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Abstract  
Background & Aims: Internationalization refers to the process of integrating an international and intercultural 

dimension into the teaching, research, and service functions of the institution. The internationalization of 

education emphasizes the process of including the international dimension in all aspects of education, and its main 

objective is to expand knowledge, abilities, attitudes, and values that are recognized at the international level. 

Focusing on professors as the main component of the internationalization process is vital, and their attitudes, 

beliefs, experiences, and levels of engagement are related to their participation in the internationalization process. 

One of the basic pillars of the process of internationalization of medical education is the assessment of readiness 

to participate in the international education market. The data obtained by this assessment is a basis for determining 

policies and directing academic planning. Given the growing emphasis on attracting international students and the 

moral responsibility of schools and departments in providing and facilitating conditions, the present study aimed 

to determine the preparedness of professors in educational departments of Iran University of Medical Sciences to 

train international students.  

Materials & Methods: This descriptive, cross-sectional study was performed in nine schools and 99 educational 

departments of Iran University of Medical Sciences in 2018-2019. The subjects were selected by the voluntary 

method from all professors of the university (n=900). In total, 378 professors filled the questionnaires. Data were 

collected through self-report, and research tools included a researcher-made questionnaire based on the professors’ 

attitudes and abilities to train international students. The questionnaires were distributed in various groups in 

person. Due to the low participation of members and the problems related to access to some people, the 

questionnaire was subsequently emailed to the professors five times. The questionnaire contained items related to 

assessing the attitude of professors (14 items) and items related to assessing the ability of professors (7 items) in 

the form of self-report. In addition, a general question (regardless of the level of capability in the field of 

international student education, are you willing to cooperate in this field? Explain the causes?) was asked, and 

data analysis was performed in SPSS version 16 using descriptive and inferential statistics, analysis of variance, 

Scheffe test, independent t-test, Fisher’s exact test, and Chi-square. Moreover, the open question related to the 

reasons for the willingness/unwillingness to cooperate in international student education was analyzed using the 

qualitative content analysis method.  

Results: In this study, the mean age of the participants was 47.08±8.04 years. In addition, the majority of the 

participants were female (52.1%) and had a specialized PhD or PhD (44.2%) and had the academic rank of 

assistant professor (54.0%). About 42.9% of the participants had previous experience of training international 

students and mean teaching experience to foreign students of 4.09±4.06 years. Furthermore, 28.8% of the subjects 

had an experience of educational mission or studying abroad with a mean education experience of 1.01±2.54 

years. Most of the participants had the experience of living abroad (63.8%) and the majority of the participants 

had an English Language Certificate (62.2%). The mean score of attitude and abilities of the subjects in training 

international students was relatively favorable and reported to be 53.14±8.65 and 23.32±5.17, respectively. 

According to the results, there was a direct, weak, and significant relationship between work experience and ability 

in the field of international student education (P=0.005). In people with more work experience, the tendency to 

cooperate in international student training was higher (P=0.038) and professors with international student training 

experience expressed more ability in this field. Moreover, there was a direct, weak, and significant association 

between the duration of international student training and competence in this field (P=0.025). The participants 

with a history of educational mission or study abroad as well as living abroad reported a positive attitude and 

ability in educating international students. On the other hand, no significant relationship was observed between 

the duration of study abroad with the attitude and ability to train an international student and the desire to train an 
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international student (P=0.00). Regarding English language proficiency, those with an English Language 

Certificate had a higher ability to train international students (P=0.022). In terms of gender, men had a more 

positive and empowered attitude towards foreign student education, although women were more willing than men 

to cooperate in internationalization. According to the results, 61.4% of the subjects were reluctant to cooperate in 

educating international students. Reasons related to an unwillingness to cooperate in international student 

education were divided into two categories of individual and academic, and causes related to willingness to 

cooperate were divided into four categories of individual and professional, educational group, university, and 

country. 

Conclusion: According to the results of the study, the professors expressed a relatively favorable attitude and 

ability in the field of international student education. A review of the literature revealed that professors’ behavior 

is affected by two individual and social knowledge factors. In this regard, individual factors were demographic 

characteristics, job characteristics, and professions of professors and the social knowledge was recognized as 

professors’ perception of the values and expectations of the educational institution, rewards, and teachers' self-

learning that shape the behavior of faculty members. Some of the causes of professors’ willingness to participate 

in training foreign students were promoting individual and professional competence, increasing competence in 

English, educational methods, gaining experience, opportunities for scientific exchange, contributing to individual 

dynamism, emerging individual competence and familiarity with other cultures. On the other hand, individual 

causes for unwillingness to cooperate in foreign student education were lack of financial benefits, job motivation 

and security, lack of English language proficiency, multiple job descriptions, lack of time, high workload, and 

foreign student education as increasing workload and stress. One of the most important mechanisms in the 

internationalization process is to prepare professors in the internationalization process. Therefore, the necessary 

infrastructures must be provided in universities to improve internationalization. It is suggested that motivational 

and empowerment programs be designed by university officials to improve professors’ attitude and enhance their 

ability to cooperate in international student education. 
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 دانشجوی تربیت در زمینه ایران پزشکی علوم دانشگاه های آموزشیگروه استادان آمادگی

 الملل بین
 

 2، طاهره نجفی قزلجه1حمید پیروی

 

 چکیده
 ایهداده. است المللی بین آموزش بازار در حضور جهت آمادگی ارزیابی پزشکی آموزش سازیالمللی بین فرآیند اساسی ارکان از یکی زمینه و هدف:

 هایاستادان گروه آمادگی تعیین هدف با پژوهش این. باشد دانشگاه هایریزیبرنامه دهیجهت و هاسیاست تعیین برای ایپایه تواندمی ارزیابی این

  گرفت. صورت الملل بین دانشجوی تربیت برای ایران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی

از  انجام شد، 1398-1397در سال  رانیا یدانشگاه علوم پزشکگروه آموزشی  88دانشکده و  9که در  ،یمقطع یفیپژوهش توص نیدر اروش بررسی: 

و ابزار جمع یها خودگزارشداده یآورروش جمعها را تکمیل کردند. پرسشنامه نفر 378 پرسشنامه ارسالی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه، 900

ت الکترونیک . پرسشنامه به صوربودالملل  ش و نیز توانمندی استادان در زمینه تربیت دانشجوی بینمشتمل بر نگرها پرسشنامه محقق ساخته داده یآور

مستقل، آزمون دقیق  t، تست تعقیبی شفه، ANOVAی )و استنباط یفیآمار توصبا پژوهش ی هاداده نهایتاّ و در پنج نوبت به ایمیل استادان ارسال شد.

 .شد تحلیل 16نسخه  SPSSافزار  در نرم فیشر و کای اسکوئر(

 17/5و  14/53 ± 65/8مطلوب و به ترتیب  الملل نسبتاّ میانگین نمره نگرش و توانمندی واحدهای مورد پژوهش در زمینه تربیت دانشجوی بینها: یافته

ملل نداشتند. علل مرتبط با نداشتن ال درصد واحدهای مورد پژوهش تمایلی برای همکاری در تربیت دانشجوی بین 4/61بود. براساس نتایج،  32/23 ±

الملل، در دو طبقه علل فردی و دانشگاهی و علل مرتبط با تمایل به همکاری به چهار دسته علل فردی و  تمایل به همکاری در تربیت دانشجوی بین

 بندی شدند.  ای، گروه آموزشی، دانشگاهی و کشوری دستهحرفه

سازی دانشگاه فراهم شود و در راستای بهبود نگرش المللی های الزم در جهت بینی است بستر و زیرساختها، ضروربراساس یافتهگیری کلی: نتیجه

 های انگیزشی و توانمندسازی توسط مسئولین دانشگاه طراحی گردند.الملل برنامه و ارتقای توانمندی استادان برای همکاری در تربیت دانشجوی بین

 استادان ،ینگرش، توانمند ،یسازیالملل نیب: هاواژه دیکل
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  مقدمه

از  تیشدن مسائل مربوط به سالمت، حما یبا جهان

 یالملل نیبه صورت ب یعلوم پزشک یهادر رشته لیتحص

ه جهانی دو پدید. (1)ها قرار گرفته استدانشگاه تیدر اولو

موزش المللی شدن موجب تغییرات جدی در آ و بینشدن 

سازی با هم مرتبط المللی اند. جهانی شدن و بینعالی شده

باشند. جهانی شدن در آموزش عالی نمییکسان هستند اما 

است که به موجب آن یک دانشکده یا دانشگاه  فرآیندی

های خود المللی را در آموزش، پژوهش و فعالیت بعد بین

ها، و سازی شامل خط مشیالمللی . بین(2)نمایدتلفیق می

سسات علمی ؤها و مهای اتخاذ شده توسط سیستمفعالیت

یا حتی فردی است تا با محیط علمی جهانی تطبیق حاصل 

 گنجاندن بعد یندآفر بر آموزش المللی شدن بین. (3)شود

 هدف و (4)تأکید دارد آموزش ابعاد تمامی در المللی بین

 هاییارزش و هاها، نگرشتوانمندی دانش، توسعه آن،

بین  دالیل. (5)اندالمللی شناخته شده بین سطح در که است

 ،علمی تواند سیاسی، اقتصادی،می هاشدن دانشگاه المللی

حوزه آموزش  نیمتخصص .(2)باشد اجتماعی و فرهنگی

 ندهیآ یاصل یشدن آموزش از اجزا یالملل نیاعتقاد دارند ب

 آموزشی هایبرنامه سازی المللی بین و است یآموزش عال

 نیب زهیانگ .(6)دارد قرار هادانشگاه از بسیاری توجه مورد

 academicکیآکادم یدارهیبا مفهوم سرما یسازیالملل

capitalism نیمحقق ،مفهوم نی. براساس ا(7)شکل گرفت 

 ندهیبه طور فزا طیدانشگاه وادار به شرکت در مح رانیو مد

 . (1)انداز هر نوع شده هیجلب سرما یراب یرقابت

 یرقابت قیاز دو طر یدر آموزش عال یسازیالملل نیب

سسات به داشتن ؤوادار نمودن م و ینمودن آموزش عال

یالملل نیب. (8)ثیرگذار استأت یدر سطح سازمان یخط مش

 دهید تیسازد قابلیرا قادر م یسسات آموزش عالؤم یساز

 آنان یهاییتوانا ابد،ی شیافزا آنان یالملل نیو ب یشدن مل

 کیجامعه آکادم ابد،ی ءارتقا کیاستراتژ یشرکا قیاز طر

بزرگ شود، منابع خردمند  یتجار یهاتیجهت انجام فعال

ه به تجرب رامهم  یریادگی یامدهایشوند، پ جیبس یداخل

را  یتریقو یپژوهش یهاو گروه دیفزایب انیدانشجو

 انیتجربه دانشجو یبررس در Evans .(9)توسعه دهد

 ایتانیآنها در بر یراهنما استادانالملل و  نیب یپرستار

آموزش  یبرا یادیدهد که هر دو گروه ارزش زیگزارش م

هت ج تیقائل بودند و ضرورت حما یالملل پرستار نیب

در  یآموزش ندیکردند: درک از فرآ انیرا ب ریموارد ز لیتسه

در  تیزبان دوم، فعال یریادگی ،یلیکمت التیمقاطع تحص

ارتباط با استاد راهنما  تیریمتفاوت، مد کیفرهنگ آکادم

در  یراهنما نقش مهم استادان. (10)یحس اجتماع افتنیو 

الملل داشته و  نیب انیمختلف دانشجو یازهایرفع ن

 تیو حما استادانگسترده نمودن نقش  تیمطالعات بر اهم

 دیکأت نقش نیا یفایا یاز آنها برا یسسات آموزشؤم

که  ییهادانشگاه یعلم تأیه کارکنان. (10،11)داشتند

 یراهبردها ستکنند الزم ایم تیترب یالملل نیب یدانشجو

ر حضواز  یپاسخ به تنوع ناش یبرا یمختلف یآموزش

 تاداناساست  یضرور .در نظر بگیرندالملل  نیب یدانشجو

های مسئولیت ییشناسا یبرا یموزشآ یهاراهنما دوره

 و انیدانشجو یازهاین قیدق یاز آنها، بررس مورد انتظار

مشکالت متداول را بگذرانند.  تیریاز مد نانیاطم

 رد راهنما استادانجهت جبران اقدامات اندیشیدن تدابیری 

 . (10)دارد تیاهمنیز ها دانشگاه

لمللیا یند بینآبه عنوان ارکان اصلی در فر استادانتوجه به 

در زمینه بین المللی  استادانجربه سازی حیاتی است. ت

تمایل و مشارکت اعضا برای  ،سازی اهمیت دارد و عالقه

. (12)سازی حیاتی استالمللی های بینموفقیت تالش

، باورها، تجربیات هادر آمریکا نشان داد که نگرش پژوهشی

یالملل با مشارکت آنها در بین استادانو سطح درگیری 

برای تعیین عوامل محرک و مشوق . (13)سازی مرتبط هستند

 هاییتالش سازیالمللی برای مشارکت در بین استادان

و  Finkelsteinتوسط  پژوهشیدر اند. انجام شده

به دو  استادانکننده مشارکت همکاران عوامل پیش بینی

تحقیقات نشان می. (14)شددسته فردی و سازمانی تقسیم 

یا  امل محیطیدهند که عوامل فردی در مقایسه با عو

ی هیئت تری در عملکرد اعضاتوضیح دهنده قوی سازمانی

درک و باور سازی، المللی اساس بین. (15،16)هستند علمی
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. ستاالمللی  در ابعاد بین استادانتوانایی یا خودکارآمدی 

مللی ال در تعامالت بین دارای توانمندیکه خود را  یاستادان

در بین المللی ن فعالاند، از مشارکت کنندگادرک نموده

هایشان از مهارت یخودارزیابی مثبت این افراد .هستند سازی

در تعامالت ها همانند تسلط بر زبان، و درک سایر فرهنگ

آگاهی و  ،در ایران پژوهشیاساس  بر .(15)المللی دارند بین

رضایت المللی شدن در مدیران دانشگاه تعهد برای بین

ه با وضعیت مطلوب فاصله چند این یافت بخش بود. هر

سازی کارشناسان و المللی اما آگاهی در مورد بین، داشت

نزدیک به آگاهی  استاداندانشجویان متوسط و آگاهی 

عهد و نیز ت ندمدیران بود اما تا سطح مطلوب فاصله داشت

 .(17)تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داشت استادان

آموزش  یسازیلالمل نیب ندیدر فرآ یاز ارکان اساس یکی

 نیجهت حضور در بازار آموزش ب یآمادگ یابیارز یپزشک

با توجه به اینکه موضوع گفتمان علمی و است.  یالملل

فرهنگی کشور در عرصه جهانی در اسناد باالدستی همانند 

ساله و نیز برنامه توسعه کشور مطرح  20سند چشم انداز 

 نییتع یبرا یاهیتواند پایم یابیارز نیا یهاداده، اندشده

دانشگاه باشد. در  یهایزیربرنامه یدهو جهت هااستیس

با وجود تعداد زیاد  زین رانیا یدانشگاه علوم پزشک

در  استادان یاز آمادگ یریتصو ،الملل نیب دانشجوی

 نیب آموزش یابیدر عرصه بازار تیو گسترش فعال شیافزا

به جذب  ندهیفزا دیکأتوجه به ت با الملل وجود ندارد.

ها و دانشکده یاخالق تیالملل و مسئول نیب انیدانشجو

 نیا ط،یشرا لیدر فراهم آوردن و تسه یآموزش یهاگروه

 یآموزش یهاگروه استادان یآمادگ نییبا هدف تع پژوهش

 نیب یدانشجو تیترب یراب رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 الملل صورت گرفت.

 

  بررسیروش 

های گروه استادان ،یقطعم یفیتوص پژوهش نیدر ا

به عنوان جامعه و  رانیا یدانشگاه علوم پزشک یآموزش

 یهاگروه ید. آمادگشنمونه پژوهش در نظر گرفته 

 تیترب نهیاعضاء در زم یاز نظر نگرش و توانمند یآموزش

پس  محقق. گرفتندقرار  یالملل مورد بررس نیب یدانشجو

از معاونت اخذ مجوز از کسب مجوز جهت انجام پژوهش، 

، توضیح اهداف و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ماهیت پژوهش برای تمامی واحد های مورد پژوهش، با 

توضیح اختیاری بودن مشارکت در پژوهش و اطمینان 

خاطر دادن به شرکت کنندگان نسبت به محرمانه بودن 

اطالعات کسب شده و بدون نام بودن فرم مشخصات 

در اجرای پژوهش  اطالعات آن صرفاّ فردی و استفاده از

به صورت پرسشنامه اقدام به جمع آوری داده نمود. 

چند، با توجه  های مختلف توزیع شد. هرحضوری در گروه

به مشارکت پایین اعضا و نیز مشکالت مرتبط به دسترسی 

 پرسشنامه به صورت الکترونیک به برخی از افراد، متعاقباّ

ه و در پنج نوبت به ایمیل طراحی شد google formدر 

گیری داوطلبانه بوده و کل روش نمونه .استادان ارسال شد

نفر( برای شرکت  900استادان دانشگاه علوم پزشکی ایران )

 در پژوهش دعوت شدند.

 یو ابزار جمع آور یداده ها خودگزارش یروش جمع آور

خش ب یحاو پرسشنامهداده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. 

به  طمربو یهاهیشامل گو ربخشیو دو ز یت عموماطالعا

مربوط به  یهاهی( و گوهیگو 14) استاداننگرش  یبررس

مربوط  یهاهی( است. گوهیگو 7) استادان یتوانمند یبررس

 کامالّ"از  کرتیل یپنج قسمت اسیبه سنجش نگرش در مق

شود. یم یگذار( نمره1) "کامال مخالفم"( تا 5) "موافقم

 نیمعکوس است. بد 13و  2شماره  یهاهیوگ یدهنمره

 یدانشجو تینسبت به ترب استاداننمره نگرش  دامنه بیترت

 یبه معن شتریاست و نمره ب ریمتغ 70تا  14 نیالملل ب نیب

مربوط به سنجش  یهاهیتر است. گونگرش مثبت

 "ادیز یلیخ"از  کرتیل یپنج قسمت اسیدر مق یتوانمند

 بیترت نیشود. بدیم یگذارره( نم1) "کم یلیخ"( تا 5)

 نیب یدانشجو تیترب نهیاعضاء در زم یددامنه نمره توانمن

 یبه معن شتریاست و نمره ب ریمتغ 35تا  7 نیالملل ب

صرفنظر ) یپرسش کل کی ن،یاست. همچن شتریب یتوانمند

 ایلل، آالم نیب یدانشجو تیترب نهیدر زم یتوانمند زانیاز م

ر ( د؟توضیح علل د؟یهست نهیزم نیدر ا یبه همکار لیما
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الملل  نیب یدانشجو تیترب یاعضاء گروه برا لیتما نهیزم

یم ریخ /یشده است که پاسخ به آن به صورت بل یطراح

 باشد.  

 یمحتوروایی ها، از داده یابزار گردآور روایی نییتع جهت

و  یاه از مطالعات کتابخانهدپژوهشگر با استفا .استفاده شد

جمعیت  فرمد در رابطه با موضوع پژوهش، منابع موجو

از  نفر 10ی از نظرات اصالح نمود. سپس هیرا تهشناختی 

جهت  ایران ت علمی دانشگاه علوم پزشکیأهی یاعضا

 پژوهشدر این  .شداستفاده روایی محتوای ابزار  نییتع

و برای  88/0ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نگرش 

دست آمد که حاکی از ثبات ه ب 82/0پرسشنامه توانمندی 

  .استها درونی پرسشنامه

 ،ANOVAی )و استنباط یفیبا استفاده از آمار توص هاداده

مستقل، آزمون دقیق فیشر و کای  t تست تعقیبی شفه،

. سطح شد تحلیل 16نسخه  SPSSبا نرم افزار  اسکوئر(

همچنین سئوال باز  در نظر گرفته شد. 05/0داری معنی

عدم تمایل به همکاری در تربیت  علل تمایل/ مرتبط با

 تحلیل محتوای روش الملل با استفاده از دانشجوی بین

 تحلیل شد.کیفی 

 

 

 هایافته

عضو  378ت علمی دانشگاه، أعضو هی 900از بین حدود 

ها شرکت نموده و پرسشنامه پژوهشت علمی در أهی

 درصد 46 حدود پژوهشدر این  توسط آنان تکمیل شدند.

گروه آموزشی خود را مشخص  درصد 47انشکده و د

 04/8 پژوهشاند. میانگین سنی شرکت کنندگان در ننموده

 زن پژوهششرکت کنندگان در بیشتر سال بود.  08/47 ±

PhD (2/44% ) دکترای تخصصی یا با تحصیالت (1/52%)

 درصد 9/42بودند. حدود  (%0/54) و مرتبه علمی استادیار

ملل ال ش سابقه تربیت دانشجوی بینواحدهای مورد پژوه

 06/4داشته و میانگین سابقه تدریس به دانشجویان خارجی 

واحدهای مورد  درصد 8/28سال بود. همچنین  09/4 ±

موریت آموزشی یا تحصیل در خارج از أسابقه م پژوهش

سال  01/1 ± 54/2کشور را داشته و میانگین سابقه تحصیل 

در  سابقه زندگی پژوهششرکت کنندگان در بیشتر بود. 

. بیشتر واحدهای مورد (%8/63) خارج از کشور را داشتند

 .(%2/62) دارای مدرک زبان انگلیسی بودند پژوهش

های عددی نگرش و توانمندی استادان در زمینه شاخص

 تربیت دانشجوی بین الملل برحسب دانشکده در جدول

خالصه شده است. در کل نگرش و توانمندی  1 شماره

 ± 17/5و  14/53 ± 65/8ت علمی به ترتیب أعضای هیا

.بودند 32/23

 

 حسب دانشکده  الملل بر در زمینه تربیت دانشجوی بین استادانهای عددی نگرش و توانمندی شاخص :1شماره  دولج

 توانمندی

 میانگین ± انحراف معیار

 حداکثر( -)حداقل

 نگرش

 میانگین ± انحراف معیار

 حداکثر( -)حداقل

 

 درصد( فراوانی)

 

 دانشکده 

65/6 ± 55/24  

(14-35)  

88/10 ± 03/54  

(24-67)  

 پرستاری و مامایی   29 (3/14)

96/4 ± 01/24 

(12-35) 

82/8 ± 85/54 

(27-70) 

 بالینی -پزشکی       75 (8/36)

64/5 ± 33/26 

(15-35) 

93/6 ± 40/53 

(67-42) 

 علوم پایه -پزشکی 15( 4/7)

60/4 ± 00/27 

(15-35) 

43/8 ± 42/56 

(23-67) 

 بهداشت 26( 7/12)

53/4 ± 58/21 

(13-33) 

21/9 ± 80/53 

(23-67) 

 علوم توانبخشی   27 (3/13)
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00/6 ± 00/17 

(23-11) 

51/6 ± 33/55 

(29-70) 

 طب ایرانی 3( 5/1)

72/4 ± 57/25 

(19-35) 

00/6 ± 00/57 

(45-65) 

 پیراپزشکی 14( 8/6)

80/3 ± 14/22 

(16-27) 

97/10 ± 43/51 

(30-63) 

 علوم رفتاری و سالمت روان 7( 4/3)

66/5 ± 00/28 

(24-32) 

66/5 ± 00/52 

(48-56) 

 های نوین پزشکیفناوری 2( 9/0)

32/6 ± 00/25 

(16-34) 

64/8 ± 75/54 

(23-70) 

 رسانی سالمتمدیریت و اطالع 6( 9/2)

17/5 ± 32/23 

(11-35) 

65/8 ± 14/53 

(18-70) 

 کل 204 (100)

 

ارتباط متغییرهای مورد مطالعه با مشخصات جمعیت 

خالصه شده 3و  2 شماره شناختی کمی و کیفی در جداول

( و =023/0Pنگرش ) بابراساس نتایج جنسیت اند. 

 ( در زمینه تربیت دانشجوی بین= 001/0Pتوانمندی )

وجود داشت و مردان نگرش آماری دار معنیارتباط الملل 

توانمندی بیشتری در این زمینه را ابزار نمودند. تر و مثبت

 چند زنان بیش از مردان تمایل برای همکاری در بین هر

اساس نتایج  (. بر= 012/0Pسازی را بیان داشتند )المللی

از نظر نگرش تفاوت معنی های مختلف تحصیلیبین گروه

اساس نتایج آزمون  . بر(= 002/0P) دار آماری یافت شد

از نظر نگرش در تحصیلی های مختلف وت گروهشفه، تفا

ت الملل مربوط به تفاو مورد تربیت دانشجوی بین

PhD  (019/0P = )تحصیالت کارشناسی ارشد با مدرک

بین سطح ها اساس یافته باشد. بر( می= 003/0Pو پزشکی )

تحصیالت و تمایل به همکاری در تربیت دانشجوی بین 

اساس نتایج  . بر(= 015/0Pالملل ارتباط وجود داشت )

 پژوهشهای مختلف رتبه علمی واحدهای مورد بین گروه

در  (= 011/0P) و توانمندی( = 005/0P)از نظر نگرش 

دار وجود الملل تفاوت معنی زمینه تربیت دانشجوی بین

های اساس نتایج آزمون شفه، تفاوت گروه داشت. بر

جوی دانشمختلف رتبه علمی از نظر نگرش در مورد تربیت 

 به تفاوت رتبه مربی با رتبه استادالملل مربوط  بین

(006/0P =می )ساس نتایج آزمون شفه، تفاوت ا باشد. بر

های مختلف رتبه علمی از نظر توانمندی در مورد گروه

الملل مربوط به تفاوت رتبه مربی  تربیت دانشجوی بین

(036/0P =( و استادیار )034/0P =با مرتبه علمی است )اد 

تمایل برای  بین مرتبه علمی وها نشان داد باشد. یافتهمی

ارتباط وجود  الملل همکاری در تربیت دانشجوی بین

های مختلف پست (. همچنین بین گروه= 005/0P) داشت

از نظر توانمندی در زمینه تربیت  استادانسازمانی 

 دار وجود داشتالملل تفاوت معنی دانشجوی بین

(001/0P =)اساس نتایج آزمون شفه، تفاوت  چند بر . هر

های مختلف پست سازمانی از نظر توانمندی در مورد گروه

الملل مربوط به هیچ یک از پست تربیت دانشجوی بین

های سازمانی نبود. بین سابقه کار و توانمندی در زمینه 

یالملل ارتباط مستقیم، ضعیف و معن تربیت دانشجوی بین

افراد با سابقه در  همچنین. (= 005/0P) داری وجود دارد

 نبرای تربیت دانشجوی بی همکاریبه تمایل  ،کار بیشتر

با  استاداناساس نتایج،  (. بر= 038/0P)بیشتر بود الملل 

ر این الملل توانمندی بیشتری د سابقه تربیت دانشجوی بین

بین مدت زمان تربیت . همچنین ندزمینه را ابراز نمود

و توانمندی در این زمینه ارتباط الملل  دانشجوی بین

.(= 025/0P) داری یافت شدو معنی ، ضعیفمستقیم
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الملل برحسب سن، سابقه کار و سوابق  های عددی نگرش و توانمندی استادان در زمینه تربیت دانشجوی بین: شاخص2جدول شماره 

 های بین المللی  فعالیت

 تمایل به همکاری در تربیت دانشجوی بین

 للالم

 اعضاء توانمندی

زمینه  در علمی تأهی

بین دانشجوی تربیت

 الملل

 ت علمیأاعضاء هی نگرش

 دانشجوی زمینه تربیت در

 المللبین

 
Mean ± SD 

 

(Min-Max( 

تعداد 

پاسخ 

 دهندگان

 متغیر، سال

 آزموننتیجه

 تی مستقل

 تدارد
Mean ± SD 

 دارد
Mean ± SD 

نتیجه آزمون ضریب 

 ی پیرسونهمبستگ

نتیجه آزمون ضریب 

 همبستگی پیرسون

72/1t= 

293df= 

086p= 

29/8 ± 49/46  117 ± 36/48 069/0r= 

20/0p= 

026/0r= 

63/0p= 

04/8 ± 8/47 

(27-65) 

 سن  353

09/2t= 

300df= 

038/0p= 

83/8 ± 03/14 178 ± 44/16 149/0r= 

005/0p= 

012/0-r= 

817/0p= 

79/8 ± 70/14 

(1-45) 

 بقه کار سا 365

911/0-t= 

123df= 

364/0p= 

68/3 ± 04/4 37/1 ± 39/3 188/0r= 

025/0p= 

086/0 r= 

313/0p= 

06/4 ± 09/4 

(1-34) 

سابقه تدریس  162

دانشجوی 

 بین الملل 

286/0t= 

138df= 

776/0p= 

04/5 ± 46/2 75/3 ± 15/2 148/0r= 

078/0p= 

038/0r= 

655/0p= 

76/4 ± 38/2 

(0-22) 

یر سابقه سا 145

های فعالیت

 بین المللی

02/1- t= 

89df= 

308/0p= 

94/2 ± 35/3 05/1 ± 47/2 140/0r= 

05/0p= 

194/0r= 

05/0p= 

68/2 ± 21/3 

(1-14) 

 سابقه تحصیل 109

ازدر خارج

 کشور

 

موریت آموزشی یا أواحدهای مورد پژوهش با سابقه م

تحصیل در خارج از کشور و نیز زندگی در خارج از کشور 

لملل را ا رش مثبت و توانمندی در تربیت دانشجوی بیننگ

چند تمایل این افراد در همکاری برای  گزارش نمودند. هر

یل بود. بین مدت زمان تحص کمالملل  تربیت دانشجوی بین

در خارج از کشور با نگرش و توانمندی برای تربیت 

 نو نیز تمایل برای تربیت دانشجوی بیالملل  دانشجوی بین

اساس نتایج افراد  بر .داشتنداری وجود ارتباط معنی الملل

با مدت زمان تحصیل در خارج از کشور کمتر تمایل برای 

لل الم بیشتری برای همکاری در تربیت دانشجوی بین

(. افراد دارای مدرک زبان انگلیسی =P 005/0داشتند )

ا ابراز الملل ر توانمندی بیشتری در تربیت دانشجوی بین

 . (= 022/0P) داشتند

نفر  311درصد شرکت کنندگان )از  6/74اساس نتایج،  بر

از پاسخ دهنده به این سئوال( تمایلی برای همکاری در 

نفر  79درصد ) 4/25الملل نداشتند و  تربیت دانشجوی بین

از شرکت کنندگان در پژوهش( تمایل برای همکاری را 

ابراز نمودند.
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 الملل برحسب مشخصات جمعیت شناختی   رش و توانمندی استادان در زمینه تربیت دانشجوی بینهای عددی نگشاخص :3 شماره جدول
-توانمندی اعضاء هیات علمی در زمینه تربیت دانشجوی بین المللتمایل به همکاری در تربیت دانشجوی بین

 الملل

-نگرش اعضاء هیات علمی در زمینه تربیت دانشجوی بین

 الملل

د پاسخ تعدا  تعداد )درصد(

 دهندگان

 متغیر

 ندارد نتیجه آزمون

 تعداد )درصد(

 دارد

 ()درصد تعداد

 Mean ± SD نتیجه آزمون Mean ± SD نتیجه آزمون

26/6Chi-square= 

012/0 P = 

(5/68) 111  (5/31) 51  30/3- t= 

361 df = 

001/0 P = 

86/4 ± 48/22  29/2- t= 

359 df = 

023/0 P = 

61/8 ± 22/52  زن 197( 1/52) 

374 

 یتجنس

(0/81) 119  (0/19) 28    32/5 ± 24/24  34/8 ± 27/54  مرد 177( 8/46) 

015/0P= 

(4/47 )9 (6/52) 10 86/1 F= 

2 df = 

135/0 P = 

18/5 ± 57/21 97/4 F= 

2 df = 

002/0 P = 

 کارشناسی ارشد 27( 10/7) 85/47 ± 71/10

305 

 تحصیالتمیزان 

(1/77 )108 (9/22 )32 22/5 ± 18/23 03/8 ± 41/53 (2/44 )167 PhD 

 پزشکی 111( 3/19) 60/54 ± 61/2 00/21 ± 53/3 16( 8/16) 81( 2/83)

005/0 P = 

(0/40 )10 (0/60 )15 
73/3F= 

3 df = 

011/0 P = 

47/5 ± 03/22 
422/4F= 

3 df = 

005/0 P = 

 مربی 35( 3/9) 48/49 ± 85/9

369 

 مرتبه علمی

 استادیار 204( 0/54) 23/53 ± 87/8 01/23 ± 11/5 39( 7/22) 133( 3/77)

 دانشیار 84( 2/22) 48/52 ± 12/8 ±00/23 04/5 21( 6/29) 50( 4/70)

 استاد  46 (2/12) 59/56 ± 92/6 51/25 ± 00/5 4( 5/10) 34( 5/89)

121/0 P = 

(3/72 )183 (7/27 )70 

44/5F= 

4df= 

001/0 P = 

16/5 ± 79/22 

07/2 F= 

4 df = 

084/0 P = 

 عضو هیئت علمی 311( 3/82) 71/52 74/8±

375 

 پست سازمانی

 مدیر گروه 21( 6/5) 04/56 ± 13/8 80/25 ± 75/3 2( 0/10) 18( 0/90)

 معاون 25( 6/6) 12/56 ± 55/6 36/26 ± 69/4 5 (8/23) 16( 2/76)

 ریاست 12( 2/3) 08/53 ± 58/6 75/25 ± 38/3 2( 2/22) 7 (8/77)

 رئیس بخش 6( 6/1) 24/53 ± 25/8 00/26 ± 93/5 0(0/0) 6( 0/100)

336/0 chi-square= 

60/0 P = 

(7/76 )124 (3/23 )33 98/4- t= 

361 df= 

001/0 P < 

15/5 ± 85/24  051/0- t= 

358 df = 

96/0 P = 

01/9 ± 34/53  بله 162( 9/42) 

373 

تربیت دانشجوی 

 بین الملل
(3/76 )106 (7/23 )45 85/4 ± 22/22 99/7 ± 29/53  خیر 211( 8/55) 

69/8chi-square= 

005/0 P = 

(9/69 )79 (1/30 )13 04/5-t= 

361df= 

001/0 P < 

94/4 ± 40/25  44/3- t= 

359 df = 

001/0 P = 

39/7 ± 63/55  بله 109( 8/28) 

373 

یا تحصیل

موزشی آماموریت

 کشوردر خارج از
(9/85)151 (1/14 )65 01/5 ± 50/22 84/8 ± 27/52  خیر 264( 8/69) 

78/10chi-square= 

001/0 P = 

(4/68 )98 (6/31 )17 99/4-t= 

361df= 

001/0 P < 

92/4 ± 13/25  86/3- t= 

359 df = 

001/0 P < 

72/7 ± 57/55  بله 241( 8/63) 

372 

زندگی در خارج 

 از کشور
(2/85 )132 (8/14 )61 05/5 ± 39/22  77/8 ± 99/51  خیر 131( 7/34) 

050/0chi-square= 

891/0 P = 

(8/73 )150 (2/26 )50 30/2-t= 

359df= 

022/0 P = 

09/5 ± 84/23  73/1- t= 

357df= 

084/0 P = 

50/8 ± 87/53  بله 235( 2/62) 

371 

داشتن مدرک 

55/22 ± 18/5 28 (0/25) 79( 0/75) زبان انگلیسی  66/8 ± 24/52  خیر    136 (0/36) 
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علل مرتبط با تمایل یا عدم تمایل به  4 شماره در جدول

نفر  114که توسط الملل  همکاری در تربیت دانشجوی بین

میارائه بیان شده است،  پژوهشاز شرکت کنندگان در 

تمایل به همکاری در دو طبقه نداشتن  اعلل مرتبط ب .گردد

فردی و دانشگاهی و از علل مرتبط با تمایل به همکاری 

الملل به چهار دسته فردی و حرفه در تربیت دانشجوی بین

 ای، گروه آموزشی، دانشگاهی و کشوری دسته بندی شدند.

در  درصد 15حدود  شرکت کننده 114، از اساس نتایج بر

ها و نبودن بستر مناسب و کمبود کمبود زیرساخت پژوهش

های آموزشی برای ات و تجهیزات در دانشگاه و گروهامکان

ایل تمنداشتن تربیت دانشجوی خارجی را به عنوان علت 

برای همکاری بیان نمودند.  
 

 (=n 294تربیت دانشجوی بین الملل )همکاری در به  استادانعلل مرتبط با تمایل یا عدم تمایل  :4 شماره جدول

 المللبه همکاری در تربیت دانشجوی بین استادانعلل مرتبط با عدم تمایل  ین المللب کاری در تربیت دانشجویبه هم استادانعلل مرتبط با تمایل 

 ارتقای فردی -

 ارتقای توانمندی در زبان انگلیسی -

 ایارتقای توانمندی حرفه -

 فرصت تبادل علمی  -

 های آموزشی افزایش توانایی -

 کسب تجربه -

 کمک به پویایی فردی -

 ساندن توانایی فردیبه عرصه ظهور ر -

 هاآشنایی با سایر فرهنگ -

 

 

 

فردی و 

 ایحرفه

 حجم کار زیاد -

 کمبود وقت -

 افزاینده استرس  -

 کمبود توانمندی در زبان انگلیسی -

 تعدد شرح وظایف -

 افزاینده حجم کار -

 نداشتن منفعت مالی -

 نداشتن انگیزش -

 نداشتن امنیت شغلی -

 

 

 

 فردی

 ارتقای گروه آموزشی -

 طح گروهتبادل علمی در س -

 کمک به پویایی گروه آموزشی -

 

 گروه

 ها و بسترهای آموزش بین المللکمبود زیرساخت -

برای تربیت  نرم افزاری و سخت افزاری امکانات کمبود -

 دانشجوی بین الملل

 نامناسب بودن فرآیند جذب دانشجوی بین الملل -

 توانایی کم دانشجویان پذیرش شده -

 ن المللتجربه نامطلوب از تربیت دانشجوی بی -

کم کردن توجه به کمیت و کیفیت آموزش دانشجویان  -

 داخلی

 سازیه اهداف مرتبط با بین المللیکمبود توجه ب -

 سازیالمللی های بینجهی به سایر عرصهتوبی -

 فعالیتی نمایشی -

 نداشتن منفعت مالی برای دانشگاه -

 ساختارهای مدیریتی نامناسب و متغییر -

 

 

 

 

 

 دانشگاهی

 ارتقای دانشگاه -

 کمک به پویایی دانشگاه -

 درآمد زایی -

 شناخته شدن در سطح بین المللی -

 به اشتراک گذاردن تجربیات -

 های بومیمعرفی توانایی -

 بهبود کمیت و کیفیت آموزش -

 هاموفقیت در رقابت با سایر دانشگاه -

 

 

 

 دانشگاهی

 فزایش تعامالت با سایر کشورهاا -

 افزایش تعامالت فرهنگی- -

 دانشگاهیافزایش رقابت بین  -

 ارزآوری -

 های ایران در سطح جهانمعرفی توانمندی -

 

 کشوری

 

 گیریو نتیجه بحث

طلوبی م نسبتاّو توانمندی نگرش  استادان ،نتایجاساس  بر

 هر ،را در زمینه تربیت دانشجوی بین الملل ابراز نمودند

تمایلی برای همکاری در تربیت  استادان درصد 4/61 چند

درک و باور از توانایی یا ل نداشتند. الملدانشجوی بین

لمللیا المللی اساس بین در ابعاد بین استادانخودکارآمدی 

اما به نظر غیر از این دو مقوله موارد دیگری سازی هستند. 

سازی دخیل المللی در بین استادانتوانند بر تمایل هم می
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 که خود را با صالحیت در تعامالت بین یاستادانباشند. 

 در تربیتاند، از مشارکت کنندگان فعال المللی درک نموده

 خودارزیابی مثبت این موضوع بههستند دانشجوی خارجی 

المللی همانند تسلط  هایشان در تعامالت بیناز مهارت آنها

 . (15)مرتبط استها بر زبان، و درک سایر فرهنگ

تر و توانمندی بیشتری اساس نتایج مردان نگرش مثبت بر

چند  ابزار نمودند. هرتربیت دانشجوی خارجی زمینه  در

المللی زنان بیش از مردان تمایل برای همکاری در بین

مرتبه  و تحصیالت سطحبین اساس نتایج  سازی داشتند. بر

 تمایل برای همکاری در تربیت دانشجوی بین علمی با

نشان  Jin and Schneider. ارتباط وجود داشتالملل 

باور آنها درباره  تواند برمی استادانه دادند که زمین

و  ءبین نگرش اعضا و الملل اثرگذار باشد دانشجویان بین

نژاد آنها ارتباط وجود داشت و سفیدپوستان چالش بیشتری 

 را در آموزش دانشجویان خارجی بیان نمودندهمانند زبان 

با دانشکده و رشته تحصیلیشان  ءبین نگرش اعضانیز و 

 . (18)نشد ارتباطی یافت

نشان داد افراد با سابقه کار بیشتر  ی پژوهش حاضرهایافته

الملل  تمایل در همکاری برای تربیت دانشجوی بین

تنها یک سئوال در بررسی تمایل  پژوهشدر این . داشتند

 اما ،به همکاری در تربیت دانشجوی خارجی پرسش شد

ن بر آ المللی و اثر انجام مطالعات برای دانستن تجربه بین

ر کمبود تجربه کابیان شده هر چند  ضروری است. استادان

تواند از موانع مشارکت یا حضور در خارج از کشور می

در  استادانتجربه . (15)سازی باشدالمللی در بین استادان

سازی اهمیت دارد و عالقه و تمایل و المللی زمینه بین

سازی المللی های بینبرای موفقیت تالش ءمشارکت اعضا

هفعالیت حرف کار با سابقهاساس متون  بر. (12)حیاتی است

المللی مرتبط  ها با گستره بیندر انجام پژوهش استادای 

 با سابقه بیشتر در مقایسه با افراد با سابقه استاداناست و 

در  المللی به احتمال بیشتری تمرکز بین ،کاری کمتر

ت که این چند مشخص نیس هر .(14)هایشان دارندپژوهش

های تکاملی همچون سن میلفهؤثر از مأیافته تا چه حد مت

افراد  حاضر پژوهش اساس نتایج برهمچنین . (19)باشد

دارای مدرک زبان انگلیسی توانمندی بیشتری در تربیت 

در  مهم بسیار عاملالملل را ابراز داشتند.  دانشجوی بین

آن  نزبا با آشنایی تحصیل، ادامه برای کشوری انتخاب

 عوامل از یکی انگلیسی زبان به تدریس و است کشور

. بنابراین باشدمی خارجی دانشجویان جذب برتأثیرگذار 

 موارد ضروری در در این زمینه از استادانتوانمند بودن 

 .سازی استالمللی یند بینآفر

عدم تمایل به  علل فردی، مطالعه حاضرهای اساس یافته بر

نداشتن منفعت  وی خارجیهمکاری در تربیت دانشج

توانمندی در زبان مالی، انگیزش و امنیت شغلی، کمبود 

 د،حجم کار زیاکمبود وقت، تعدد شرح وظایف، ، انگلیسی

افزاینده حجم کار و  خارجی به عنوانتربیت دانشجوی و 

عوامل اصلی در نهادینه نمودن  استادان .بودنداسترس 

تند. با وجود سازی در آموزش هسالمللی فرآیند بین

سازی، مطالعات کمی المللی گسترش متون در زمینه بین

ند یآدر خصوص نقششان در این فر استاداندرک و نگرش 

 پژوهشاین نتیجه مختص این چند  هر. اندبررسی کردهرا 

 حولت سناریوی این از تنها نه نبوده و در پژوهشی استادان

 و عتقاداتا بلکه کنند،می ناراحتی و فشار احساس آمیز

 ایجاد سازیالمللی بین روند برای را چالشی آنها تجربیات

 ضروری است اقداماتی در جهت تدوین .(20)کندمی

به عنوان بازیگران  استادانبرای همراه نمودن راهبردهایی 

سازی در آموزش صورت گیرد المللی بینفرآیند اصلی در 

 بد.یش یاتا درگیری این عوامل کلیدی در این فرآیند افزا

تواند انگیزشهای محیطی یا سازمانی میاز طرفی انگیزش

بیان می Eddyو  Li ثیر قرار دهد.أهای فردی را تحت ت

تواند تسهیل کننده مشارکت کنند که بستر اجتماعی می

در عرصه بین الملل برای منفعت فردی او باشد و  استادان

کی محر نیازهای اساسی او را مرتفع سازد و بدین ترتیب

 المللی فراهم نماید. برای انگیزش فردی در فعالیت بین

ت علمی توسط أها و توانمندی هیبدین معنا که اگر مهارت

شتر الملل بی سازمان افزایش یابد مشارکت او در عرصه بین

خواهد بود. انگیزش در برگیرنده ادراکات عضو هیئت 

 پژوهشیدر . (21)علمی از شرایط فردی و محیطی است
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 های محیطی همانند حقوق، خطاز انگیزش استاداندرک 

 اناستاددهنده رفتار  و فرهنگ سازمانی شکل ءمشی ارتقا

سازی المللی بوده و اثر مستقیمی بر مشارکت آنها در بین

در محیطی کارآمد افزایش  ءدارد. بنابراین مشارکت اعضا

 مسئولین به جبران زماند. به عالوه توجه و تشویق یابمی

ضروری الملل  بین آموزش در عرصه استادانو تالش 

با توجه به این که فعالیت علمی هزینه زمانی باالیی است، 

برای از عوامل مهم انگیزشی تواند و این موضوع می دارد

  .(15)استادان باشد

با توجه به تعدد وظایف و ویژگی  پژوهشدر این همچنین 

داف سازمان و اهداف نها از اهو نیز درک آ استادانای حرفه

 المللی شدن دانشگاه شرایط همکاری در عرصه بین بین

الملل برای تربیت دانشجوی خارجی فراهم نیست. رفتار 

ثیر دو عامل فردی و دانش اجتماعی آنها أتحت ت استادان

 ،عوامل فردی مشخصات جمعیت شناختی است. منظور از

دانش  منظور از و استادانای های شغلی و حرفهویژگی

سسه ؤها و انتظارات ماز ارزش استادانی ادراک اجتماع

باشد که می استادانها و خودیادگیری آموزشی، پاداش

 .(22)ت علمی هستندأدهنده رفتار عضو هیشکل

در پژوهش حاضر، افزایش حجم کار و تجربه استرس 

 در آلمان پژوهشیدر مطرح شد.  استادانبیشتر توسط 

زی در سطح فردی و سازمانی و جهانی ساالمللی اثرات بین

 به عنوان سازیالمللی بینبه گزارش شدند. در سطح فردی 

افزایش  ای،وحرفه فرصت و نیاز برای توسعه فردی

 .(23)المللی اشاره شد بینکاری و استرس، و سرآمدی بار

ی به واسطه تربیت دانشجو استادانتجربه استرس توسط 

چین نیز گزارش شده  الملل در کشورهایی همچون بین

چین تعداد زیادی دانشجوی خارجی جذب  1992است. از 

نفر  500000به  2020رود تا سال نموده است و انتظار می

المللی تدریس و  های بیننام برسد. این گسترش ثبت

پر استرس نموده برای استادان ارتباط با دانشجویان را 

 . (15)است

علل دانشگاهی که نشان داد  حاضر پژوهش هاییافته

در زمینه تربیت  تمایل به همکارینداشتن مرتبط با 

نامناسب بودن فرآیند جذب  ،دانشجوی بین الملل

کم دانشجویان پذیرش  و توانمندیالملل،  دانشجوی بین

شده، تجربه نامطلوب از تربیت دانشجوی بین الملل، کم 

کردن توجه به کمیت و کیفیت آموزش دانشجویان داخلی، 

 ها و بسترهای آموزش بین الملل، کمبودبود زیرساختکم

برای تربیت دانشجوی  افزارینرم و سخت افزاری امکانات

للیالم الملل، کمبود توجه به اهداف مرتبط با بین بین

سازی، های بین المللیتوجهی به سایر عرصهسازی، بی

فعالیتی نمایشی، نداشتن منفعت مالی برای دانشگاه و 

تغییر هفت م .هستندیریتی نامناسب و متغیر ی مدساختارها

 انسانی، ساختاری/ آموزشی، انگیزشی/ محتوایی/

اجتماعی و  ارتباطی، فرهنگی/ رسانی/دانشگاهی، اطالع

توانند به تکنولوزیکی می دیپلماتیک و تجهیزاتی/ سیاسی/

سازی آموزش مطرح المللی عنوان راهکارهای زیربنایی بین

سازی جذب دانشجویان المللی های بینانگیزهاز . (24)باشند

همچون مطالعه حاضر در . (25)باشدخارجی با استعداد می

 ازیسالمللی در بین ءمشارکت اعضادر چین نیز  پژوهشی

 های بینمحدود گزارش شده که به درک ناکافی از فعالیت

موزشی های آالمللی و رفتار نارسا در این عرصه و برنامه

کمتر حاضر  پژوهشدر  .(26)بوده استته مرتبط تطبیق نیاف

ها و مطلوب کمبود زیرساختکنندگان از یک پنجم شرکت

نبودن بستر مناسب و کمبود امکانات و تجهیزات در 

های آموزشی برای تربیت دانشجوی دانشگاه و گروه

تمایل برای همکاری بیان نداشتن خارجی را به عنوان علت 

اهمیت و ارزش منابع بر نگلستان در ا پژوهشیدر نمودند. 

های آموزشی هسازی برنامو بستر مناسب در بین المللی

 . (27)کردندکید أت

علل فردی تمایل به همکاری در تربیت  حاضر پژوهشدر 

ای، حرفهفردی و دانشجوی خارجی ارتقای توانمندی 

آموزشی،  هایو روشتوانمندی در زبان انگلیسی،  افزایش

رصت تبادل علمی، کمک به پویایی فردی، کسب تجربه، ف

به عرصه ظهور رساندن توانایی فردی و آشنایی با سایر 

وهشی در چین نشان داد که تمایل ژپاند. ها بیان شدهفرهنگ

عامل برانگیزاننده مهم در توسعه علمی،  استادانفردی 
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خودشایستگی و . همچنین استای و سازمانی حرفه

امل انگیزشی فردی در راستای خودکارآمدی به عنوان عو

 پژوهشدر  .(21)سازی مطرح هستندالمللی بین

Childress های نیز اهمیت داشتن مهارت و توانمندی

کید قرار أالمللی مورد ت های بینفردی برای انجام فعالیت

. درک و باور از داشتن توانایی برای مشارکت در گرفت

ساسی ت علمی اأالمللی در فعالیت شغلی عضو هی ابعاد بین

که خود را دارای  استادان. (28)سازی استالمللی برای بین

دانند الملل می صالحیت و توانمندی در روابط بین

سازی هستند. المللی کنندگان فعال در عرصه بینمشارکت

تواند بدین مربوط باشد که آنها خودارزیابی این موضوع می

المللی همانند  های برقراری ارتباط بینمثبتی از مهارت

ها برخوردار درک سایر فرهنگ و استفاده از زبان خارجی

نقش مهمی در فعالیت آنها در  استادانهستند. نگرش 

چند در کشورهای مختلف می بین الملل دارد؛ هرعرصه 

های سنتی برای انگیزش .(15)هایی داشته باشدتواند تفاوت

رهنگ و یادگیری از ف استادانسازی برای المللی بین

ساختار اجتماعی سایر کشورها و به اشتراک گذاردن دانش 

 .(25)بیان شده است

از جمله علل دانشگاهی تمایل به همکاری در تربیت 

ارتقای دانشگاه، کمک به درآمدزایی، دانشجوی خارجی به 

ه المللی، ب پویایی دانشگاه، شناخته شدن در سطح بین

های بومی، بهبود ییاشتراک گذاردن تجربیات، معرفی توانا

کمیت و کیفیت آموزش و موفقیت در رقابت با سایر 

 عالی آموزش شدن المللی بین ها اشاره شده است.دانشگاه

 که است اقتصادی هایضرورت از ثرأمت ایفزاینده طور به

 از خارج دانشجویان از درآمد تولید و آموزش صادرات بر

اعتبارات نیز از  مالی ومسائل  .(29)اندشده متمرکز کشور

المللی است. برای  های بینمهم در فعالیت عواملجمله 

نمونه در کشور چین کمبود بودجه به ساختار هرمی 

های آموزش عالی در این کشور مرتبط است و دانشگاه

کلیدی و بزرگ بودجه بیشتری از دولت دریافت نموده و 

ای توسعههای المللی سازی در استراتژی از مزایای بین

های دیگر در . در مقابل، دانشگاه(15،30،31)برندخود سود می

ای مواجه های توسعهاین کشور با کمبود بودجه

میسازی المللی همچنین از اثرات مثبت بین. (15،32)هستند

ز المللی آموزش و نی افزایش کیفیت ملی و بین بهتوان 

 هایریکولوموسازی کالمللی های آموزشی و بینبرنامه

موزشی، به اشتراک گذاردن دانش و افزایش دسترسی به آ

که اینها  (25)دانش، پژوهش و اطالعات علمی اشاره کرد

المللی فراهم  های بینتوانند بستری برای فعالیتخود می

ند. عرصه باشاین در  استاداننمایند و عامل انگیزشی برای 

های محیطی شامل حمایت کنار عوامل فردی انگیزش در

ثیر قابل توجهی بر تمایل أتوانند تزاری و اجتماعی میاب

ر دالمللی شدن داشته باشند.  برای فعالیت در بین استادان

سازی در سطح سازمانی گزارش المللی اثرات بین پژوهشی

المللی  در سطح سازمانی وجود دانشجویان بین شدند.

بیشتر، آموزش دانشجویان خارجی، نیاز برای حساسیت در 

سازی المللی ر و تعامل با دانشجویان خارجی، بینرفتا

و افزایش مشاهده المللی  های آموزشی، انتشار بینبرنامه

ها و ها، همسویی ساختارها و پژوهششدن نتایج پژوهش

بنابراین مشارکت  .(23)ابعاد اقتصادی و مالی اشاره شدند

در بستر و ساختار مناسب سازمانی می استادانالمللی  بین

 .(33)اند افزایش یابدتو

از جمله علل کشوری تمایل به همکاری در این پژوهش 

در تربیت دانشجوی خارجی افزایش تعامالت با سایر 

کشورها، افزایش تعامالت فرهنگی، افزایش رقابت بین 

های ایران در سطح دانشگاهی، ارزآوری و معرفی توانمندی

ات بین اثر در آلمان پژوهشیدر جهان بیان شده است. 

سازی در سطح جهانی از جمله گسترش زبان المللی

خارجی، همکاری، تعامل و گسترش دانش، توسعه جهانی 

و گسترش درک و ابعاد بین المللی، بکارگیری تکنولوژی 

 .(23)های علمی مطرح شدنداطالعات و ارتباطات و رقابت

 عالی آموزش شدن المللی بین ر بررسید Shawهمچنین 

 تغییرات اصلی علت که دارد کانادا تأکید و ااسترالی در

آموزش  شدن المللی نبی جهت در استرالیا در دانشگاهی

  .(34)است کشور آن اقتصاد به کمک عالی،
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سازی المللی محور فرآیندهای علمی همچون بین استادان

ها و مشارکتهستند و نقش کاتالیزور و شروع کننده برنامه

چند مطالعات محدودی بر روی  ر. ههستندهای بین المللی 

سازی صورت گرفته المللی و مشارکت آنها در بین استادان

 مادگیدر خصوص آنیز تنها حاضر  پژوهش. در (14)است

 الملل های آموزشی در تربیت دانشجوی بینگروه استادان

بررسی صورت گرفت اما از بعد نگرش و توانمندی 

سازی مللیال درخصوص بین استادانضروری است درک 

الملل هدایت  و نیز آنچه که آنها را به سوی آموزش بین

های این از محدودیتقرار داد.  پژوهشکند را نیز مورد می

شود بود. پیشنهاد می استادانمشارکت یک سومی  پژوهش

و نیز  اداناستمطالعات کیفی با هدف تبیین فرایند مشارکت 

 ملل صورتیند و پیامدهای تربیت دانشجوی بین الآفر

 گیرد.

یز دانشگاه نتوسعه ابعاد بین المللی برای ضروری است 

تدوین شود. چشم انداز و برنامه های راهبردی مجزایی 

های آموزشی مناسب که تدوین برنامهتوجه ویژه به 

 ،المللی از آن طریق تأمین شود های بومی و بینضرورت

همچنین با گسترش و پیشرفت علم و . ضروری است

جویان است دانش نیازالمللی،  ری و افزایش مبادالت بینفناو

بدین شوند  داخلی جذبدر کنار دانشجویان خارجی 

ام انج درنیروی کار توانا  ترتیب گامی در جهت تربیت

می برداشتههای بین فرهنگی و بین المللی فعالیت در زمینه

المللی . یکی از مهمترین سازوکارها در فرآیند بینشود

است. همانگونه که  استادانالمللی نمودن  بینسازی، 

Stohl ها را بین خواهیم دانشگاهاگر می"کند که بیان می

 .35".مرا بین المللی نمایی استادانالمللی کنیم مجبوریم 

مسئولین و مدیران باید بدنبال راهکارهای در رفع نیازهای 

ند که باش استادانفردی و ارتقای خودکارآمدی و شایستگی 

بتوانند با فراهم نمودن بستر مناسب در دانشگاه فعالیت 

را به سمت تربیت دانشجوی بین الملل و سایر  استادان

ای رشد و در راستسازی هدایت نمایند. ارکان بین المللی

المللی و میان فرهنگی  های بینای و حساسیتتوسعه حرفه

های آموزشی مرتبط و لحاظ نمودن برگزاری دوره استادان

های آموزشی مشترک میهای مطالعاتی و برنامهفرصت

 ستاداناالمللی توانند به توسعه دانش، تجربه و نگرش بین

ر دمورد توجه مسئولین  موضوعاست این  نیازکمک کند و 

 اعضای کردن اساس نتایج آگاه بر قرار گیرد.حوزه آموزش 

 آنها درک ارتقاء و شدن المللی بین یندآفر از علمی تأهی

کوشش کیفیت بر تنها نه شدن المللی بین اثرات به نسبت

 اقتصادی، هتوسع در بلکه گذاشت، خواهد اثر دانشگاه های

تواند مینیز  دانشگاه پوشش زیر جامعه فرهنگی و اجتماعی

در تواند می استاداناز آنجا که انگیزش فردی ثر باشد. ؤم

اشد، ب داشته المللی نقش مهمی مشارکت آنها در ابعاد بین

المللی باید انرژی  های بیندر عرصه ءبرای مشارکت اعضا

المللی و  زیادی در توسعه دانش و مهارت تعامالت بین

از جمله راهکارهای پیشنهادی  بین فرهنگی صرف نمود.

توان به لحاظ نمودن سازوکارهایی برای شناسایی و ارج می

 استادانالملل توسط  ها در عرصه بیننهادن به بهترین تالش

 اشاره کرد.

 

هیچ گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان  تعارض منافع:

 .گزارش نشده است

 

 تقدیر و تشکر

با است که  HSRمقاله برگرفته از طرح پژوهشی  این

حمایت مالی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

. انجام شده است( 95-04-67-28228)کد طرح: 
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