انجام شد 1397در سال كه  بود يبا طرح اكتشاف يو كم يفيمطالعه ك کيپژوهش حاضر ها: روش

نفر از خبرگان به  302 يو با در نظر گرفتن قانون اشباع و در بخش كم مندهدفبه روش  يدولت يهادانشگاه ينفر از خبرگان علم
پرسشنامه  يدر بخش كم و افتهيساختار مهيمصاحبه ن يفيدر بخش ك هاادهد يابزار گردآور. ندانتخاب شداي طبقه يصورت تصادف

محتوا استفاده  ليمقوالت از روش تحل ييجهت شناسا يفيدر بخش ك هابراي تحليل داده .بود يآموزش عال سازييالمللبين ساختهمحقق
 . دگردي انجام يمدل با استفاده از مدل معادالت ساختار يطراح يدر بخش كم و

 و نامگذاري گرديد ييبعد شناسا 8 تيدر نها ،شاخص موجود 126 انيكه از م داد نشان ياكتشاف ليحاصل از تحل جينتانتايج: 

 نيب يکردهايرو، ياسيو روابط س ساختار، ژهيو التيتشک جاديا، يارتباط يراهبردها، يدانشگاه يراهبردها، ياسيس يراهبردها)
ابعاد  tمقدار . دگردي انجام يمدل با استفاده از مدل معادالت ساختار يطراح (.پذيرانعطاف يو رهبر، يخدمت محور، يدانشگاه

. ( محاسبه شده است96/1مفروض )t قداراز م تربيشتخمين زده شد كه  33/16تا  40/24از  ينظام آموزش عال سازييالمللبين
 . ( استF5)ياسيآن بعد ساختار و روابط س نيتركم( و F1)ياسيس يمربوط به بعد راهبردها t مقدار نيتربيش

مثبت و اثر  ينظام آموزش عال سازييالمللبين بر فوق ابعاد تمام كه نمود بيان توانمي، قيتحق يهاافتهيبا توجه به گيري: نتيجه

 . گذاردمي ميمستق
 

 . مدل یطراح. ساله 20از اندچشم، سازییالمللبین، یآموزش عالهای کلیدی: واژه
 505 تا 494 (:54)19؛ 1398 بهمن /آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

 
  

                                                 
واحد  ی، دانشگاه آزاد اسالمیتیمعقول، گروه علوم ترب یعلنویسنده مسؤول:  *

 ali.maghool@yahoo.com. رانی، اشابورین شابور،ین

. رانی، اشابورینشابور، یواحد ن یدانشگاه آزاد اسالم، یتیگروه علوم ترب، ینیحس معصومه

(hoseyni2012@gmail.com؛ ناز)دانشگاه یتیگروه علوم ترب، یسادات ناصر ای ،

(؛ paradoxical_1313@yahoo.com. )رانیمشهد، اواحد مشهد،  یآزاد اسالم

  مقدمه

 تیدادن هو یبه معنا یشدن آموزش عال یالمللبین

                                                                              
. رانی، اشابورین شابور،یواحد ن یدانشگاه آزاد اسالم ،احمد زنده دل، گروه آمار

(ah.zendedel@gmail.com) 

 18/8/98 تاریخ پذیرش:، 13/8/98، تاریخ اصالحیه: 21/8/98 مقاله: تاریخ دریافت
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آموزش  ساختارهای و هابه دروس و رشته یالمللبین

به  یدرس یهابرنامه جیآموزش و ترو قیاز طر یدانشگاه

به عنوان  مردمان جهان یو تلق یایجغراف یمرزها یفراسو

در چند دهه گذشته . (1است) یجهان شهروندان جامعه

سراسر  یکشورها یآموزش یهادر نظام یعیوس راتییتغ

از  یکه عمدتاً ناش یراتییتغ، وستهیپ قوعجهان به و

و  یاقتصاد، یجوامع در ابعاد مختلف اجتماع ازیگسترش ن

به انبوه  ییگوپاسخ یبوده است؛ جوامع برا یاسیس

خود را  یآموزش یهانظام، افراد به آموزش یتقاضا

 نیو همچن یفیو ک یتوسعه در ابعاد کم نیا. اندتوسعه داده

در خصوص . (2است) رفتهآموزش صورت گ یهاروش

متناسب با فرهنگ و  دیبا ها، دانشگاهسازییالمللبین

ی موردپسند مردم باشد تا بازخورد مناسبی از هاارزش

جامعه دریافت نماید و رشد اقتصادی کشور سیر صعودی 

داشته باشد تا بودجه درخور و مناسبی برای 

بر . (3قرار دهد) هادانشگاهدر اختیار  سازییالمللبین

تعداد ، یاقتصاد یاساس گزارش سازمان توسعه و همکار

و هشتصد هزار نفر در  ونیلیم کیاز  یالمللبین انیدانشجو

هفتصد هزار نفر در سال  ونیلیبه دو م یالدیم 2000سال 

 ونیلیاز چهار م شبی اکنون هم. است دهیرس 2005

خارج از کشور محل تولد  یهادانشگاهدانشجو در 

براساس . هستند لیحال ادامه تحص رخودشان د

 یعنی ندهیرقم تا ده سال آ نیا یالمللبینمنابع  یهاگزارش

و چهارصد هزار دانشجو و به  ونیلیبه شش م، 2025

در  نیا. دینفر خواهد رس ونیلیبه هفت م، گرید یریتعب

ساالنه بازار  یو اقتصاد یاست که ارزش پول یحال

از  شیب یالمللبین انیجودر حوزه جذب دانش یآموزش عال

رشد و ، عالوه بر آن. شودمی دالر برآورد اردیلیم 120

بوده است  عیو وس ریفراگای تا اندازه دهیپد نیا گسترش

 یالمللنیب یهادانشگاهمتعدد  یهاکه امروزه از ظهور مدل

 دهیپد تیارزش و اهم گرچه. (5و4(دآیمی انیبحث به م

فراتر از آمد و شد و  اریبس یشدن آموزش عال یالمللبین

و  یدانشگاه یهاسیدر پرد یخارج انیحضور دانشجو ای

؛ (7و6)از آن است یناش یاقتصاد یارقام و درآمدها ای

 شدن یالمللنیب دهیپد ریو فراگ عیسری هظهور و توسع

بر  یآشکار اتتأثیراست که  یاز موارد یکی یآموزش عال

، یآموزشی هگانسه یهاتیو مأمور هایرگیسمت

 سازمان. (6)است گذاشته هادانشگاه یو خدمات یپژوهش

 یشدن آموزش عال یالمللبین، یاقتصاد همکاری و توسعه

در  فرهنگی نیو ب یالمللبینابعاد  قتلفی مثابه را به

 فیپژوهش و وظا، سیتدر دانشگاه شامل یهاتیفعال

 یالمللبیناگرچه امروزه گفتمان . کندمی فیتعر خدمات

 یهاو شکل انددهیچپی درهم اریبس شدن یشدن با جهان

آموزش ، مرزها یشدن فراسو یالمللبینشامل  یدیجد

را در  یتربیشکه ابهام  ابندیمی تیاهم یو مجاز یفرامل

 . (8و7)شوندمی شدن سبب یالمللبین فیتعر

 یگذاراستیسو به س کیاز  یشدن آموزش عال یالمللبین

بهبود  یبرا یدراز مدت به منظور اقدامات مقتض یراهبرد

دارد و از  ازین یو خدمات یآموزش، یپژوهش یهاتیفعال

 جادیا، دانشگاه یهاتینمودن فعال یالمللبین یبرا یطرف

 یمختلف آن ضرور یهاتیبهبود فعال یبرا ایپو یبستر

 ینظام آموزش عال سازییالمللبین. (9رسد)می ظربه ن

 برای تالش و کار حداکثر، هادانشگاهکه در  شودیباعث م

، رانیشده و مد جادیحرکت در جهت اهداف دانشگاه ا

 نهیشیب یو کارکنان دارا علمیهیأت یاعضا، انریزبرنامه

رشد و . دانشگاه باشند یتعال یو رغبت الزم برا لیم

و گسترش بازار کار و  ییدرآمدزا، یصادتوسعه اقت

آموزش  یاهداف اقتصاد یاصل یهااز مؤلفه هیسرما

فعال شدن چرخه ، عالوههب. هستند یالمللبین یعال

، یآموزش یهارساختیتوسعه ز، یجوامع محل یاقتصاد

ها، دانشگاه یکیزیو امکانات ف التیگسترش تسه

و  یجورود ارز خار شیافزا، از خروج ارز یریجلوگ

 یالمللبین یزودبازده اقتصاد یامدهایاز پ گریموارد د

 .(10)ها هستند دانشگاهشدن 

با  یکشور رانیا، (1404انداز )در سند چشم جا که از آن

 یجنوب غرب یایآس یدر سطح منطقه یاول علم گاهیجا
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الزم ، یکار در بخش دانشگاه نیا یشده که برا میترس

 یسازیالمللنیکشور به سمت ب یهادانشگاهاست که 

ساله  در قانون برنامه پنج. خود حرکت کنند یهاآموزش

ماده  12در بخش ، رانیا یاسالم یششم توسعه جمهور

 با یصراحت بر گسترش ارتباطات علم به 66ماده و  64

 یالمللنیمعتبر ب یقاتیو تحق یآموزش یمراکز و نهادها

کشور در راهبرد  یدر نقشه جامع علم. شده است تأکید

 یعلم یهایو همکار یآموزش عال یسازیالمللنیکالن بر ب

درواقع با توجه به اشارات . اشاره شده است یالمللنیب

 هچند دهه گذشته الزم است ک راتییو تغ یباالدستاسناد 

اهداف و ، هاتیمأمور، هاکشور در رسالت یهادانشگاه

داشته باشند و  ییهایخود بازنگر یکارکردها

 یعنوان راهبردرا به یآموزش عال یسازیالمللنیب

 نیبگنجانند تا از ا یدانشگاه یاندازهادر چشم کیاستراتژ

صدور دانش و ، یالمللنیراه بتوانند به گسترش وجهه ب

برطرف نمودن ، ییتبادالت دانشجو، یمعل یهاافتهی

کمک  هادانشگاه یآموزش تیفیک شیو افزا یمال یتنگناها

 تیدر منطقه و موفق رانیبا توجه به نقش کشور ا. (11کند)

ی توان به عرضهیدر بلندمدت م، آن ینظام آموزش عال

اما  ؛مختلف اقدام کرد یهادر رشته یفرامل یعالآموزش 

در  رانیا یآموزش عال تیوضع یتشناخ بیآس یبررس

 تیتا وضع ادیزی از فاصله یشدن حاک یجهان ندیفرا

و  میدرک درست از مفاه ازمندیامر ن نیمطلوب است ا

به  ینگاه. است یاصول یریزبرنامهموجود و  طیشرا

 نشان ایدن یهادانشگاه تربیشصورت گرفته در  راتییتغ

با  هادانشگاه انگذار استیو س زانیردهد که برنامهمی

 تیهو، یدانش جهان یهابه مقوله یدلبستگ زانیتوجه به م

را در  یمتفاوت یکردهایرو، یجهان تیو هو یمل

با توجه به مطالب ، اندخود اتخاذ کرده یهایریزبرنامه

 نهیزم نیانجام شده در ا قاتیاز تحق یشده به تعداد انیب

 یبررس بهطاسکوه و همکاران  یخورسند ،شودمی اشاره

 یزریبرنامه بر تمرکز با هادانشگاهشدن  یالمللنیب طیشرا

پژوهش  نیا یهاافتهی لیتحل. پرداختند یفرهنگ نیب یدرس

 دیبا «یفرهنگ نیب یدرس یزیربرنامه»نشان داد که 

 یهاسرفصل یدر بازنگر یاصل استیعنوان سبه

شناخته و عمل  یآموزش یهادپارتمان یدرس یهابرنامه

 یطراح یو همکاران به بررس ینینائ یمحمد. (12)دشو

 رانیا یآموزش عال یالمللبین یدر برنامه درس دیمدل اسات

به عنوان ، دینشان داد که اسات شانیا جینتا. پرداختند

عامل در  نیترمهم، یدرس یهابرنامه یاصل ندگانینما

 بهجتی. (13)هستند هادانشگاه یالمللبین یبرنامه درس

نظام  سازییالمللبین یو همکاران به بررس یاردکان

و  ایکانادا و استرال، کایآمر یدر کشورها یآموزش عال

 قیتحق یهاافتهی. پرداختند رانیمناسب در ا یالگو هیارا

 یهابرنامه سازییالمللنیدر ب تیکه ارجح نشان داد

. (14)است داخل هر کشور یو محل یمل، یبوم یدرس

در  یشدن آموزش عال یالمللبین یبه بررس (Shaw)شاو

از  یبرخ خود قیاو در تحق پرداخته است. و کانادا ایاسترال

و  داده است دو کشور را ارائه نیب هایتفاوت و هاشباهت

ا در یاسترال یدانشگاه راتییتغ یدارد که علت اصل تأکید

کمک به اقتصاد کشور ، یشدن آموزش عال یالمللبینجهت 

 سازییالمللبین»با عنوان  (Tham)ثام قیتحق. (15است)

دولت و پاسخ  یهااستی: سیدر مالز یآموزش عال

و پاسخ  یدولت مالز یهااستیس یبه بررس، «هادانشگاه

 نینسبت به ا یآموزش عال یو خصوص یمؤسسات دولت

دست  جهینت نیمذکور به ا قیتحق. پردازدمی هااستیس

 نیدانش در ا دیبر پژوهش و تول تأکیدکه گرچه  افتی

 شیها بر افزااما اساساً تمرکز آن، وجود دارد هااستیس

. (16درآمد است) شیو به تبع آن افزا انیدانشجو یورود

 یهدف اصلاین پژوهش با ، شده انیبا توجه به مطالب ب

 نیب در یآموزش عال سازییالمللبینمدل  یطراح

  .انجام شدشمال شرق کشور یدولت یهادانشگاه

 

 هاروش

و  یو کم یفیپژوهش حاضر یک مطالعه ک، با توجه به هدف

جامعه  .است ختهیپژوهش از نوع آم نیا یشناسروش
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و صاحب  علمیهیأتاعضای ، یکارشناسان علم هیکل یآمار

، یآموزش عال، یآموزش یریزبرنامه یهانهینظر در زم

، یآموزش یریزبرنامهو  تیریمد، یآموزش تیریمد

توسعه  یریزبرنامه، یدر آموزش عال یدرس یریزبرنامه

 یدولت یهادانشگاه یآموزش عال تیریمد، یدر آموزش عال

مشهد  انیدانشگاه فرهنگ ،مشهد، بیرجند و بجنوردپیام نور و

که  است مشهد و بجنورد یو علوم پزشک ، بیرجند و بجنورد

، استاد راهنما :شدند نشیگز ی زیرارهایبر اساس مع

 یهاپروژه و یدانشگاه یهانامهانیناظر پا ای داور، مشاور

 یدارا، یآموزش عال سازییالمللبین نهیدر زم یلیتحص

، موضوع نهیدر زم ISIمقاله  ای یپژوهش یمقاله علم ایکتاب 

 رانیعنوان مد به ایو معاونت ای استیارشد )ر رانیمد

 نهیسال سابقه در زم5با حداقل  علمیهیأت یاعضا، ارشد(

عنوان پژوهشگر برتر در  زکسبیو ن یآموزش تیریمد

 .موضوع مورد نظر نهیمقاله در زم ایچاپ کتاب  نهیزم

محتوا،  لیاستفاده ازروش تحل ها باداده یفیدر بخش ک

 لیتحل مورد و ییشناسا یفرع و یاصلعوامل  و میمفاه

 گیریاستفاده از روش نمونه بابخش  نیدر اقرار گرفت. 

صاحب نظر و ، ینفراز کارشناسان علم 6تعداد  مندهدف

ساختار  مهنی یهامصاحبه انجام جهت علمیهیأتاعضای 

به اشباع  دنیرس و هجدهم تا نفر انتخاب شدند و افتهی

 هادر واقع ابزار گردآوری داده. افتیادامه  هاداده ینظر

افراد . بود افتهیساختار  مهیمصاحبه ن یفیبخش ک در

و  یعال وزشدر آم یمصاحبه شونده خبرگان دانشگاه

از  یفیبخش ک ییجهت روا. مرتبط آن بودند یهارشته

توسط  ینی)بازب چهار اقدام با دیاسات نظرات ارزشمند

راهنما و  دیاساتتجربه و سوابق ، همکار یبررس، اعضا

 ییایپا. شداستفاده  بودن پژوهش( یو مشارکت مشاور

استخراج شده  یهاافتهیمتون و  یبر اساس بررس یفیک

و پاسخ به سئواالت  هیاول یهاافتهی، خبرگان بهاز مصاح

 یبا توجه به بررس :است ریبه شرح ز ،اهداف یبر مبنا

صورت  یهاو مصاحبه یو مقاالت علم یمتون تخصص

 آوریجمعنوشتن  ایضبط صدا و  قیمطالب از طر، گرفته

بالفاصله در  سنوی شد و موارد ضبط شده و دست

 One Note افزار نرم باشده و  پیتا Word افزارنرم

 یمقوله برا 243صورت گرفت که  یکدبند

سپس با . مشخص شد یآموزش عال سازییالمللبین

 به هامشترک و استخراج داده یهاو ادغام داده بندیجمع

 یآموزش عال سازییالمللبین برای مقوله 197 صورت

در مرحله بعد با مراجعه . انجام شد هیاول یکدگذار ندیفرآ

و  یو بررس یدیبه مصاحبه شوندگان و خبرگان کل ددمج

، باز یکدگذار یعنیای سه مرحله یکدبند، ییادغام نها

مقوله  178تعداد  یانتخاب یو کدگذار یمحور یکدگذار

 ییاستخراج و شناسا یآموزش عال سازییالمللبین یبرا

 یآموزش عال سازییالمللبین ساختهمحققسپس ابزار . شد

 و هادانشگاه ینفر ازروسا 20اریاخت در مدل یجهت طراح

 ،بجنورد ،مشهد، بیرجند انیدانشگاه فرهنگ علمی نخبگان

)نسبت  CVR جهت اعتبار و بجنورد ی مشهدعلوم پزشک

که  یتسؤاال. قرارگرفت هاتمیمحتوا( و ضرورت آ ییایپا

چون شاخص ، بود 42/0از  ترکممحاسبه شده CVRمقدار 

از  نداشتند حذف شدند و یقابل قبول ییمحتوا ییروا

از  با استفادهسپس . ماند یمقوله باق 133 طمقوله فق178

 CVI یعنی (& Bausell Waltz) باسل روش والتزو

در  پرسشنامه( هاتمیو وضوح آ یسادگ، بودن )مرتبط

دانشگاه از متخصص و مشارکت کننده خبره 20 اریاخت

ی مشهد و علوم پزشک مشهد ، بیرجند و بجنورد انیفرهنگ

آنها  CVIکه  ییهامقولهشاخص . قرار گرفت  و بجنورد

 . شد تأییدشاخص  126بودند حذف شدند و  79/0از ترکم

ای طبقه یازروش تصادف، گیرینمونهبخش کمی جهت  در

از خبرگان  نفر302 اریپرسشنامه در اخت، استفاده شد

 نفر،45 مشهد: نفر( 100نشگاه دولتی )دا از. گرفت قرار

 دانشگاه فرهنگیان ،نفر27 و بیرجند نفر28بجنورد 

نفر؛ 4نفر و بیرجند  21 بجنورد نفر ، 55 مشهد :نفر(100)

 و نفر36بجنورد  نفر و44مشهد : (نفر 80)علوم پزشکی 

 نفر6بیرجند  و نفر7 نفر، بجنورد9 نفر( مشهد22پیام نور)

 .را تکمیل کردند ساختهمحققپرسشنامه 
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 14، (ییبنا ریو ز یی)روبنا بعد 2پرسشنامه در قالب این 

 126و (ییربنایتا ز 4و ییتا روبنا 10) یاصل شاخص

به  یفیمصاحبه در بخش ک جیشاخص برگرفته از نتا

پرسش مشتمل  126 یپرسشنامه مذکور حاو. دست آمد

سنجش اهداف و  یبرا سؤال 7 سنجه است که 14 بر

 یکردهایسنجش رو یبرا سؤال 15، هااستیس

 یرویو ن تیریبرای سنجش مد سؤال 11، یساختار

 4ت سؤاال، یتیحما ستمیسنجش س یبرا سؤال 6، یانسان

سنجش  یبرا سؤال 6، رساختارهایسنجش ز سؤال

 یبرا سؤال 8، سنجش دانشجو یبرا سؤال 17، بودجه

سنجش  یبرا سؤال 7، فوق برنامه یهاتیسنجش فعال

، یسنجش برنامه درس یبرا سؤال 15، یعلم یهایهمکار

 سؤال 11، یالمللبین یهایسنجش همکار یبرا سؤال 8

 یبرا سؤال 6 ای،و منطقه یجهان طیسنجش شرا یبرا

ط یشرا سؤال 5و ، یو اقتصاد یفرهنگ طیسنجش شرا

 .سنجدمی را یتیو امن یاسیس

 ،1 مخالفم یلی)خ کرتیل اسیپرسشنامه بر اساس مق نیا

. ( است5موافقم  یلیخ و 4موافقم ،3ندارم ینظر ،2مخالفم

و  ییمحتوا، یصور ییاز روا یبخش کم ییجهت روا

از  ییایپا نییتع یبرا گرا( وهم واگرا و یی)روا سازه

بهره گرفته شد که پرسشنامه  کرونباخ یآلفا بیرض

از نفر 30به تعداد  یاز نمونه آمار یبه گروه واحد قیتحق

داده  فرهنگیان مشهد دولتی و کارشناسان خبره دانشگاه

 یرهایمیزان ضریب آلفای کرونباخ مربوط به متغ، شد

 هااستیپژوهش در بعد اهداف و س نیدر ا یمورد بررس

(85/.=α) ،یساختار یکردهایرو(92/.=α) ،و  تیریمد

، (α=89/0) یتیحما ستمیس، (α=90/0)یانسان یروین

 دانشجو، (α=./88) بودجه، (α=92/0) رساختارهایز

(93/0=α) ،فوق برنامه یهاتیفعال (82/0=α) ،

، (α=./94)یبرنامه درس، (α=90/0) یعلم یهایهمکار

و ای منطقه طیشرا، (α=93/0) یالمللبین یهایهمکار

، (α=89/0) یو اقتصاد یفرهنگ طیشرا، (α=90/0) یجهان

 سازییالمللبینو  (α=81/0) یتیو امن یاسیط سیشرا

( بدست آمد که نشان از α=99/0) ینظام آموزش عال

 .مناسب ابزار است ییایپا

 آزمون از، یکم یهاداده لیو تحل هیجهت تجز

 ،هاداده عینرمال بودن توزبرای  رنوفاسمی-کولموگروف

،  رهاین متغیرابطه ب داریمعنابرای بررسی  tاز آزمون 

نمونه و  تیسنجش کفابرای  و بارتلت KMO از آزمون

مدل با استفاده از مدل  یطراح نیهمبسته بودن و همچن

 هاتجزیه و تحلیل داده. دگردیاستفاده  یمعادالت ساختار

 ,SPSS IBM.Amonk-21 افزارهایبا استفاده از نرم

NY) (و LISREL8.5 صورت گرفت . 

 

 نتايج

 و بارتلت KMOمقدار آزمون  کیبر اساس جدول 

 نیب یکه در سؤاالت پرسشنامه، همبستگ دهدنشان می

 نیاست که از ب یبه شکل یهمبستگ سماتری در هاداده

 مقدارکه  رایاست. ز ییقابل شناسا هاییآنها عامل

KMO  محاسبه شده و آزمون بارتلت در  7/0باالتر از

 درصد معنادار است.  کیسطح 

 

 یو بارتلت برای بررس KMO یهاآزمون ریمقاد :1 جدول

 ینظام آموزش عال سازییالمللبین یهامناسبت داده

 934/0 او. ام. گیری کی ضریب کفایت نمونه

 850/80722 کای. اسکور آزمون کرویت بارتلت

 847 آزادیدرجه 

 000/0 سطح معناداری

 

و کم  ازیامت نیعوامل با باالتر نیترمهم نتایج نیهمچن

 یبررس در ازیامتترین نییعوامل با پاترین تیاهم

ه شد ارائهول دو دج درشده  یعامل بررس 126 نیانگیم

  .است
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 با باالترین میانگین امتیاز یعوامل نظام آموزش عالترین تیین و کم اهمترمهم :2 جدول

 انحراف معیار ومیانگین  عوامل  

 37/4±86/0 های درسی پایه مشترکطراحی برنامه ترین عواملمهم

 37/4±67/0 زبان رسمی کشور

 35/4±81/0 هاالمللی در دانشگاهوجود نشریات و مجالت بین

 53/3±22/1 هاالمللی شدن دانشگاهایی برای حمایت از بینهتدوین سیاست ترین عواملکم اهمیت

 84/3±01/1 المللیهای علمی بیننامهتفاهم

 85/3±04/1 ایشرایط جهانی و منطقه

 

 

 یهابرای پیدا کردن متغیرهای مکنون یا سازه نیهمچن

 لتحلی آزمون از شده گیریاندازه متغیر مجموعه یک

. استفاده شده است یهمبستگ سیو ماتر یاکتشاف یعامل

 یمؤلفه مورد بررس 126 یاکتشاف یعامل لیآزمون تحل

بود و  5/0از  تربیش هاهیگو یاشتراکات تمام، قرارگرفت

نامناسب حذف  یاشتراک ریمقاد لیبه دلای هیگو چیه

 . نشد

مناسب  یاستراتژ یطراح یچگونگ یادامه برا در

 میکه بدان میدار ازین ینظام آموزش عال سازییالمللبین

بر مدل  زانیو به چه م یدر چه سطح، کدام ابعاد

 دیاز د. ندمؤثر ینظام آموزش عال سازییالمللبین

را در  تأثیر نیتربیش هادانشگاه علمیهیأت یاعضا

 یراهبردها ینظام آموزش عال سازییالمللبینتحقق 

و  یدهسازمانو  تیآن تقو پس از. دارد یاسیس

 یراهبردها، یدانشگاه یراهبردها یتوانمندساز

ساختار و روابط ، ژهیو التیتشک جادیا، یارتباط

و ، یخدمت محور، یدانشگاه نیب یکردهایرو، یاسیس

بعد قرار  تیدر درجه اهم پذیرانعطاف یرهبر

  (.3)جدول دارند

 زیاستخراج شده از مصاحبه وآنال جیدر کل بر اساس نتا

در  توانمی شده را شناسایی شاخص 126 ها، کلداده

مورد  یسازی نظام آموزش عالیالمللاستقرار مدل بین

 استفاده قرارداد. 

 

 ینظام آموزش عال سازییالمللبینابعاد مؤثر بر  تیاهم :3 جدول

 درصد تبیین واریانس بعد

 213/22 راهبردهای سیاسی

 570/21 راهبردهای دانشگاهی

 871/19 راهبردهای ارتباطی

 970/13 ایجاد تشکیالت ویژه

 822/1 ساختار و روابط سیاسی

 471/1 رویکردهای بین دانشگاهی

 221/1 خدمت محوری

 082/1 پذیررهبری انعطاف

 

به درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به  دنیرس یبرا

تا چه حد مدل مورد نظر با  میبدان دیپژوهش با یهاهمؤلف

 یبررس قیلذا از طر، دارد یمربوطه سازگار یهاداده

شاخص  کی زرلیل. ردیگمی امر صورت نیبرازش مدل ا

شده توسط  نییبرازش)نسبت مجموع مجذورات تب ییکوین

برآورد شده در  سیمجذورات ماتر جموعکل م مدل به

به  تیشاخص از لحاظ مطلوب نیا. کندیجامعه( محاسبه م

 نیب ارهایمع نیا یهر دو. شباهت دارد یهمبستگ بیضر

برازش  ییکویهرچه شاخص ن، هستند ریمتغ، کیصفر تا 

 ترنزدیک کیبه عدد  یبرازندگی افتهی لیو شاخص تعد

مشاهده شده  یهابرازش مدل با داده ییکوین، باشند

 . است تربیش

 که دهدمی نشان رفته کار به برازش یهاشاخص یتمام

 جهینت نبنابرای. است خوبی برازش دارای مدل این

 در اندازه ییباال ییتوانا یدارا قیکه مدل تحق میرگیمی
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با توجه به استاندارد . دارد قیتحق یاصل یرهایمتغ یرگی

 . اعتماد را دارد تیقابل زرلیل یهاافتهی، بودن مدل

 یهاشاخص، دهدمی نشان 4نتایج جدول  کهچنان

. کردند تأیید را پژوهش شده اصالح الگوی، برازش

 به دو خی نسبت که دهندمی نشان برازش یهاشاخص

. ( معنادار استP=000/0) و 337/2 برابر آزادی درجه

 یهمگ 4طبق جدول  شاخص های برازندگی الگوی نهایی

 . قرار دارند یمطلوب اریدر حد بس

 

 یینها یالگو یبرازندگ یهاشاخص :4جدول
دو به  نسبت خی درجه آزادی  خی دو برازندگی هایشاخص

 درجه آزادی

 شاخص نیکویی

 برازش

شاخص برازندگی  

 افزایشی

شاخص برازش 

 تطبیقی

هنجار شده شاخص 

 ندگیبراز

جذر برآورد واریانس 

 خطای تقریب

 058/0 92/0 92/0 92/0 84/0 337/2 20 74/46 نهاییالگوی 

 

 نشان یینها یاصالح شده را در الگو بیضرا کیشکل 

 یمربوط به بعد راهبردها بیضر نیتربیش. دهدمی

آن مربوط به بعد  نیترکمو  01/83( با مقدار F1)یاسیس

 یهمگ. است 82/0( با مقدار F8)پذیرانعطاف یرهبر

رابطه ابعاد  یباال داریمعنابوده و  3/0از  تربیش بیضرا

 . دهدمی را نشان ینظام آموزش عال سازییالمللبینبا 

 

 
 نظام آموزش عالی سازیلمللیاالگوی نهایی رابطه ابعاد بین: 1شکل 

 

 
 نظام آموزش عالی سازیالمللیابعاد بین tمقادیر  :2شکل 

 

نظام آموزش  سازیالمللیابعاد بین tمقدار  پژوهش این در، دهدآزمون را نشان می tمقادیر  2که شکل  طورهمان
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 تربیشکه  است شده زده تخمین 33/16تا  40/24عالی از 

 توجه لذا با. است ( محاسبه شده96/1مفروض )t مقدار از

درصد  99 با ضریب بودن این مثبت و یمعنادار به

 تمام ابعاد فوق بر که نمود بیان توانمی اطمینان

مثبت و مستقیم  نظام آموزش عالی اثر سازیالمللیبین

راهبردهای  مربوط به بعد t ین مقدارتربیش. گذاردمی

ساختار و روابط  ین آن بعدترکمو  (1Fسیاسی)

 . است( 5Fسیاسی)

 ینظام آموزش عال سازییالمللبینمدل مناسب  تاًیو نها

 یهادانشگاهدر  یخبرگان دانشگاه اتیبا توجه به نظر

  شد. یطراح 3مطابق شکل شرق شمال  یدولت

 

 
 

 ینظام آموزش عال سازییالمللبینمناسب  مدل :3شکل

 

 بحث

 یبرا یمدل یپژوهش طراح نیدر ا یدر واقع هدف اصل

. بود ختهیبه روش آم ینظام آموزش عال سازییالمللبین

 یفیپژوهش در مرحله ک نیدست آمده از ابه یهاافتهی

 2 یدارا ینظام آموزش عال سازییالمللبیننشان داد که 

 (ییو عوامل روبنا ییبنا ری)عوامل ز شامل یبعد اساس

ما  این که یپژوهش برا جیواقع با توجه به نتا رداست. 

به  دیبا مییرا اعمال نما ینظام آموزش عال سازییالمللبین

 رایز م؛ییاستخراج شده توجه نما یهاهمؤلفابعاد و 

به عنوان عامل مهم و  ینظام آموزش عال سازییالمللبین

 ارتقای و هادانشگاهکردن  یرقابت یبرا ییقابل اتکا

 است.  آنها یهایتوانمند

 یهشت بعد راهبردها، یاکتشاف لیپس از انجام تحل

، یارتباط یراهبردها، یدانشگاه یراهبردها، یاسیس

، یاسیساختار و روابط س، ژهیو التیتشک جادیا

 یو رهبر، یخدمت محور، یدانشگاه نیب یکردهایرو

 . قرار گرفت یمشخص و مورد بررس پذیرانعطاف

شدن آموزش  یالمللبین» استیو س دهیپد، ریاخ یهاسال در

کشورها و  عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاهدر  «یعال

روبرو  یو استقبال روزافزون ریمناطق مختلف با رشد فراگ

نخبه و  انیدر جذب دانشجو تیموفق. (18و17بوده است)

 یو قراردادها هایامکان همکار افتنی زنی و، خوان درس

و  یالمللبین یعلم یهاآژانس، هابا سازمان یقاتیتحق

در سطح  یکسب اعتبار نیبرتر و همچن یهادانشگاه

. است یآموزش عال سازییالمللبیناز اهداف  یالمللبین

 یهااز مؤلفه گرید یکی یفرهنگ نیو سواد ب یریادگی

، نیهمچن. است یالمللبین یآموزش عال یاجتماع-یفرهنگ

 یالمللبیناهداف مهم  گریاز د یالمللبین رکا یرویآموزش ن

از . رودمی به شمار یو درس یآموزش یهاکردن برنامه

موجب جلب  یالمللبینکار  یرویپرورش و توسعه ن، یطرف
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شدن  یالمللبینبخش اقتصاد و بازار کار از  تیحما

 یفرهنگ یریادگی. شده است یو درس یآموزش یهابرنامه

 هافرهنگ انیبه تبادل و صلح م یو کسب دانش چند فرهنگ

 یالمللبینآموزش  (De Wit) تیدو .شودمی منجر هاملت و

 دولت نیهم اکنون در ب سازیابزار صلح کیرا به عنوان 

 برجسته یآموزش عال گذاران استسی و مردان

 یعمده برا چهار اصل، تیبه باور دِو .(19).داندمی

، یاسیوجود دارد: اصل س یدر آموزش عال سازییالمللبین

شامل  یاسیمنطق س. یو علم یفرهنگ یاجتماع، یاقتصاد

صلح و درک ، یفن یهمکار، یمل تیامن، یخارج استیس

آموزش  سازییالمللبیندر ای و منطقه یمل تیهو، متقابل

. دوم( یپس از جنگ جهان ژهوی به)اندو برجسته یاتیح یعال

، آموزش یمل یتقاضا، شامل رشد و رقابت یاصل اقتصاد

 سازییکه امروزه در جهان شودمی یمال زهیانگ، بازار کار

 یاصل اجتماع یعنی سوم اصل. است یاقتصاد ضرور

 یبرا فرهنگی نیب یستگیدرک و شا کی جادیا یبرا یفرهنگ

، نیهمچن. دارد تیاهم ایقبال دن در علمیهیأتو  انیدانشجو

و  سیتدر، در پژوهش فرهنگی نیو ب یالمللبینتوسعه بعد 

 مدل نیب یعلم یو استانداردها تیفیخدمات بهبود ک

در آثار  یآموزش عال سازییالمللبین طهیپژوهشگران ح

 هامدل نیاز ا یدر ادامه به برخ .(20اند)خود ارائه داده

 . پرداخت میخواه

 یبه بررس (( Kellerکلر متقدم همچون مدل یهامدل

بعد . (21)اندپرداخته سازییالمللبیندر  گذارتأثیرعوامل 

محور بودن در  ندیو فرآ یسازمان یراهبردها، شانیاز ا

قرار  تأکیدمورد  Knight)) تینا و (Davis) سیویآثار د

متاخرتر  یهامدل، شانیدر ادامه کار ا .(23و22گرفتند)

 یرا برا یچارچوب Jiang) ) انگیو ج(Rudzki)یرادزک

 انددانشگاه ارائه کرده یالمللبین یهاتیسطوح فعال نییتع

را مورد  یالمللبینراهبردها و اقدامات ، هایو خط مش

 یبه بررس ازین، نیب نیالبته در ا. (25و24)قرار دادند تأکید

 سازییالمللبین ندیدر فرآ گرید گذارتأثیرچند عامل 

پژوهش  نیرسد که در امی بنظر یضرور یآموزش عال

 . پرداخته شود هاشده به آن یسع

بعد  نینشان داد که ب یمعادالت ساختار آزمون

 ینظام آموزش عال سازییالمللبینو  یاسیس یراهبردها

و  یدانشگاه یهاراهبرد، 01/83 یبا بار عامل

، 08/79 یبا بار عامل ینظام آموزش عال سازییالمللبین

 ینظام آموزش عال سازییالمللبینو  یارتباط یراهبردها

و  ژهیو التیتشک جادیا، 08/82 یبا بار عامل

، 72/63 یبا بار عامل ینظام آموزش عال سازییالمللبین

نظام آموزش  سازییالمللبینو  یاسیساختار و روابط س

و  یدانشگاه نیب یکردهایرو، 66/1 یبا بار عامل یعال

، 64/1 یبا بار عامل یلنظام آموزش عا سازییالمللنیب

با  یآموزش عال ظامن سازییالمللبینو  یخدمت محور

 سازییالمللبینو  پذیرانعطاف یو رهبر، 87/0 یبار عامل

 میارتباط مستق زین، 82/0 یبا بار عامل ینظام آموزش عال

 یاعضا دیتوجه نمود که از د دیبا. دارند داریمعناو 

 تأثیر نیتربیش یاسیس راهبردهای، هادانشگاه علمیهیأت

پس . دارد یآموزش عال امنظ سازییالمللبینرا در تحقق 

 یو توانمندساز یدهسازمانو  تیتقو بیاز آن به ترت

 جادیا، یارتباط یراهبردها، یدانشگاه یراهبردها

 یکردهایرو، یاسیساختار و روابط س، ژهیو التیتشک

در  پذیرانعطاف یو رهبر، یخدمت محور، یدانشگاه نیب

ترین مهم .ندهستمؤثر ینظام آموزش عال سازییالمللبین

منبعث از عوامل فوق که در امتداد کار  یهاشاخص

 یینها یهاو در پرسشنامه ستا بوده نیشیپژوهشگران پ

 یادیز یهاشاخصه. شودمی زاشارهین شده بود دهگنجان

 یهادر ارتباط با امور توسعه مهارت ییدر پرسشنامه نها

 سیتدر یهابرنامه، برنامهفوق یهابرنامه نیتدو، یزبان

، یدرس یزیربرنامه، یو خارج یرانیا دیمشترک اسات

وجود ، هایگذاراستیبهبود س، یمال یهارساختیز نیمأت

 قیبودن تحق سومهوجود داشت که  بانیپشت یهااستیس

، انیروزجائیو ف، طاسکوه یخورسند قاتیبا تحق یجار

، و همکاران یاردکان یبهجت، و همکاران ینینائ یمحمد

 .(16تا12)کندمی تأییدرا  (Tham)و ثام  (Shaw) شاو
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 محدودوهش می توان به ژاین پاز جمله محدودیتهای 

خراسان  یهادانشگاه علمیهیأتبه  یجامعه آمار بودن

از مصاحبه شوندگان نسبت به  یبرخ نییپا یآگاه ،بزرگ

 ، عدم امکانینظام آموزش عال سازییالمللبینمقوله 

 اشاره نمود. هابخش گریبه د قیتحق یهاافتهی میتعم

جهت  شودپیشنهاد میپژوهش  یهاافتهیبا توجه به 

 سازییالمللبین یخدمات دانشگاه در راستا تیفیبهبود ک

 :دپذیرانجام زیراقدامات  یآموزش عال

 و کشور سیاسی و فرهنگی یهابین ارزش هماهنگی

 روابط گسترشها، دانشگاه شدن یالمللبین سیاست

تدوین ، کشورها رسای با مطلوب دیپلماتیک و سیاسی

ها، دانشگاهی شدن المللبینای حمایت از بر ییهاسیاست

و ای رشته نیب، یمعمو یآموزش یهابرنامه سازییغن

 ارتقای، درسی یهااستانداردسازی برنامه ای،توسعه

 از استفاده، یالمللبین ارزشیابی و تدریس یهاروش

 به مناسب توجه، (انگلیسی ویژه به) خارجی یهازبان

 وب و الکترونیکی پست نظیر جدید یهافناوری از استفاده

 احثهمب یهاسالن از استفاده به مناسب توجه، سایت

 یعلم ئتیتوسعه ه یمال نیتأم، اینترنتی به صورت آنالین

 یهابرگزاری جشنواره، یالمللبین یهاکنفرانس یبرا

و  مسؤولساختار سازمانی  جادیا، یالمللبین فرهنگی

 یافتن رسمیت، سازییالمللبینبرای  گوپاسخ

 تتقوی، دانشگاه مأموریت و رسالت در سازییالمللبین

ساخت ، افزاریو نرم افزاریتجهیزات و امکانات سخت

مکان و فضای آموزشی مطابق با استانداردهای 

، قیتوسعه و تحق یاختصاص بودجه برا، یالمللبین

جذابیت  شافزای، اساتید مطالعاتی یهافرصت شیافزا

، فرهنگی و اجتماعی کشور برای دانش پژوهان خارجی

  .سازییالمللبین برای ویژه ی اختصاص بودجه

 

 گيرينتيجه

 ریو ز یی)روبنا بعد 2 یفیمصاحبه در بخش ک جینتا از

 (ییربنایتا ز 4و ییتا روبنا 10) یاصل شاخص 14، (ییبنا

 انیاز مبدست آمد.  یاکتشاف لیشاخص حاصل از تحل 126و

، یاسیس یبعد راهبردها 8، شاخص موجود 126

 التیتشک جادیا، یارتباط یراهبردها، یدانشگاه یراهبردها

، یدانشگاه نیب یکردهایرو، یاسیسساختار و روابط ، ژهیو

و در  دیگرد ییشناسا پذیرانعطاف یو رهبر، یخدمت محور

 یمدل با استفاده از مدل معادالت ساختار یادامه طراح

که  داد افزار نشاننرم یخروج یدر بخش کم. دگردی انجام

رابطه  یآموزش عال سازییالمللبینبا  الذکرابعاد فوق

نظام  سازییالمللبینفوق بر  تمام ابعاد زین و ردداردامعنا

 . گذاردمی میاثر مثبت و مستق یآموزش عال

 

 قدرداني

با کد  یمقاله مستخرج از رساله دکتر نیا

و پیام  یدولت یهادانشگاهاز است.  13021212961017

مشهد ، بیرجند  انیفرهنگ،  مشهد ، بیرجند و بجنورد نور

خاطر کمک ه ب مشهد و بجنورد یو علوم پزشک و بجنورد

مصاحبه و پرسشنامه و  قیاز طر هاداده آوریجمعدر 

 اندنموده یاریآن مرا  لیکه در تکم یگرانقدر دیاسات زین

 . و تشکر فراوان دارم ریتقد
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Abstract 

 
Introduction: The decision regarding internationalization in Iran higher education seems indispensable. This 

necessity is in line with the implementation of the objectives of Iran’s 20-year vision plan that is, turning 

country into the supreme scientific power of the region. Therefore, the purpose of this study is developing an 

international model of higher education among the national North-Eastern Universities of Iran in 2018”.  

Methods: This study was a qualitative and quantitative study with an exploratory design which was 

conducted in 2018. As to the qualitative part, the sample included 18 members of the scientific experts at 

national universities who were selected by a purposeful method regarding the saturation rule. At the 

quantitative section, it included 302 experts who were selected using the random stratified sampling. The 

data collection instrument was semi-structured interview. As to the quantitive part, it was researcher-made 

questionnaire about the internationalization of higher education. To identify the components at the 

qualitative part, the content analysis method was used. Also, at the quantitative section, model analysis was 

done using the structural equations modeling. 

Results: The results of the exploratory analysis show that from among the 126 of the indicators, 8 main 

dimensions are identifiable. To be more specific, the opinions of the reliable professors of this field were 

asked; the identified dimensions were as follow: political strategies, academic strategies, communicative 

strategies, the establishment of the special organization, the political structure and relationships, inter-

university approaches, service-orienteers, and the flexible leadership. Later on, the model designation was 

done using Structural Equation Modeling. The t value for the internationalization of higher education 

dimensions in this research was estimated to be between 16. 33 to 24. 40 which was bigger than the given t 

value (1.96). The political strategies (F1) had the highest t value, but the political structure and the 

relationships (F5) had the lowest t value . 
Conclusion: Regarding the findings, it could be concluded that, all the aforementioned dimensions have 

desirable and direct impact on the internationalization of higher education.  

 

Keywords: higher education, internationalization, Iran’s 20-year vision plan, model designation 
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