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 یراستان گلستان و تاث یدانشگاه علوم پزشک یساز یالملل ینموانع ب ییشناسا

 یسازمان یریآن بر انطباق پذ

 3یدآبادیسع ییوسفرضا و  2مسئول( یسندهنو) یتیترانه عنا ،1محمد جواد زنگانه 
 

 چکیده:

 تاثیر و گلستان استان پزشکی علوم دانشگاه سازی المللی بین موانع شناساییهدف این پژوهش، 

روش، توصیفی از نوع  نظر زا واز نظر هدف، کاربردی  بود. این پژوهش سازمانی پذیری انطباق بر آن

مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان . جامعه آماری آن را بود پیمایشی

ای و بر اساس گیری تصادفی طبقهنمونه دادند که با استفاده از روشمینفر تشکیل  373به تعداد 

 نامهها از پرسشآوری دادهجهت جمع نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 190فرمول کوکران تعداد 

نامه محقق ساخته انطباق پذیری سازمانی سوال و پرسش 99المللی سازی با محقق ساخته موانع بین

ها از روایی و پایایی ابزارها مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل دادهسوال استفاده شد.  40با 

نتایج نشان  ی و معادالت ساختاری استفاده شد.لیل عاملی تاییدتحلیل عاملی اکتشافی، تح هایآزمون

فرهنگی، روش تدریس، محتوایی، انسانی، » موانع بین المللی سازی دارای سیزده مؤلفهداد که؛ 

های بین سیاسی، مالی، تکنولوژیکی، خدمات پشتیبانی، همکاری -تجهیزاتی، ساختاری، مدیریتی

المللی سازی دانشگاه بر انطباق موانع بینهمچنین است. « برنامه درسی نع داخلی سازمان والمللی، موا

  ری سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد.پذی

 

 پزشکی علوم دانشگاه، سازمانی پذیری انطباق ،سازی المللی بین موانعها: هکلید واژ

                                                 
 
 یرانا ی،سار ی،اسالم دانشگاه آزاد ی،واحد سار ی،آموزش یریتگروه مد یدکتر یدانشجو1
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 مقدمه
های علمی، اطالعاتی و مدیریتی در بینی انقالبتحوالت شگرف انتهای قرن بیستم و پیش

قرن بیست و یکم، مبین ابهام اساسی فراروی بشریت در مواجهه با آینده است. عصر حاضر، عصر 
رود و جهان قرن بیست و جهانی شدن فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، آموزش، سیاست و غیره به شمار می

-ترین تحوالت متاثر از این پدیده است. اما تاثیر جهانی شدن بر نظامترین و گستردهگر تازهکم نظارهی

است )خسروی نژاد و همکاران، تر و سرنوشت سازتر برای افراد جامعه های آموزشی تاثیری حساس
 تحوالت این رهبری و گیریشکل در عالی آموزش نظام و هادانشگاه محوری (. نقش1390

به  مجدداً جهانیان چشم خور، در ایآینده به صحیح دسترسی و تدوین برای و انکارناپذیر است
محصوالت  و فرایندها در بنیادینی تحوالت حاضر، قرن آستانه است. در شده ها دوختهدانشگاه
های نظام در تحوالت ارتباطات، توسعه اطالعات، انفجار است. گرفته صورت جهان عالی در آموزش

و  تحول دستخوش توسعه منظر از را عالی آموزش به نیاز و نگاه سیاسی، تحوالت و اداره حکومت
 است. کرده اساسی تغییر

 شود،می محسوب عالی آموزش ضروری نیازهای از اخیر، دوران در که موضوعاتی از یکی

 دانشگاه شدن المللی(. بین1391باشد )محمد شفیع و نیستانی، ها میدانشگاه شدن المللی بین پدیده

 و اجتماعی تجربه دامنه زیرا شوددانشگاهیان می اجتماعی رشد باعث دانشگاهی مبادالت گسترش و
 باعث و یابدمی افزایش های مختلفو فرهنگ هاملت از دانشگاهیان و دانشجویان فرهنگی دانش

)بهجتی  شودمی ختلفم هایو نوآوری خالقیت نظر یادگیری، از آنها رشد فرایند نوعی جهش در
 (. 1391اردکانی و همکاران، 

ها در نظام آموزشی عالی ایران یک ضرورت است که سازی دانشگاهالمللیروی آوردن به بین
ها، شناخت نیاز جامعه جهانی و توان پاسخگویی به آنها و تبدیل ایران به شناخت سایر ملل و فرهنگ

ساله کشور از دالیل  20انداز نمودن اهداف سند چشم قدرت علمی اول منطقه در راستای عملیاتی
 1های کاناداییها و کالجاصلی این ضرورت هستند. در همین راستا نتایج پیمایشی انجمن دانشگاه

المللی داند که از نظر بینالتحصیالنی میسازی فارغسازی را آمادهالمللیترین دلیل بین( منطقی2009)
از نظر روابط میان فرهنگی نیز شایسته هستند. مشهود است که در قرن حاضر  مطلع، دانا و فهمیده و

ها تربیت افرادی با صالحیت الزم جهت کار و زندگی و پاسخگویی به نیازها و در وظیفه دانشگاه

                                                 
1 - Association University and Canadian Colleges (AUCC) 
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المللی و میان فرهنگی است و این امر مستلزم شناخت کافی دانشجویان نسبت به جوامع و جوامع بین
 المللی است. وناگون و توجه و احترام به آنها یا همانا داشتن دیدگاه میان فرهنگی و بینهای گفرهنگ

 سه در را عالی یا دانشگاه آموزش کردن المللیبین توان دالیلکلی می بندیطبقه یک در

به ویژه  و آموزش امروز، جهان در سیاسی نظر خالصه کرد. از فرهنگی و زمینه سیاسی، اقتصادی
 هدف مهمترین نظر فرهنگی (؛ از1999، 1دانند )ایرالیسیاست خارجی می چهارم را بعد عالی آموزش

 به کشورها ملی فرهنگ نظر اصول مورد و هاآموزش عالی گسترش ارزش شدن المللیبین برای

 مدت کوتاه در هم المللیبین عالی آموزش ( و از نظر اقتصادی2002، 2است )دویت المللیبین عرصه

است  المللی بین اقتصاد عرصه در هادولت مهم درآمدزایی درازمدت منبع در آن از مهمتر هم و
 (.2011و همکاران،  3)دنیکو

 مراکز پژوهشی و آموزشی های علمی،همکاری و ضعف تعامالتاند که تحقیقات نشان داده

د و همکاران، خسروی نژاشود )ملی می جامعه توسعه کاهش منافع باعث کشورها سایر با آموزشی
موانع ، شناسایی کنونی در پژوهش مسأله اساسی آموزش عالی هایبرنامه اهمیت طبق بر (. لذا1390

 است.انطباق پذیری سازمانی  دانشگاه و تاثیر آن بر المللی سازیبین
دانند. به عقیده می پذیریآسیب با برای مقابله ضروری راهکاری را پذیریاز طرفی انطباق

و  اجتماعی محیطی، هایسیستم در تنظیماتی به اشاره تغییر شرایط، انطباق با (2001) 4اسمیت
 آسیب کاهش و آنها نتایج و آثار انتظار و مورد یا واقعی هایمحرك به پاسخ در که دارد اقتصادی

ید ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی با(. لذا دانشگاه1392شود )الوداری و همکاران، انجام می پذیری
 ورود داوطلبان دوره کثرت دارند. در سروکار تقاضا و عرضه با هاانطباق پذیر  باشند؛ چرا که دانشگاه

 به عرضه، نسبت تقاضا فزونی علت به عالی آموزش نظام ها،پشت کنکوری اصطالح به یا دانشگاه به

 فعالیت تقاضا( ادامه بُعد )در مشکل ترینبدون کوچک دهه دو از بیش و یافت توسعه ناموزون طور به

 مواجه خالی بحران صندلی یا دانشجو جذب بحران با دانشگاهی مراکز از اکنون بسیاری داد. اما

 عرصه وارد جدیدی کنندگان عرضه روز به (. از طرف دیگر روز1388تند )افشار کاظمی و برومند، هس

 عرضه افزایش هم و عالی آموزش تقاضای کاهش هم گفت توانمی شوند. بنابراینعالی می آموزش

این  با برای مقابله ضروری راهکاری پذیریدهد. لذا انطباققرار می تهدید مورد را هادانشگاه آن،
 شود به این انطباق دست یافت. رسد که از بعد بین المللی شدن میاست. بنابراین به نظر می هاآسیب

                                                 
1 - Air Lie 

2 - De wit 

3 - Deniko 

4 - Smith 
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 المللیبین برای بومی مدلی طراحی»(، در پژوهشی با عنوان 1399زمانی منش و همکاران )
زیربنایی  عوامل شامل شده طراحی نشان دادند که؛ مدل« ایران پزشکی علوم هایدانشگاه سازی

روبنایی )مدیریت  و ای()شرایط سیاسی و امنیتی، شرایط فرهنگی و اقتصادی، شرایط جهانی و منطقه
های درسی، فعالیت فوق برنامه، نظارت و و منابع انسانی، همکاری علمی، فضا و تجهیزات، برنامه

-بین بر نامحسوس و غیرمستقیم صورت به زیربنایی عوامل که بازبینی، فرهنگ دانشگاهی( است

 به محسوس و مستقیم صورت به روبنایی عوامل و گذارندمی تاثیر دانشگاه سازی المللی

بررسی »(، در پژوهشی با عنوان 1391دهند؛ اسماعیل نیا و همکاران )می المللیبین دانشگاه وجهه
« ها از دیدگاه صاحب نظران در دانشگاه تهرانوضعیت موجود و مطلوب بین المللی شدن دانشگاه

نشان دادند که؛ وجود منابع مالی ناکافی، تسهیالت و امکانات فرسوده و نامناسب، وجود موانع 
گاهی، مدیریت تمرکزگرا در نظام مندی محدود از استقالل دانشفرهنگی، موانع قانونی و بهره

های شناخته شده بین المللی، کمبود کارکنان متخصص و آشنا به دانشگاهی، نداشتن مهارت در زبان
امور بین الملل، نبود اراده سیاسی واقعی در عرصه ملی و دانشگاهی برای بین المللی شدن، کمبود 

های سنتی تدریس و عدم پذیرش د بر روشاعضای هیات علمی آشنا به امور بین الملل، تاکید زیا
المللی شدن دانشگاه های بین المللی در مدیران از موانع بینالگوهای جدید تدریس و نبود شایستگی

المللی  ای بینبررسی موانع و راهکاره»(، در پژوهشی با عنوان 1394هستند؛ سلیمی و همکاران )
علمی عوامل فرهنگی،  تااعضای هی نشان دادند که؛ «مهندسی -های آموزش عالی فنی شدن برنامه

های  المللی سازی برنامه ساختاری، تجهیزاتی، محتوای و روش تدریس را به عنوان موانع بین انسانی،
لمللی سازی برنامه درسی بررسی موانع بین ا»(، در پژوهشی با عنوان 1394؛ اشتری )دانند درسی می

های غیر انتفاعی شهر موسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه وها دانشگاه
ت علمی به ترتیب عوامل فرهنگی محتوایی، تجهیزاتی، ااعضای هینشان داد که؛ از دیدگاه « ایوانکی

باشد؛ عصاره و فقیه عباسی رسی میهای دالمللی سازی برنامهساختاری، انسانی به عنوان موانع بین
های درسی دانشگاهی بررسی عوامل موثر بر بین المللی شدن برنامه»(، در پژوهشی با عنوان 1394)

ز دیدگاه اعضای هیأت علمی عوامل مدیریتی، نشان دادند که؛ ا« موسسات آموزش عالی ایران در
تولید دانش و دسترسی به منابع متنوع  تجهیزاتی، ارتباطی، اعتباربخشی مدارك تحصیلی، محتوایی،

؛ های درسی دانشگاهی استبین المللی شدن برنامه یادگیری به ترتیب مهمترین عوامل موثر در
 هایالمللی سازی برنامهبین موانع بررسی»(، در پژوهشی با عنوان 1390نژاد و همکاران )خسروی 

« هااین دانشگاه علمی هیأت اعضای دیدگاه خوزستان از استان 9 منطقه آزاد هایدانشگاه درسی
 )فاوا(، انسانی، تکنولوژیکی سیاسی، -تجهیزاتی، مدیریتی مالی، مشکالت فرهنگی،نشان دادند که؛ 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/604602
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/604602
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-می دانشگاه درسی هایبرنامه المللی سازیبین موانع از ساختاری و های تدریسمحتوایی، روش

-بررسی موانع بین المللی برنامه»پژوهشی با عنوان  (، در1388باشند و فتحی واجارگاه و همکاران )

نشان دادند که؛ « ها و موسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمیهای درسی دانشگاه
اعضای هیات علمی، عوامل فرهنگی، انسانی، سیاسی، ساختاری، تجهیزاتی، محتوایی و روش تدریس 

 دانند. های درسی میالمللی سازی برنامهرا به عنوان موانع بین
المللی شدن: درك مدیران از موانع بین»(، در پژوهشی با عنوان 2019و همکاران ) 1کاهن

-المللی شدن شرکتنشان دادند که؛ موانع بین« آوری جدید در برزیلهای مبتنی بر فنبررسی شرکت

نی داخلی و مانع منابع های مبتنی بر فناوری عبارتند از: مانع سازمانی خارجی، مانع ظرفیت سازما
های سیستم آموزش عالی رومانی در زمینه چالش»(، در پژوهشی با عنوان 2011) 2انسانی؛ یاتاگان

های باالی خدمات آموزشی، نشان داد که؛ انتقال آموزش عالی به آموزش جامع، هزینه« جهانی سازی
ی فارغ التحصیالن های خصوصی، شرایط دسترسی نابرابر به خدمات تحصیلکاهش سهم کمک

بین »(، در پژوهشی با عنوان 2013) 3بوردین و بورزا ؛های سیستم آموزش عالی استدانشگاه از چالش
نشان دادند که؛ تضمین کیفیت در آموزش « المللی شدن موسسات آموزش عالی: مورد مطالعه رومانی

آموزش عالی رومانیایی که کند. بین موسسات المللی شدن را فراهم میعالی، سطح باالیی از بین
کنند فاصله زیادی المللی درك میهای تحصیلی در یک زبان خارجی را از طریق فرایند بینبرنامه

توسعه  در حال : روند21قرن هایدانشگاه» عنوان ( در پژوهشی با2010) 4و چالدرزوجود دارد. 
 موانع ذهنی، موانعاد که؛ نشان د« عالی آموزش شدن المللیبین در علمی هیأت مشارکت اعضای

از موانع بین المللی شدن  موانع تکنولوژیکی و اداری و ساختاری موانع سیاسی، موانع فرهنگی،
 باشد.ها میدانشگاه

با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از نهادهای آموزش عالی تا حدود زیادی 
ولی این امر با موانع و مشکالتی مواجه است، لذا در این  پذیرد؛المللی سازی تأثیر میاز شرایط بین

پذیری سازمانی در المللی سازی با رویکرد انطباقشود تا با شناسایی موانع بینپژوهش تالش می
دانشگاه علوم پزشکی گامی در جهت رفع موانع برداشته شود. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این 

المللی سازی با رویکرد انطباق پذیری سازمانی در دانشگاه علوم نع بینمدل مواجهه با موا»است که: 
 «.پزشکی استان گلستان چگونه است؟

                                                 
1  -  Cahen 

2  -  Iatagan 

3  -  Bordean & Borza 

4  -  Childress 
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آنجایی که دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از نهادهای آموزش عالی تا حدود زیادی از 
ت، لذا در این پذیرد؛ ولی این امر با موانع و مشکالتی مواجه اسالمللی سازی تأثیر میشرایط بین

پذیری سازمانی در المللی سازی با رویکرد انطباقشود تا با شناسایی موانع بینپژوهش تالش می
دانشگاه علوم پزشکی با ارائه یک مدل گامی در جهت رفع موانع برداشته شود. بنابراین سوال اصلی 

و  کدامند؟ استان گلستانسازی دانشگاه علوم پزشکی  المللی بین موانع»پژوهش حاضر این است که: 
 «.چگونه است؟ سازمانی پذیری انطباق تاثیر آن بر

 

 پژوهشروش 

ر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه از نظر هدف، کاریردی و از نظ پژوهشاین 
 373دیران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به تعداد مآماری آن را کلیه 

-تصادفی طبقه»گیری نفر با روش نمونه 190بر اساس فرمول کوکران، تعداد که دهند تشکیل می نفر

 عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.به سمت سازمانی براساس  «ای
 13سوال و  99با  المللی سازیموانع بین نامه محقق ساختهها از پرسشآوری دادهجهت جمع

سیاسی، مالی،  -ی، تجهیزاتی، ساختاری، مدیریتیفرهنگی، روش تدریس، محتوایی، انسان»مولفه 
و « نع داخلی سازمان و برنامه درسیاهای بین المللی، موتکنولوژیکی، خدمات پشتیبانی، همکاری

یادگیری سازمانی، ایجاد »مولفه  7سوال و 40 با نامه محقق ساخته انطباق پذیری سازمانیپرسش
استفاده شد. روایی « مندی، بینش مشترك و تفکر نظامگرایی، تمرکز بیرونی، نوآورتغییر، مشتری

با استفاده از آزمون ضریب آلفای   هابه تایید متخصصان رسید و پایایی آن هاصوری و محتوایی ابزار
 89/0 انطباق پذیری سازمانینامه و  پرسش 87/0 المللی سازیموانع بیننامه برای پرسش کرونباخ

و تحلیل عاملی  های تحلیل عاملی اکتشافیآزمونها از یل دادهجهت تجزیه و تحلمحاسبه شد. 
 استفاده شد. PLSو  SPSS20های و معادالت ساختاری و نرم افزار تاییدی
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 ی پژوهشهایافته

استان  یدانشگاه علوم پزشکهای موانع بین المللی سازی در مؤلفهسؤال یک: 

 کدامند؟گلستان 
های تناسب ها برای اجرای تحلیل عاملی، از آزموندادهبرای تشخیص کفایت و شرایط الزم 

 ارایه شده است: 1استفاده شد که نتایج در جدول  2و بارتلت 1الکین-مایر-کایزر
 

 Bartlettو نتایج آزمون  -1 جدول
و  KMOآماره  متغیر

Bartlett 
نام عامل به دست آمده به ترتیب  نتیجه آزمون

 درصد واریانس - اهمیت

یانس تبیین درصد وار

شده

موانع بین المللی 
 سازی

918/0= KMO 

000/0=sig 

تأیید کفایت و 
 هاهمبستگی داده

 ساختاری -1
 روش تدریس -2
 فرهنگی -3
 محتوایی -4
 مالی -1
 انسانی -9
 تکنولوژی -7
 تجهیزاتی -8
 موانع داخلی سازمان -9

 همکاری های بین المللی -10
 خدمات پشتیبانی -11
 سیاسی _مدیریتی  -12
 برنامه درسی -13

012/80% 

 
محاسربه شرد،    7/0ترر از  ها بیشبرای همه مؤلفه KMOچون مقدار آماره ، 1جدول مطابق 

 Sig<01/0نشان داده که سطح معنراداری بررای همره متغیرهرا      Bartlettهمچنین نتیجه آزمون 
عاملی اکتشافی را دارنرد.  ها کفایت و همبستگی الزم جهت اجرای تحلیل محاسبه شده است، لذا داده

% تغییررات سرؤاالت توسرط    012/80کره از   دهرد درصد واریانس تبیین شده در ستون آخر نشان مری 

                                                 
1 - Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2 - Bartlett's Test 
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بررسی تحلیرل عراملی اکتشرافی و     2در ادامه در جدول های استخراج شده قابل تبیین هستند. مؤلفه
 های آن انجام شد.تعیین میزان بار عاملی هر یک از مؤلفه

 
 موانع بین المللی سازیتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی ن -2 جدول
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روش  -2سراختاری  -1) ای سریزده مؤلفره  متغیر موانع بین المللی سرازی دار  ؛2مطابق جدول 
موانرع داخلری    -9تجهیزاتری  -8تکنولروژی   -7انسرانی  -9مالی  -1محتوایی -4فرهنگی -3تدریس
برنامره   -13سیاسری  _مردیریتی   -12خردمات پشرتیبانی   -11همکاری های بین المللی -10سازمان

ترین و کم 97مربوط به سؤال  918/0ترین بار عاملی شود. بیشمی سؤال  99درسی( است که شامل 
ی )ساختاری( اسرت کره   بار عاملی اول مربوط به مؤلفه باشد. می 1مربوط به سؤال  794/0بار عاملی 

ترین و کم 31به سؤال  899/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلفه بیشمی 32تا  29های شامل سؤال
ی )روش تدریس( است بار عاملی دوم مربوط به مؤلفه شود.می مربوط 29به سؤال  818/0بار عاملی 

تررین  و کم 7به سؤال  92/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلفه بیشمی 12تا  7های که شامل سؤال
ی )فرهنگی( اسرت کره   بار عاملی سوم مربوط به مؤلفه شود.می مربوط 9به سؤال  897/0بار عاملی 

ترین برار  و کم 2به سؤال  909/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلفه بیشمی 9ا ت 1های شامل سؤال
ی )محتروایی( اسرت کره    بار عاملی چهارم مربوط به مؤلفره  شودمی مربوط 1به سؤال  794/0عاملی 

ترین و کم 11به سؤال  817/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلفه بیشمی 17تا  13های شامل سؤال
ی )مرالی( اسرت کره    بار عاملی پنجم مربوط به مؤلفره  شود.می مربوط 17به سؤال  942/0املی بار ع

ترین و کم 40به سؤال  949/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلفه بیشمی 42تا  39های شامل سؤال
ت کره  ی )انسانی( اسر بار عاملی ششم مربوط به مؤلفه شود.مربوط می 42به سؤال  874/0بار عاملی 

تررین  و کم 23به سؤال  93/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلفه بیشمی 23تا  18های شامل سؤال
ی )تکنولوژی( است کره  بار عاملی هفتم مربوط به مؤلفه شود.می مربوط 18به سؤال  87/0بار عاملی 

ترین و کم 48ه سؤال ب 931/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلفه بیشمی 48تا  43های شامل سؤال
ی )تجهیزاتی( است که بار عاملی هشتم مربوط به مؤلفه شود.می مربوط 44به سؤال  88/0بار عاملی 

ترین و کم 28به سؤال  831/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلفه بیشمی 28تا  24های شامل سؤال
ی )موانع داخلی سازمان( مربوط به مؤلفهشود. بار عاملی نهم می مربوط 29به سؤال  812/0بار عاملی 

و  91به سؤال  929/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلفه بیشمی 94تا  91های است که شامل سؤال
ی )همکراری  بار عاملی دهم مربوط به مؤلفره  شود.مربوط می 94به سؤال  841/0ترین بار عاملی کم

ار عراملی  بر تررین  باشد، در این مؤلفه بریش می 14تا  49های های بین المللی( است که شامل سؤال
بار عاملی یازدهم مربوط  شود.مربوط می 12به سؤال  828/0ترین بار عاملی و کم 10به سؤال  93/0

تررین  باشد، در این مؤلفه بریش می 14تا  49های ی )خدمات پشتیبانی( است که شامل سؤالبه مؤلفه
برار عراملی    شرود. مربوط مری  12به سؤال  828/0ترین بار عاملی کمو  10به سؤال  93/0بار عاملی 

باشد، در این می 38تا  33های سیاسی( است که شامل سؤال _ی )مدیریتی دوازدهم مربوط به مؤلفه
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-مربوط می 31به سؤال  849/0ترین بار عاملی و کم 34به سؤال  922/0ترین بار عاملی مؤلفه بیش

-مری  99ترا   91های ی )برنامه درسی( است که شامل سؤالم مربوط به مؤلفهبار عاملی سیزده شود.

 98به سؤال  929/0ترین بار عاملی و کم 97به سؤال  918/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلفه بیش
 شود.مربوط می
 

رائه ا 3از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج در جدول  سوالدر ادامه برای بررسی این 
 شده است:

 
المللی سازی در سطح برای متغیر موانع بین  های تحلیل عاملی تاییدینتایج حاصل از یافته -3جدول 

 01/0معناداری 
R ضریب استاندارد t-value مؤلفه متغیر

2 

971/28 فرهنگی المللی سازیموانع بین  821/0  974/0  

928/44 روش تدریس  892/0  744/0  

924/29 محتوایی  811/0  918/0  

319/23 انسانی  804/0  947/0  

981/22 تجهیزاتی  794/0  930/0  

700/43 ساختاری  880/0  779/0  

901/14 سیاسی _مدیریتی   731/0  140/0  

430/27 مالی  809/0  919/0  

017/24 تکنولوژی  799/0  934/0  

938/21 خدمات پشتیبانی  770/0  194/0  

134/21 همکاری های بین المللی  774/0  199/0  

110/22 موانع داخلی سازمان  791/0  927/0  

132/13 برنامه درسی  701/0  497/0  

 
های موانع بین برای تمام مؤلفه t-valueمقادیر  99در سطح اطمینان %، 3مطابق جدول 

R قرار دارند. همچنین، مقادیر (-18/2،  18/2)ی المللی سازی در خارج بازه
ها برای همه مولفه 2

 باشد ومی 7/0متوسط به باال بوده و براساس ضرایب استاندارد بار عاملی برای هر مؤلفه باالتر از 
ی برنامه ترین بارعاملی مربوط به مؤلفه( و پایین880/0باالترین بار عاملی مربوط به مؤلفه ساختاری )

 است. (701/0درسی )
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ر انطباق پذیری سازمانی در المللی سازی دانشگاه ب: تاثیر موانع بیندوسؤال 

 دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان چگونه است؟
-برین  برای بررسی این سوال از آزمون معادالت ساختاری استفاده شد. میزان اثرگذاری موانرع 

المللی سازی دانشگاه بر انطباق پذیری سازمانی به همراه ارائه الگروی یکاارچره و متعرادل براسراس     
ارائره   4 و جردول   2و  1محاسبه شد که در نمودارهای  plsا با استفاده از نرم افزار روابط بین متغیره

 شده است.

 
 مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد ضرایب مسیر  -1نمودار 
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 مدل ساختاری در حالت معنی داری ضرایب مسیر -2نمودار 

 
 های تحلیل مسیر نتایج حاصل از یافته -4جدول 

ضریب  tماره آ متغیرها

 استاندارد
 -873/0 911/10 المللی سازی دانشگاه بر انطباق پذیری سازمانیتاثیر موانع بین

 

دهند که، براساس ضرایب نشان می 4و نتایج تحلیل مسیر مندرج در جدول  2و  1نمودارهای 
زا )انطباق پذیری نزا )موانع بین المللی سازی( با متغیر مکنون درواستاندارد بین متغیر مکنون برون

ی در خارج بازه t-valueبرقرار است. همچنین به دلیل اینکه مقدار  -873/0سازمانی( بار عاملی 
المللی سازی دانشگاه بر انطباق تاثیر موانع بین 99( قرار دارد در سطح اطمینان %-18/2و  18/2)
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انشگاه بر انطباق پذیری سازمانی تاثیر المللی سازی ددار شده است، لذا موانع بینپذیری سازمانی معنی
 منفی و معناداری دارد.

 معادالت ساختاری پژوهش به شرح ذیل است:
 = انطباق پذیری سازمانی -873/0*المللی سازی موانع بین

 
زا )انطباق پذیری مدل معادالت ساختاری فوق حاکی از آن است که: متغیر مکنون درون

و  -873/0المللی سازی( با )ضریب تأثیر زا )موانع بینن برونسازمانی( از متغیر متغیر مکنو
911/10=tپذیرد.( تأثیر معکوس و معناداری می 

 

  گیرینتیجه
 برای منطقی پاسخ و راهکار عنوان به که است فرایندی عالی، آموزش شدن المللی بین

 در هادانشگاه آن دنبال به و عالی آموزش نظران صاحب توسط شدن جهانی از برآمده هایچالش
 شدن جهانی شناسه شدن، المللیبین که است معتقد( 2001) روبین. است گرفته قرار توجه مورد جهان

از جمله دانشگاه  هادانشگاه .است شدن جهانی در عامل یک هم و محصول یک هم بلکه نیست،
 شناساییلذا  بروند، شدن المللیبین سمت به باید آینده، ناگزیر سوی به خود حرکت در علوم پزشکی

سازی  المللی بین موانع شناسایی پژوهش بنابراین در اینباشد. المللی شدن حائز اهمیت میموانع بین
 مورد بررسی قرار گرفت. سازمانی پذیری انطباق دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان و تاثیر آن بر

فرهنگی، روش » دارای سیزده مؤلفهموانع بین المللی سازی  نتایج این پژوهش نشان داد که؛
سیاسی، مالی، تکنولوژیکی، خدمات  -تدریس، محتوایی، انسانی، تجهیزاتی، ساختاری، مدیریتی

است. این یافته با نتایج « های بین المللی، موانع داخلی سازمان و برنامه درسیپشتیبانی، همکاری
سیاسی، فرهنگی همکاری  د عوامل(، که نشان دادن1399های زمانی منش و همکاران )پژوهش

گذارند؛ سلیمی و می تاثیر دانشگاه سازی المللیهای درسی بر بینعلمی، فضا و تجهیزات، برنامه
ساختاری، تجهیزاتی، محتوای و روش  عوامل فرهنگی، انسانی،( که نشان دادند 1394همکاران )

باشد؛ اشتری میشهرستان سنندج های دانشگاه های درسی المللی سازی برنامه موانع بین ازتدریس 
المللی سازی موانع بیناز عوامل فرهنگی محتوایی، تجهیزاتی، ساختاری، انسانی ( که نشان داد 1394)

 مالی، ( که نشان دادند مشکالت فرهنگی،1390نژاد و همکاران )است؛ خسروی های درسی برنامه

 از ساختاری و های تدریسمحتوایی، روش نسانی،)فاوا(، ا تکنولوژیکی سیاسی، -تجهیزاتی، مدیریتی

( که 1388باشند؛ فتحی واجارگاه و همکاران )می دانشگاه درسی هایالمللی سازی برنامهبین موانع
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 نشان دادند عوامل فرهنگی، انسانی، سیاسی، ساختاری، تجهیزاتی، محتوایی و روش تدریس از موانع
( که نشان دادند منابع انسانی از 2019ت؛ کاهن و همکاران )های درسی اسالمللی سازی برنامهبین

 ذهنی، ( که نشان داد موانع2010های مبتنی بر فناوری است و چالدرز )المللی شدن شرکتموانع بین

موانع تکنولوژیکی از موانع بین المللی سازی  و اداری و ساختاری موانع سیاسی، موانع فرهنگی، موانع
 باشد.می هاست، همسودانشگاه

المللی سازی دانشگاه بر انطباق پذیری موانع بیننتایج آزمون معادالت ساختاری نشان داد که؛ 
المللی شدن توان گفت که؛ امروزه بینسازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد. در تبیین این یافته می

است. از طرفی  شدن انیبرآمده از جه هایچالش برای منطقی پاسخ و راهکار عنوان به هادانشگاه
 انطباق با (2001است. به عقیده اسمیت ) پذیریآسیب با برای مقابله راهکاری ضروری پذیریانطباق

 به پاسخ در که دارد و اقتصادی اجتماعی محیطی، هایسیستم در تنظیماتی اشاره به تغییر شرایط،
شود. لذا بین انجام می پذیری آسیب کاهش و آنها نتایج و آثار انتظار و مورد واقعی یا هایمحرك

المللی سازی دانشگاه بر انطباق پذیری سازمانی تاثیر گذار است و موانعی از قیبل کم توجهی به 
 محدودیت آموزش از راه دورها، سایر فرهنگ و شناسایی برای معرفی دانشگاه در برگزاری نمایشگاه

-از فناوری مؤثرنا و استفاده کم آشناییللی، جهت انطباق روش تدریس با رویکردهای جدید بین الم

در سطح بین المللی، کم  های جدیدی رشتهپایین به توسعه توجهدر تدریس و آموزش، های جدید 
، فراهم نبودن بازنگشتن افراد بورسیه به داخل کشور)آنالین(،  توجهی به ارائه محتوا به صورت برخط

و نرم افزاری  کمبود امکانات سخت افزاری، وب و برخطهای الزم جهت آموزش مبتنی بر زیر ساخت
، نبودن امکانات الزم جهت اسکان و نگهداری دانشجویان خارجی، فناوری ینترنت وامناسب در عرصه 

 از کشور و ورود مشکل خروج، کشورمان با کشورهای جهان ارتباط و تعامالت سیاسیشکل خاص 
-جهت اعزام دانشجویان به دانشگاه الزم اعتباراتکمبود ، گرفتن ویزا کشور و خارجی به دانشجویان

های آموزش اساتید و برگزاری دورهاعتبارات جهت های معتبر خارجی جهت تبادل بین المللی، کمبود 
، هادانشگاه اعضای هیأت علمی به کامایوترهای شخصی در کمدسترسی بین المللی برای آنان، 

، ضعف در از طریق محیط شبکه های پژوهشی داخلی و خارجیتبا انواع مختلف فعالی پایین آشنایی
دانشجویان، کمبود اساتید متخصص برای ارائه خدمات،  آموزشی و غیرآموزشی برای ارائه خدمات

 استانداردهای برخی بودن ی متخصص برای ارائه خدمات، پایینو روان یلیمشاوران تحص کمبود

در  المللی بین هایهمکاری شور، اهمیت نداشتنهای داخل کپژوهشی در دانشگاه و آموزشی
 های اطالعاتی معتبر دنیا، ضعفعلمی، محدودیت در دسترسی به پایگاه کالن هایگذاریسیاست

های المللی و کم توجهی به شیوه بین در سطح کردن قابلیت صادر با محتوایی در تولید علمی و زبانی
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توانند در انطباق پذیری تفاده از رویکردهای سنتی میهای درسی و اسیابی در برنامهجدید ارزش
 سازمانی تاثیری معکوس داشته باشند. 

مسئوالن و مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان  به های پژوهشدر پایان با توجه به یافته
یی و در جهت رفع آن اقدام موانع بین المللی سازی دانشگاه را شناسا شود که؛پیشنهاد می گلستان

از قبیل اخذ روادید و  کشور از خارج مطالعاتی هایفرصت به اساتید اعزام مشکالت و موانعمایند؛ ن
 سایر متخصصان و اساتید با مستمر علمی ارتباطات برقراری منظور های مربوط به مسافرت بههزینه

های تهای درسی به منظور رشد مهارهایی در برنامهزمینها برطرف نمایند. همچنین کشورها ر
هایی که در روابط بین الملل بیشتر مورد استفاده قرار ارتباطی و زبانی دانشجویان، به خصوص زبان

 گیرد، فراهم نمایند.می
 

  نابعم
 ( .بررسی وضعیت موجود و مطلوب بین1391اسماعیل نیا، ندا؛ نادری، ابوالقاسم و آراسته، حمیدرضا .) المللی شدن

دوره دوازدهم،  های نوین تربیتی،فصلنامه اندیشه(. نظران )مورد دانشگاه تهرانها از دیدگاه صاحبدانشگاه

 .111-149، صص4شماره 

 ها و موسسات آموزش عالی از دیدگاه بررسی موانع بین المللی سازی برنامه درسی دانشگاه(. 1394. )سوده ،اشتری

همایش علمی پژوهشی یافته های نوین دومین  .های غیر انتفاعی شهر ایوانکیاعضای هیات علمی دانشگاه
 .تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران،

 و  کشور در عالی آموزش تقاضای و عرضه بررسی(. 1388سجاد. ) برومند، و محمدعلی کاظمی، افشار
گسترش  دفتر پژوهشی، معاونت اسالمی، آزاد نشگاهتهران، دا فرایند. این در اسالمی آزاد دانشگاه جایگاه

 .علم تولید

 های (. طراحی و تبیین مدلی برای انطباق پذیری سازمان1392وند، اسفندیار. )الوداری، حسن؛ امینی، محمدتقی و فرج

 .83-97، صص3سال اول، شماره های دولتی، فصلنامه مدیریت سازماندولتی )مورد مطالعه دانشگاه پیام نور(. 

 ( .مطالعه1391بهجتی اردکانی، فاطمه؛ یارمحمدیان، محمدحسین و عراقیه، علیرضا .) سازی بین المللی تطبیقی 

پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد و چین.  در کشورهای فنالند، انگلستان عالی آموزش درسی هایبرنامه
 .81-108، صص32، شماره اسالمی واحد بجنورد

 درسی هایالمللی سازی برنامهبین موانع (. بررسی1390صاره، علیرضا و الهام پور، حسین. )خسروی نژاد، شهرزاد؛ ع 

 مطالعات دوفصلنامهها. دانشگاه علمی این هیأت اعضای دیدگاه خوزستان( از )استان 9 منطقه آزاد هایدانشگاه

 .31-19، صص4، سال دوم، شماره عالی آموزش درسی برنامه
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 دانشگاه سازی المللیبین برای بومی مدلی (. طراحی1399سانی، اباصلت و بختیاری، تهمینه. )زمانی منش، حامد؛ خرا-

، 2دوره نهم، شماره فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی، ای کیفی. : مطالعهایران پزشکی علوم های

 .44-19صص

 ( .بررسی1394سلیمی، جمال؛ عزیزی، نعمت اهلل و علیمحمدی، بهروز .) برنامه شدن راهکارهای بین المللی و موانع-

، 7دوره چهارم، شماره  آموزشی، ریزیبرنامه مطالعات دوفصلنامهمهندسی.  -فنی عالی آموزش های

 .11-81صص

 های درسی دانشگاهی دربررسی عوامل موثر بر بین المللی شدن برنامه (.1394. )علیرضا و فقیه عباسی، امیر ،عصاره 

اولین همایش ملی (. ن: )مطالعه موردی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهرانموسسات آموزش عالی ایرا
قم، مرکز مطالعات و تحقیقات  مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران،

 .اسالمی سروش حکمت مرتضوی

 ( .بررسی موانع بین 1388فتحی واجارگاه، کوروش؛ زارع، عذرا و یمنی، محمد .)ها و های درسی دانشگاهالمللی برنامه

-فصلنامه پژوهش و برنامهموسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی )مورد دانشگاه شهید بهشتی(. 

 .93-82، صص 14شماره  ریزی درسی در آموزش عالی،

 ( .مروری1391محمدشفیع، محبوبه و نیستانی، محمدرضا .) کنگره ها. دانشگاه سازی المللیبین اجرای راهکارهای بر
 ملی آموزش عالی ایران.
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