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چکیده:
هدف این پژوهش ،شناسایی موانع بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان و تاثیر
آن بر انطباق پذیری سازمانی بود .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی از نوع
پیمایشی بود .جامعه آماری آن را مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان
به تعداد  373نفر تشکیل میدادند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای و بر اساس
فرمول کوکران تعداد  190نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه
محقق ساخته موانع بینالمللی سازی با  99سوال و پرسشنامه محقق ساخته انطباق پذیری سازمانی
با  40سوال استفاده شد .روایی و پایایی ابزارها مورد تایید قرار گرفتند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از
آزمونهای تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان
داد که؛ موانع بین المللی سازی دارای سیزده مؤلفه «فرهنگی ،روش تدریس ،محتوایی ،انسانی،
تجهیزاتی ،ساختاری ،مدیریتی -سیاسی ،مالی ،تکنولوژیکی ،خدمات پشتیبانی ،همکاریهای بین
المللی ،موانع داخلی سازمان و برنامه درسی» است .همچنین موانع بینالمللی سازی دانشگاه بر انطباق
پذیری سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد.
کلید واژهها :موانع بین المللی سازی ،انطباق پذیری سازمانی ،دانشگاه علوم پزشکی
 1دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
 2دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
 3استادیارگروه مدیریت آموزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
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مقدمه
تحوالت شگرف انتهای قرن بیستم و پیشبینی انقالبهای علمی ،اطالعاتی و مدیریتی در
قرن بیست و یکم ،مبین ابهام اساسی فراروی بشریت در مواجهه با آینده است .عصر حاضر ،عصر
جهانی شدن فرهنگ ،اجتماع ،اقتصاد ،آموزش ،سیاست و غیره به شمار میرود و جهان قرن بیست و
یکم نظارهگر تازهترین و گستردهترین تحوالت متاثر از این پدیده است .اما تاثیر جهانی شدن بر نظام-
های آموزشی تاثیری حساستر و سرنوشت سازتر برای افراد جامعه است (خسروی نژاد و همکاران،
 .)1390نقش محوری دانشگاهها و نظام آموزش عالی در شکلگیری و رهبری این تحوالت
انکارناپذیر است و برای تدوین و دسترسی صحیح به آیندهای در خور ،چشم جهانیان مجدداً به
دانشگاهها دوخته شده است .در آستانه قرن حاضر ،تحوالت بنیادینی در فرایندها و محصوالت
آموزش عالی در جهان صورت گرفته است .انفجار اطالعات ،توسعه ارتباطات ،تحوالت در نظامهای
اداره حکومت و تحوالت سیاسی ،نگاه و نیاز به آموزش عالی را از منظر توسعه دستخوش تحول و
تغییر اساسی کرده است.
یکی از موضوعاتی که در دوران اخیر ،از نیازهای ضروری آموزش عالی محسوب میشود،
پدیده بین المللی شدن دانشگاهها میباشد (محمد شفیع و نیستانی .)1391 ،بینالمللی شدن دانشگاه
و گسترش مبادالت دانشگاهی باعث رشد اجتماعی دانشگاهیان میشود زیرا دامنه تجربه اجتماعی و
دانش فرهنگی دانشجویان و دانشگاهیان از ملتها و فرهنگهای مختلف افزایش مییابد و باعث
نوعی جهش در فرایند رشد آنها از نظر یادگیری ،خالقیت و نوآوریهای مختلف میشود (بهجتی
اردکانی و همکاران.)1391 ،
روی آوردن به بینالمللیسازی دانشگاهها در نظام آموزشی عالی ایران یک ضرورت است که
شناخت سایر ملل و فرهنگها ،شناخت نیاز جامعه جهانی و توان پاسخگویی به آنها و تبدیل ایران به
قدرت علمی اول منطقه در راستای عملیاتی نمودن اهداف سند چشمانداز  20ساله کشور از دالیل
1
اصلی این ضرورت هستند .در همین راستا نتایج پیمایشی انجمن دانشگاهها و کالجهای کانادایی
( )2009منطقیترین دلیل بینالمللیسازی را آمادهسازی فارغالتحصیالنی میداند که از نظر بینالمللی
مطلع ،دانا و فهمیده و از نظر روابط میان فرهنگی نیز شایسته هستند .مشهود است که در قرن حاضر
وظیفه دانشگاهها تربیت افرادی با صالحیت الزم جهت کار و زندگی و پاسخگویی به نیازها و در

)1 - Association University and Canadian Colleges (AUCC
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جوامع بینالمللی و میان فرهنگی است و این امر مستلزم شناخت کافی دانشجویان نسبت به جوامع و
فرهنگهای گوناگون و توجه و احترام به آنها یا همانا داشتن دیدگاه میان فرهنگی و بینالمللی است.
در یک طبقهبندی کلی میتوان دالیل بینالمللی کردن آموزش عالی یا دانشگاه را در سه
زمینه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خالصه کرد .از نظر سیاسی در جهان امروز ،آموزش و به ویژه
آموزش عالی را بعد چهارم سیاست خارجی میدانند (ایرالی)1999 ،1؛ از نظر فرهنگی مهمترین هدف
برای بینالمللی شدن آموزش عالی گسترش ارزشها و اصول مورد نظر فرهنگ ملی کشورها به
عرصه بینالمللی است (دویت )2002 ،2و از نظر اقتصادی آموزش عالی بینالمللی هم در کوتاه مدت
و هم مهمتر از آن در درازمدت منبع مهم درآمدزایی دولتها در عرصه اقتصاد بین المللی است
(دنیکو 3و همکاران.)2011 ،
تحقیقات نشان دادهاند که ضعف تعامالت و همکاریهای علمی ،آموزشی و پژوهشی مراکز
آموزشی با سایر کشورها باعث کاهش منافع توسعه جامعه ملی میشود (خسروی نژاد و همکاران،
 .)1390لذا بر طبق اهمیت برنامههای آموزش عالی مسأله اساسی در پژوهش کنونی ،شناسایی موانع
بینالمللی سازی دانشگاه و تاثیر آن بر انطباق پذیری سازمانی است.
از طرفی انطباقپذیری را راهکاری ضروری برای مقابله با آسیبپذیری میدانند .به عقیده
اسمیت )2001( 4انطباق با تغییر شرایط ،اشاره به تنظیماتی در سیستمهای محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی دارد که در پاسخ به محركهای واقعی یا مورد انتظار و آثار و نتایج آنها و کاهش آسیب
پذیری انجام میشود (الوداری و همکاران .)1392 ،لذا دانشگاهها از جمله دانشگاه علوم پزشکی باید
انطباق پذیر باشند؛ چرا که دانشگاهها با عرضه و تقاضا سروکار دارند .در دوره کثرت داوطلبان ورود
به دانشگاه یا به اصطالح پشت کنکوریها ،نظام آموزش عالی به علت فزونی تقاضا نسبت به عرضه،
به طور ناموزون توسعه یافت و بیش از دو دهه بدون کوچکترین مشکل (در بُعد تقاضا) ادامه فعالیت
داد .اما اکنون بسیاری از مراکز دانشگاهی با بحران جذب دانشجو یا بحران صندلی خالی مواجه
هستند (افشار کاظمی و برومند .)1388 ،از طرف دیگر روز به روز عرضه کنندگان جدیدی وارد عرصه
آموزش عالی میشوند .بنابراین میتوان گفت هم کاهش تقاضای آموزش عالی و هم افزایش عرضه
آن ،دانشگاهها را مورد تهدید قرار میدهد .لذا انطباقپذیری راهکاری ضروری برای مقابله با این
آسیبها است .بنابراین به نظر میرسد که از بعد بین المللی شدن میشود به این انطباق دست یافت.
1 - Air Lie
2 - De wit
3 - Deniko
4 - Smith
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زمانی منش و همکاران ( ،)1399در پژوهشی با عنوان «طراحی مدلی بومی برای بینالمللی
سازی دانشگاههای علوم پزشکی ایران» نشان دادند که؛ مدل طراحی شده شامل عوامل زیربنایی
(شرایط سیاسی و امنیتی ،شرایط فرهنگی و اقتصادی ،شرایط جهانی و منطقهای) و روبنایی (مدیریت
و منابع انسانی ،همکاری علمی ،فضا و تجهیزات ،برنامههای درسی ،فعالیت فوق برنامه ،نظارت و
بازبینی ،فرهنگ دانشگاهی) است که عوامل زیربنایی به صورت غیرمستقیم و نامحسوس بر بین-
المللی سازی دانشگاه تاثیر میگذارند و عوامل روبنایی به صورت مستقیم و محسوس به
دانشگاه وجهه بینالمللی میدهند؛ اسماعیل نیا و همکاران ( ،)1391در پژوهشی با عنوان «بررسی
وضعیت موجود و مطلوب بین المللی شدن دانشگاهها از دیدگاه صاحب نظران در دانشگاه تهران»
نشان دادند که؛ وجود منابع مالی ناکافی ،تسهیالت و امکانات فرسوده و نامناسب ،وجود موانع
فرهنگی ،موانع قانونی و بهرهمندی محدود از استقالل دانشگاهی ،مدیریت تمرکزگرا در نظام
دانشگاهی ،نداشتن مهارت در زبانهای شناخته شده بین المللی ،کمبود کارکنان متخصص و آشنا به
امور بین الملل ،نبود اراده سیاسی واقعی در عرصه ملی و دانشگاهی برای بین المللی شدن ،کمبود
اعضای هیات علمی آشنا به امور بین الملل ،تاکید زیاد بر روشهای سنتی تدریس و عدم پذیرش
الگوهای جدید تدریس و نبود شایستگیهای بین المللی در مدیران از موانع بینالمللی شدن دانشگاه
هستند؛ سلیمی و همکاران ( ،)1394در پژوهشی با عنوان «بررسی موانع و راهکارهای بینالمللی
شدن برنامههای آموزش عالی فنی -مهندسی» نشان دادند که؛ اعضای هیاتعلمی عوامل فرهنگی،
انسانی ،ساختاری ،تجهیزاتی ،محتوای و روش تدریس را به عنوان موانع بینالمللی سازی برنامههای
درسی میدانند؛ اشتری ( ،)1394در پژوهشی با عنوان «بررسی موانع بین المللی سازی برنامه درسی
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای غیر انتفاعی شهر
ایوانکی» نشان داد که؛ از دیدگاه اعضای هیات علمی به ترتیب عوامل فرهنگی محتوایی ،تجهیزاتی،
ساختاری ،انسانی به عنوان موانع بینالمللی سازی برنامههای درسی میباشد؛ عصاره و فقیه عباسی
( ،)1394در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر بین المللی شدن برنامههای درسی دانشگاهی
در موسسات آموزش عالی ایران» نشان دادند که؛ از دیدگاه اعضای هیأت علمی عوامل مدیریتی،
تجهیزاتی ،ارتباطی ،اعتباربخشی مدارك تحصیلی ،محتوایی ،تولید دانش و دسترسی به منابع متنوع
یادگیری به ترتیب مهمترین عوامل موثر در بین المللی شدن برنامههای درسی دانشگاهی است؛
خسروی نژاد و همکاران ( ،)1390در پژوهشی با عنوان «بررسی موانع بینالمللی سازی برنامههای
درسی دانشگاههای آزاد منطقه  9استان خوزستان از دیدگاه اعضای هیأت علمی این دانشگاهها»
نشان دادند که؛ مشکالت فرهنگی ،مالی ،تجهیزاتی ،مدیریتی -سیاسی ،تکنولوژیکی (فاوا) ،انسانی،
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محتوایی ،روشهای تدریس و ساختاری از موانع بینالمللی سازی برنامههای درسی دانشگاه می-
باشند و فتحی واجارگاه و همکاران ( ،)1388در پژوهشی با عنوان «بررسی موانع بین المللی برنامه-
های درسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی» نشان دادند که؛
اعضای هیات علمی ،عوامل فرهنگی ،انسانی ،سیاسی ،ساختاری ،تجهیزاتی ،محتوایی و روش تدریس
را به عنوان موانع بینالمللی سازی برنامههای درسی میدانند.
کاهن 1و همکاران ( ،)2019در پژوهشی با عنوان «درك مدیران از موانع بینالمللی شدن:
بررسی شرکتهای مبتنی بر فنآوری جدید در برزیل» نشان دادند که؛ موانع بینالمللی شدن شرکت-
های مبتنی بر فناوری عبارتند از :مانع سازمانی خارجی ،مانع ظرفیت سازمانی داخلی و مانع منابع
انسانی؛ یاتاگان ،)2011( 2در پژوهشی با عنوان «چالشهای سیستم آموزش عالی رومانی در زمینه
جهانی سازی» نشان داد که؛ انتقال آموزش عالی به آموزش جامع ،هزینههای باالی خدمات آموزشی،
کاهش سهم کمکهای خصوصی ،شرایط دسترسی نابرابر به خدمات تحصیلی فارغ التحصیالن
دانشگاه از چالشهای سیستم آموزش عالی است؛ بوردین و بورزا ،)2013( 3در پژوهشی با عنوان «بین
المللی شدن موسسات آموزش عالی :مورد مطالعه رومانی» نشان دادند که؛ تضمین کیفیت در آموزش
عالی ،سطح باالیی از بینالمللی شدن را فراهم میکند .بین موسسات آموزش عالی رومانیایی که
برنامههای تحصیلی در یک زبان خارجی را از طریق فرایند بینالمللی درك میکنند فاصله زیادی
وجود دارد .و چالدرز )2010( 4در پژوهشی با عنوان «دانشگاههای قرن :21روند در حال توسعه
مشارکت اعضای هیأت علمی در بینالمللی شدن آموزش عالی» نشان داد که؛ موانع ذهنی ،موانع
فرهنگی ،موانع سیاسی ،موانع ساختاری و اداری و موانع تکنولوژیکی از موانع بین المللی شدن
دانشگاهها میباشد.
با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از نهادهای آموزش عالی تا حدود زیادی
از شرایط بینالمللی سازی تأثیر میپذیرد؛ ولی این امر با موانع و مشکالتی مواجه است ،لذا در این
پژوهش تالش میشود تا با شناسایی موانع بینالمللی سازی با رویکرد انطباقپذیری سازمانی در
دانشگاه علوم پزشکی گامی در جهت رفع موانع برداشته شود .بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این
است که« :مدل مواجهه با موانع بینالمللی سازی با رویکرد انطباق پذیری سازمانی در دانشگاه علوم
پزشکی استان گلستان چگونه است؟».
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آنجایی که دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از نهادهای آموزش عالی تا حدود زیادی از
شرایط بینالمللی سازی تأثیر میپذیرد؛ ولی این امر با موانع و مشکالتی مواجه است ،لذا در این
پژوهش تالش میشود تا با شناسایی موانع بینالمللی سازی با رویکرد انطباقپذیری سازمانی در
دانشگاه علوم پزشکی با ارائه یک مدل گامی در جهت رفع موانع برداشته شود .بنابراین سوال اصلی
پژوهش حاضر این است که« :موانع بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان کدامند؟ و
تاثیر آن بر انطباق پذیری سازمانی چگونه است؟».
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه
آماری آن را کلیه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به تعداد 373
نفر تشکیل میدهند که بر اساس فرمول کوکران ،تعداد  190نفر با روش نمونهگیری «تصادفی طبقه-
ای» براساس سمت سازمانی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته موانع بینالمللی سازی با  99سوال و 13
مولفه «فرهنگی ،روش تدریس ،محتوایی ،انسانی ،تجهیزاتی ،ساختاری ،مدیریتی -سیاسی ،مالی،
تکنولوژیکی ،خدمات پشتیبانی ،همکاریهای بین المللی ،موانع داخلی سازمان و برنامه درسی» و
پرسشنامه محقق ساخته انطباق پذیری سازمانی با  40سوال و 7مولفه «یادگیری سازمانی ،ایجاد
تغییر ،مشتریگرایی ،تمرکز بیرونی ،نوآوری ،بینش مشترك و تفکر نظاممند» استفاده شد .روایی
صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان رسید و پایایی آنها با استفاده از آزمون ضریب آلفای
کرونباخ برای پرسشنامه موانع بینالمللی سازی  0/87و پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی 0/89
محاسبه شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی
تاییدی و معادالت ساختاری و نرم افزارهای  SPSS20و  PLSاستفاده شد.
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یافتههای پژوهش
سؤال یک :مؤلفههای موانع بین المللی سازی در دانشگاه علوم پزشکی استان
گلستان کدامند؟
برای تشخیص کفایت و شرایط الزم دادهها برای اجرای تحلیل عاملی ،از آزمونهای تناسب
کایزر-مایر-الکین 1و بارتلت 2استفاده شد که نتایج در جدول  1ارایه شده است:
جدول  -1نتایج آزمون و Bartlett
متغیر

آماره  KMOو
Bartlett

موانع بین المللی KMO=0/918
سازی
sig=0/000

نتیجه آزمون

نام عامل به دست آمده به ترتیب
اهمیت  -درصد واریانس

تأیید کفایت و
همبستگی دادهها

 -1ساختاری
 -2روش تدریس
 -3فرهنگی
 -4محتوایی
 -1مالی
 -9انسانی
 -7تکنولوژی
 -8تجهیزاتی
 -9موانع داخلی سازمان
 -10همکاری های بین المللی
 -11خدمات پشتیبانی
 -12مدیریتی _ سیاسی
 -13برنامه درسی

درصد واریانس تبیین

شده

%80/012

مطابق جدول  ،1چون مقدار آماره  KMOبرای همه مؤلفهها بیشترر از  0/7محاسربه شرد،
همچنین نتیجه آزمون  Bartlettنشان داده که سطح معنراداری بررای همره متغیرهرا Sig>0/01
محاسبه شده است ،لذا دادهها کفایت و همبستگی الزم جهت اجرای تحلیل عاملی اکتشافی را دارنرد.
درصد واریانس تبیین شده در ستون آخر نشان مریدهرد کره از  %80/012تغییررات سرؤاالت توسرط

1 - Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2 - Bartlett's Test
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مؤلفههای استخراج شده قابل تبیین هستند .در ادامه در جدول  2بررسی تحلیرل عراملی اکتشرافی و
تعیین میزان بار عاملی هر یک از مؤلفههای آن انجام شد.
جدول  -2نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی موانع بین المللی سازی
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مطابق جدول 2؛ متغیر موانع بین المللی سرازی دارای سریزده مؤلفره ( -1سراختاری -2روش
تدریس -3فرهنگی -4محتوایی -1مالی  -9انسرانی -7تکنولروژی  -8تجهیزاتری -9موانرع داخلری
سازمان -10همکاری های بین المللی -11خردمات پشرتیبانی -12مردیریتی _ سیاسری -13برنامره
درسی) است که شامل  99سؤال میشود .بیشترین بار عاملی  0/918مربوط به سؤال  97و کمترین
بار عاملی  0/794مربوط به سؤال  1میباشد .بار عاملی اول مربوط به مؤلفهی (ساختاری) اسرت کره
شامل سؤالهای  29تا  32میباشد ،در این مؤلفه بیشترین بار عاملی  0/899به سؤال  31و کمترین
بار عاملی  0/818به سؤال  29مربوط میشود .بار عاملی دوم مربوط به مؤلفهی (روش تدریس) است
که شامل سؤالهای  7تا  12میباشد ،در این مؤلفه بیشترین بار عاملی  0/92به سؤال  7و کمتررین
بار عاملی  0/897به سؤال  9مربوط میشود .بار عاملی سوم مربوط به مؤلفهی (فرهنگی) اسرت کره
شامل سؤالهای  1تا  9میباشد ،در این مؤلفه بیشترین بار عاملی  0/909به سؤال  2و کمترین برار
عاملی  0/794به سؤال  1مربوط میشود بار عاملی چهارم مربوط به مؤلفرهی (محتروایی) اسرت کره
شامل سؤالهای  13تا  17میباشد ،در این مؤلفه بیشترین بار عاملی  0/817به سؤال  11و کمترین
بار عاملی  0/942به سؤال  17مربوط میشود .بار عاملی پنجم مربوط به مؤلفرهی (مرالی) اسرت کره
شامل سؤالهای  39تا  42میباشد ،در این مؤلفه بیشترین بار عاملی  0/949به سؤال  40و کمترین
بار عاملی  0/874به سؤال  42مربوط میشود .بار عاملی ششم مربوط به مؤلفهی (انسانی) اسرت کره
شامل سؤالهای  18تا  23میباشد ،در این مؤلفه بیشترین بار عاملی  0/93به سؤال  23و کمتررین
بار عاملی  0/87به سؤال  18مربوط میشود .بار عاملی هفتم مربوط به مؤلفهی (تکنولوژی) است کره
شامل سؤالهای  43تا  48میباشد ،در این مؤلفه بیشترین بار عاملی  0/931به سؤال  48و کمترین
بار عاملی  0/88به سؤال  44مربوط میشود .بار عاملی هشتم مربوط به مؤلفهی (تجهیزاتی) است که
شامل سؤالهای  24تا  28میباشد ،در این مؤلفه بیشترین بار عاملی  0/831به سؤال  28و کمترین
بار عاملی  0/812به سؤال  29مربوط میشود .بار عاملی نهم مربوط به مؤلفهی (موانع داخلی سازمان)
است که شامل سؤالهای  91تا  94میباشد ،در این مؤلفه بیشترین بار عاملی  0/929به سؤال  91و
کمترین بار عاملی  0/841به سؤال  94مربوط میشود .بار عاملی دهم مربوط به مؤلفرهی (همکراری
های بین المللی) است که شامل سؤالهای  49تا  14میباشد ،در این مؤلفه بریشتررین برار عراملی
 0/93به سؤال  10و کمترین بار عاملی  0/828به سؤال  12مربوط میشود .بار عاملی یازدهم مربوط
به مؤلفهی (خدمات پشتیبانی) است که شامل سؤالهای  49تا  14میباشد ،در این مؤلفه بریشتررین
بار عاملی  0/93به سؤال  10و کمترین بار عاملی  0/828به سؤال  12مربوط مریشرود .برار عراملی
دوازدهم مربوط به مؤلفهی (مدیریتی _ سیاسی) است که شامل سؤالهای  33تا  38میباشد ،در این
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مؤلفه بیشترین بار عاملی  0/922به سؤال  34و کمترین بار عاملی  0/849به سؤال  31مربوط می-
شود .بار عاملی سیزدهم مربوط به مؤلفهی (برنامه درسی) است که شامل سؤالهای  91ترا  99مری-
باشد ،در این مؤلفه بیشترین بار عاملی  0/918به سؤال  97و کمترین بار عاملی  0/929به سؤال 98
مربوط میشود.
در ادامه برای بررسی این سوال از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج در جدول  3ارائه
شده است:
جدول  -3نتایج حاصل از یافتههای تحلیل عاملی تاییدی برای متغیر موانع بینالمللی سازی در سطح
معناداری 0/01
متغیر
موانع بینالمللی سازی

مؤلفه
فرهنگی

t-value
28/971

ضریب استاندارد
0/821

R2
0/974

روش تدریس

44/928

0/892

0/744

محتوایی

29/924

0/811

0/918

انسانی

23/319

0/804

0/947

تجهیزاتی

22/981

0/794

0/930

ساختاری

43/700

0/880

0/779

مدیریتی _ سیاسی

14/901

0/731

0/140

مالی

27/430

0/809

0/919

تکنولوژی

24/017

0/799

0/934

خدمات پشتیبانی

21/938

0/770

0/194

همکاری های بین المللی

21/134

0/774

0/199

موانع داخلی سازمان

22/110

0/791

0/927

برنامه درسی

13/132

0/701

0/497

مطابق جدول  ،3در سطح اطمینان  99%مقادیر  t-valueبرای تمام مؤلفههای موانع بین
المللی سازی در خارج بازهی ( )-2/18 ، 2/18قرار دارند .همچنین ،مقادیر R2برای همه مولفهها
متوسط به باال بوده و براساس ضرایب استاندارد بار عاملی برای هر مؤلفه باالتر از  0/7میباشد و
باالترین بار عاملی مربوط به مؤلفه ساختاری ( )0/880و پایینترین بارعاملی مربوط به مؤلفهی برنامه
درسی ( )0/701است.
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سؤال دو :تاثیر موانع بینالمللی سازی دانشگاه بر انطباق پذیری سازمانی در
دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان چگونه است؟
برای بررسی این سوال از آزمون معادالت ساختاری استفاده شد .میزان اثرگذاری موانرع برین-
المللی سازی دانشگاه بر انطباق پذیری سازمانی به همراه ارائه الگروی یکاارچره و متعرادل براسراس
روابط بین متغیرها با استفاده از نرم افزار  plsمحاسبه شد که در نمودارهای  1و  2و جردول  4ارائره
شده است.

نمودار  -1مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد ضرایب مسیر
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نمودار  -2مدل ساختاری در حالت معنی داری ضرایب مسیر
جدول  -4نتایج حاصل از یافتههای تحلیل مسیر
متغیرها
تاثیر موانع بینالمللی سازی دانشگاه بر انطباق پذیری سازمانی

آماره t

ضریب

10/911

استاندارد
-0/873

نمودارهای  1و  2و نتایج تحلیل مسیر مندرج در جدول  4نشان میدهند که ،براساس ضرایب
استاندارد بین متغیر مکنون برونزا (موانع بین المللی سازی) با متغیر مکنون درونزا (انطباق پذیری
سازمانی) بار عاملی  -0/873برقرار است .همچنین به دلیل اینکه مقدار  t-valueدر خارج بازهی
( 2/18و  )-2/18قرار دارد در سطح اطمینان  99%تاثیر موانع بینالمللی سازی دانشگاه بر انطباق
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پذیری سازمانی معنیدار شده است ،لذا موانع بینالمللی سازی دانشگاه بر انطباق پذیری سازمانی تاثیر
منفی و معناداری دارد.
معادالت ساختاری پژوهش به شرح ذیل است:
*
موانع بینالمللی سازی  = -0/873انطباق پذیری سازمانی
مدل معادالت ساختاری فوق حاکی از آن است که :متغیر مکنون درونزا (انطباق پذیری
سازمانی) از متغیر متغیر مکنون برونزا (موانع بینالمللی سازی) با (ضریب تأثیر  -0/873و
 )t=10/911تأثیر معکوس و معناداری میپذیرد.
نتیجهگیری
بین المللی شدن آموزش عالی ،فرایندی است که به عنوان راهکار و پاسخ منطقی برای
چالشهای برآمده از جهانی شدن توسط صاحب نظران آموزش عالی و به دنبال آن دانشگاهها در
جهان مورد توجه قرار گرفته است .روبین ( )2001معتقد است که بینالمللی شدن ،شناسه جهانی شدن
نیست ،بلکه هم یک محصول و هم یک عامل در جهانی شدن است .دانشگاهها از جمله دانشگاه
علوم پزشکی در حرکت خود به سوی آینده ،ناگزیر باید به سمت بینالمللی شدن بروند ،لذا شناسایی
موانع بینالمللی شدن حائز اهمیت میباشد .بنابراین در این پژوهش شناسایی موانع بین المللی سازی
دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان و تاثیر آن بر انطباق پذیری سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش نشان داد که؛ موانع بین المللی سازی دارای سیزده مؤلفه «فرهنگی ،روش
تدریس ،محتوایی ،انسانی ،تجهیزاتی ،ساختاری ،مدیریتی -سیاسی ،مالی ،تکنولوژیکی ،خدمات
پشتیبانی ،همکاریهای بین المللی ،موانع داخلی سازمان و برنامه درسی» است .این یافته با نتایج
پژوهشهای زمانی منش و همکاران ( ،)1399که نشان دادند عوامل سیاسی ،فرهنگی همکاری
علمی ،فضا و تجهیزات ،برنامههای درسی بر بینالمللی سازی دانشگاه تاثیر میگذارند؛ سلیمی و
همکاران ( )1394که نشان دادند عوامل فرهنگی ،انسانی ،ساختاری ،تجهیزاتی ،محتوای و روش
تدریس از موانع بینالمللی سازی برنامههای درسی دانشگاههای شهرستان سنندج میباشد؛ اشتری
( )1394که نشان داد عوامل فرهنگی محتوایی ،تجهیزاتی ،ساختاری ،انسانی از موانع بینالمللی سازی
برنامههای درسی است؛ خسروی نژاد و همکاران ( )1390که نشان دادند مشکالت فرهنگی ،مالی،
تجهیزاتی ،مدیریتی -سیاسی ،تکنولوژیکی (فاوا) ،انسانی ،محتوایی ،روشهای تدریس و ساختاری از
موانع بینالمللی سازی برنامههای درسی دانشگاه میباشند؛ فتحی واجارگاه و همکاران ( )1388که
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نشان دادند عوامل فرهنگی ،انسانی ،سیاسی ،ساختاری ،تجهیزاتی ،محتوایی و روش تدریس از موانع
بینالمللی سازی برنامههای درسی است؛ کاهن و همکاران ( )2019که نشان دادند منابع انسانی از
موانع بینالمللی شدن شرکتهای مبتنی بر فناوری است و چالدرز ( )2010که نشان داد موانع ذهنی،
موانع فرهنگی ،موانع سیاسی ،موانع ساختاری و اداری و موانع تکنولوژیکی از موانع بین المللی سازی
دانشگاههاست ،همسو میباشد.
نتایج آزمون معادالت ساختاری نشان داد که؛ موانع بینالمللی سازی دانشگاه بر انطباق پذیری
سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که؛ امروزه بینالمللی شدن
دانشگاهها به عنوان راهکار و پاسخ منطقی برای چالشهای برآمده از جهانی شدن است .از طرفی
انطباقپذیری راهکاری ضروری برای مقابله با آسیبپذیری است .به عقیده اسمیت ( )2001انطباق با
تغییر شرایط ،اشاره به تنظیماتی در سیستمهای محیطی ،اجتماعی و اقتصادی دارد که در پاسخ به
محركهای واقعی یا مورد انتظار و آثار و نتایج آنها و کاهش آسیب پذیری انجام میشود .لذا بین
المللی سازی دانشگاه بر انطباق پذیری سازمانی تاثیر گذار است و موانعی از قیبل کم توجهی به
برگزاری نمایشگاه در دانشگاه برای معرفی و شناسایی سایر فرهنگها ،محدودیت آموزش از راه دور
جهت انطباق روش تدریس با رویکردهای جدید بین المللی ،آشنایی کم و استفاده نامؤثر از فناوری-
های جدید در تدریس و آموزش ،توجه پایین به توسعهی رشتههای جدید در سطح بین المللی ،کم
توجهی به ارائه محتوا به صورت برخط (آنالین) ،بازنگشتن افراد بورسیه به داخل کشور ،فراهم نبودن
زیر ساختهای الزم جهت آموزش مبتنی بر وب و برخط ،کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
مناسب در عرصه اینترنت و فناوری ،نبودن امکانات الزم جهت اسکان و نگهداری دانشجویان خارجی،
شکل خاص ارتباط و تعامالت سیاسی کشورمان با کشورهای جهان ،مشکل خروج از کشور و ورود
دانشجویان خارجی به کشور و گرفتن ویزا ،کمبود اعتبارات الزم جهت اعزام دانشجویان به دانشگاه-
های معتبر خارجی جهت تبادل بین المللی ،کمبود اعتبارات جهت آموزش اساتید و برگزاری دورههای
بین المللی برای آنان ،دسترسی کم اعضای هیأت علمی به کامایوترهای شخصی در دانشگاهها،
آشنایی پایین با انواع مختلف فعالیتهای پژوهشی داخلی و خارجی از طریق محیط شبکه ،ضعف در
ارائه خدمات آموزشی و غیرآموزشی برای دانشجویان ،کمبود اساتید متخصص برای ارائه خدمات،
کمبود مشاوران تحصیلی و روانی متخصص برای ارائه خدمات ،پایین بودن برخی استانداردهای
آموزشی و پژوهشی در دانشگاههای داخل کشور ،اهمیت نداشتن همکاریهای بین المللی در
سیاستگذاریهای کالن علمی ،محدودیت در دسترسی به پایگاههای اطالعاتی معتبر دنیا ،ضعف
علمی و زبانی در تولید محتوایی با قابلیت صادر کردن در سطح بین المللی و کم توجهی به شیوههای
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جدید ارزشیابی در برنامههای درسی و استفاده از رویکردهای سنتی میتوانند در انطباق پذیری
سازمانی تاثیری معکوس داشته باشند.
در پایان با توجه به یافتههای پژوهش به مسئوالن و مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان
گلستان پیشنهاد میشود که؛ موانع بین المللی سازی دانشگاه را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام
نمایند؛ موانع و مشکالت اعزام اساتید به فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور از قبیل اخذ روادید و
هزینههای مربوط به مسافرت به منظور برقراری ارتباطات مستمر علمی با اساتید و متخصصان سایر
کشورها را برطرف نمایند .همچنین زمینههایی در برنامههای درسی به منظور رشد مهارتهای
ارتباطی و زبانی دانشجویان ،به خصوص زبانهایی که در روابط بین الملل بیشتر مورد استفاده قرار
میگیرد ،فراهم نمایند.
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