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تحلیل عاملی تأییدی راهکارهای تأثیرگذار در بینالمللیسازی برنامههای درسی علوم پزشکی:
دیدگاه اعضای هیئتعلمی

چکیده
زمینه و هدف :امروزه بینالمللیسازی برنامههای درسی دانشگاهی به یکی از اهداف راهبردی دانشگاههای معتبر  بدل
شده است و در این زمینه تالشهای گستردهای در سطح جهانی صورت گرفته است .با توجه به این شرایط هدف اصلی این
پژوهش ،تحلیل عاملی تأییدی راهکارهای تأثیرگذار در بینالمللیسازی برنامههای درسی علوم پزشکی از دیدگاه اعضای
هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
ش بررسی :این پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری شامل اعضای هیئتعلمی
رو 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که با استفاده از فرمول لهوی و لمیشو  132نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب
شده است .ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیكرت بوده که در هفت حیطه طراحی شده
است .روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 0/891به دست آمد و دادههای
جمعآوری شده بهوسیله نرمافزار  SPSS24و نرمافزار  Smart-PLS3مورد تجزیهو تحلیل قرار گرفته است.
یافتهها :نتایج تحلیل عاملی حکایت از آن داشت که نشانگرها از دقت الزم برای اندازهگیری راهکارهای مربوط به
خود برخوردار هستند و هفت متغیر محتوایی/آموزشی ،انگیزشی/انسانی ،ساختاری/دانشگاهی ،اطالعرسانی/ارتباطی،
فرهنگی/اجتماعی ،سیاسی/دیپلماتیک و تجهیزاتی/تکنولوژیک در سطح  0/05میتوانند بهعنوان راهکارهای زیربنایی
بینالمللیسازی برنامههای درسی حوزه پزشکی بهکاررفته و آن را پیشبینی نمایند.
نتیجهگیری :به نظر میرسد که به ترتیب راهکارهای سیاسی/دیپلماتیک ،ساختاری/دانشگاهی ،فرهنگی/اجتماعی،
اطالعرسانی/ارتباطی ،محتوایی/آموزشی ،انگیزشی/انسانی و راهکارهای تجهیزاتی/تکنولوژیک در بینالمللیسازی
برنامههای درسی حوزه پزشکی اثرگذار هستند.
کلمات کلیدی :بینالمللیسازی ،برنامههای درسی ،علوم پزشکی

.1

نویسنده مسئول ،دانش آموخته دکتری تخصصی ،برنامه ریزی درسی ،دانشگاه شهید رجایی ،تهران ،ایرانHzm64@yahoo.com :
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اَشکال بینالمللیسازی علوم پزشکی

مقدمه
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برنامهدرسـ ــی جوه ـ ــره هر نـ ــوع فعالی ــت آموزشـ ــی اس ــت و

الف :جابجایـ ـ ــی دانشجویان :ش ــناختهشــــدهترین شـــکل

اثربخش ــی هــر نظ ــام آموزش ــی تح ــت تأثیـ ــر برنامـ ـههای درسی

بینالمللیسازیبهطور یقین،جابجاییدانشجویانبرایتحصیل

آن قـ ــرار دارد و این مهـ ــم در آم ــوزش عل ــوم پزشکی اهمیت ــی

در خ ــارج از کشــور است .طبق آمار یونسکو طی  25سال اخیر  این

مضــاعف دارد زیرا برنامههای درسی ابزاری قدرتمن ــد در جهت

جابجایی بیش از  300درصد افزایش داشته است ( .)6بهترین

ترسیم چگونگی و حـ ــدود انتق ــال دانـ ــش و مهـ ــارتها است.

چارچوب شناختهشده جابجایی دانشجویان بینالمللی ،برنامه

امــــروزه بینالمللیسازی برنامهدرسی 1پدیدهای جدید در عرصه

اراسموس و برنامه سقراط اروپا بوده است (.)7

برنامهدرسی ح ــوزه پزشکی است که تحت تأثیر جهانیشدن و

ب :جابجای ـ ــی کــادر آموزش ـ ـ ــی :جابجایـــــــی کادر آموزشــــی

بینالمللیسازی آموزش عالی به َمنصه ظهور رسیده است .ا کثر

بهعنوان دومین شکل بینالمللیسازی مطرح است و بر اساس

پژوهشگران بینالمللیسازی برنامهدرسی را مهمترین بخش

مال کهایی همچون پژوهش ،راتبه تحصیلی ،آموزش ،تدریس و

بینالمللیسازی آموزش عالـ ــی بیان کـ ــردهاند ،بهعنـ ـ ــوانمثـ ــال

فرصتهای مطالعاتی انجام میگیرد ( .)8برنامههای چندجانبه

هراری 2بینالمللیسازی برنامهدرسی را قلب بینالمللیسازی

فولبرایت بهطور خاص بر جابجایی کادر آموزشی تمرکز دارد (.)7

بیان کرده چرا که کسب دانش هدف اصلی دانشگاه است (.)1

ج :تفاهمنامـ ـههای همکـ ــاری مؤسسات آم ـ ــوزش عالـ ــی:

گرین و اولسون  3بینالمللیسازی برنامهدرسی را بهعنوان ستون

توافقهای رسمی دوجانبه بین مؤسسات اشکال مختلفی دارد

فقرات بینالمللیسازی بیان کردهاند ( .)2نایت 4برنامهدرسی

که در مهمترین آنها عبارتاند از:

را مهمترین عنصر بینالمللیسازی آموزش عالی میداند (.)3

(توئننگ) :در این روش یک ارائهدهنده در
• •خواهرخواندگی ِ

وا کاوی مفهوم بینالمللیسازی برنامهدرسی نشاندهنده آن

کشور  Aبا ارائهدهندهای در کشور  Bهمکاری میکند تا در یک

است که این مفهوم شامل تعاریف و برداشتهای متعددی است

نظام مشترک و متصل به دانشجویان اجازه دهند واحدهای

و معانی زیادی به بینالمللیسازی برنامهدرسی نسبت داده

درسی در کشور  Bو یا در کشور  Aاخذ نمایند .در این روش

شـــده است( .)4انجم ــن بینالملل ـ ــی دانش ــگاهها   5برنامهدرسی

معموالً خدمات ،برنامه درسی و دورههای تحصیلی با رعایت

بینالمللیشده را برنام ـ ـهای میدان ــد که هدف آن آمادهسازی

مقررات ملی ارائهدهنده کشور  Aهمراه است.

شهرون ــدان بینالملل ــی از طریق تسهیل توانایـ ـ ــی زبانی ،فهم

• •نمایندگی (فرانچایز) :در این روش یک ارائهدهنده در کشور

مسائل جهانی ،بینالمللی و منطقهای ،آمادهسازی کارشناس

 Aانحصار اجرای برنامههای خود را به ارائهدهنده کشور B

در حوزههای مورد نیاز ازجمله فناوری اطالعات ،بهداشت

وا گذار میکند تا در کشور خود یا دیگر کشورها ،خدمات،

جهانی ،صلح و رشد توسعه پایدار است (.)5

برنامه درسی و دورههای تحصیلی برگزار نمایند .در این روش
احراز صالحیت ،توسط ارائهدهنده کشور  Aاعطا میشود.
برنامههای درسی ،مدیریت ،ارزیابی ،تقسیم سود ،مزایا و

1. Internationalization of the Curriculum

اعطای مدرک تحصیلی معتبر هماهنگ و شخصیسازی

3. Green & Olson

میشود و باید همراه با رعایت مقررات ملی در کشور  Bباشد.

2. Harari
4. Knight
)5. International Association of Universities (IAU

• •ارائه مدارک در دو رشته تحصیلی :در این روش ارائهدهندگان
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در کشورهای مختلف برای ارائه برنامهای همکاری میکنند

رفتن ،راحتتر از تغییر برنامه درسی است» که این نشاندهنده

که در آن یک دانشجو از هر ارائهدهندهای یک مدرک

آن است که اصالح و تغییر برنامههای درسی دانشگاهی کاری

تحصیلی دریافت نموده و یا گواهی مشترک از طرف شرکای

بسیار سخت و طاقتفرسا است (.)11

دورههای تحصیلی برای اعطای مدرک تحصیلی برای هر

رویکردهای بینالمللیسازی برنامهدرسی

طرح هم کارانهای بر طبق مقررات هر کشور مستند میشود.

• •رویکرد افزودن :7در این رویکرد با اضافه کردن محتوا،

• •پیوند :در این توافقنامه بخشی از مدرک تحصیلی دانشجویان

مفاهیم ،موضوعات و دیدگاههای بینالمللی به برنامهدرسی

توسط ارائهدهنده همکار داده میشود به این صورت که

و بدون تغییر در ساختار برنامهدرسی و رویکردهای آموزشی

ارائهدهنده داخلی و ارائهدهنده خارجی اجازه میدهند

صورت میگیرد (.)12

که دانشجویان در برنامههای درسی یکدیگر وارد شود.

• •رویکرد گنجـ ــاندن :8رویکرد گنجـــاندن بر ذات و ماهیت

بهعنوانمثال ا گر برنامههای درسی دوره دکتری حرفهای

میانرشتهای بینالمللیسازی برنامهدرسی توجــــه دارد و

را  3+4سال مال ک قرار دهیم ،دانشجویان سه سال اول

فرصتهای مطالعه در همه زمینــهها را برای دانشجویان

را در دانشگاه داخلی گذرانده و  4سال دوم را در موسسه

رشتههای مختلف به همراه ابعاد بینفرهنگی ،بینالمللی و

ارائهدهنده خارجی آموزش میبیند.

چند فرهنگی فراهم میسازد (.)13

• •اعتبارسنجی :در این روش ارائهدهندگان در کشورهای مختلف

نش ــونده :9ایـن رویک ـ ــرد در صحنــــه عمـــــل
• •رویکـــــرد دگرگ ــو 

میپذیرند که ارائهدهنده کشور  Bصادرکننده مدرک تحصیلی

دشوارتــرین رویکردی است و بر تغیر برنامهدرسی با هدف

از ارائهدهنده کشور  Aباشد یعنی ارائهدهنده کشور  Bاجازه

ایجاد توانایی یا توانمندسازی دانشجو برای حرکت بین دو

و حق اعطای مدرک را از ارائهدهنده کشور  Aدریافت کرده

جهانبینی یا بیشتر تمرکز دارد ( .)14این رویکرد بر اساس

است.

دانشجو محوری و آموزش اصولی بنا شده و یک دیدگاه ضد

• •مجازی/فاصلهای :در این روش ارائهدهنده از طریق

سلطه در اصالح برنامه درسی دارد که بر ریشهکن نمودن

آموزشهای آنالین یا از راه دور دورههای آموزشی و یا یک

ساختارهای اجتماعی نابرابر از طریق فرایند آموزشی تأ کید

برنامه درسی را به دانشجویان کشورهای مختلف ارائه

دارد (.)15

میدهد (.)9
• •د :انتقال مجازی فراملیتی :امیدوارکنندهترین پیشرفت
در آموزش بینالمللی ،انتقال برنامهها از اینسوی جهان

ذینفعان بینالمللیسازی برنامهدرسی
بینالمللیسازیبرنامهدرسیدغدغهاینیست کهفقطمربوط

بهسوی دیگر از طریق اشکال فناورانه آموزش است (.)10

به افرادی باشد که به بینالمللیسازی آموزش عالی عالقهمند

هـ:بینالمللیسازیبرنامهدرسی:مستنهاوزر   6بینالمللیسازی

هستندبلکهفرایند کلیبرنامهریزیوتوسعهسیاستهایمرتبطبا

برنامه درسی را «اصل مسلم» بینالمللیسازی میداند و به نقل

بینالمللیسازیبرنامهدرسیشاملحالذینفعانمتعددیاست

از وودرا ویلسون رئیس وقت دانشگاه پرینستون میگوید «به گور

7. Add-on Approach
8. Infusion Approach

6. Mestenhauser

9. Transformative Approach
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وذینفعانبینالمللیسازیبرنامهدرسیشاملمواردذیلاست:

چالشهای بینالمللیسازی برنامهدرسی
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• •مدیران دانشگاهی :مدیران دانشگاهی ایفا گران اصلی

بینالمللیسازی برنامهدرسی با هر رویکردی سازگار نیست و

بینالمللیسازی برنامهدرسی هستند چرا که این فرایند

این فرایند نیازمند آن است که به بافت و زمینه ،اهداف ،ارزشها

نیازمند تعهدات سازمانی جدی و پیگیر است ( .)16روسای

و منابع دانشگاه توجه شود ( .)19در ادامه مهمترین چالشهای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مسئول هستند تا

بینالمللیسازی برنامهدرسی بیان شده است:

قبل از اجرا نتایج پایانی بینالمللیسازی برنامهدرسی را

• •اعضای هیئتعلمی در زمینه اصالح برنامهدرسی امکان

تعیین نمایند ،تغییرات را پیشبینی و برای دستیابی به

دارد که زیاد اشتیاقی به فرایند بینالمللیسازی برنامهدرسی

این تغییرات در محیط دانشگاه به انجام اقدامات خاص

نشان ندهند به این دلیل که ارتباط بین بینالمللیسازی

مبادرت ورزند (.)17

برنامهدرسی و اهداف شخصی خود را درک نکنند (.)20

• •اعضای هیئتعلمی :فرایند تغییر برنامههای درسی بهمنظور

• •مدیران دانشگاه ممکن است از صالحیتهای میانرشتهای

یس ـ ـ ــازی بایـ ــد با
دستیابی به موفقیت در زمینـ ــه بینالملل 

و بینفرهنگی الزم بهمنظور تسهیل فرایند بینالمللیسازی

مشارکت کاملاعضایهیئتعلمیآغاز شودو گروهیاز اعضای

برنامهدرسی برخوردار نباشند (.)21

هیئتعلمی که به ایده بینالمللیسازی آموزش عالی متعهد

• •شکس ـ ــت و عدم موفقی ـ ــت در اولویـ ــــتهای مربــــوط به

هستند از گروههای بینالمللیسازی برنامه درسی حمایت و

بینالمللیسازی برنامهدرسی ممکن است مانع از پیشبرد

مدیران ارشد را به بینالمللیسازی برنامههای درسی ترغیب

فرایند شود زیرا برخی از دانشگاهها فقط ظاهرا ً از این فرایند

نمایند .اعضای هیئتعلمی باید به مراحل اجرای فرایند

حمایتمیکنند(.)22

بینالمللیسازی برنامههای درسی وارد شوند زیرا موفقیت

• •شواهدی مبنی بر حمایتهای ناچیز و نا کافی دانشکدهها

در تغییرات برنامهدرسی مبتنی بر تالش تمامی اعضای

از اعضای هیئتعلمی که در بینالمللیسازی برنامهدرسی

هیئتعلمیاست(.)16

باتجربه و عالقهمند هستند ،وجود دارد (.)23

• •دانشجویان :یکی دیگر از ذینفعان فرایند بینالمللیسازی
برنامهدرسی ،دانشجویان میباشند ،چرا که آنها نیازمند

• •عدم تأمین مالی ممکن است مانع از پیشروی فرایند
بینالمللیسازی برنامهدرسی شود (.)24

تجاربی برای دستیابی به صالحیتهای جهانی و آ گاهی

• •برخیاز اعضایهیئتعلمی کهبینالمللیسازیبرنامهدرسی

در سطح بینالمللی هستند و بینالمللیسازی برنامهدرسی

را در برنامهریزیهای خود نمیگنجانند ممکن است نسبت

بدون درگیری و کمکهای دانشجویان هرگز موفق نخواهد

به بینالمللیسازی برنامهدرسی خود مقاومت نشان دهند

شد و زمانی که دانشگاه یک برنامهدرسی بینالمللی طراحی

(.)15

میکنند الزم است که دانشجویان این برنامهها را بهعنوان
یک نیاز در مسیر فار غالتحصیلی خود تلقی نمایند و در آن
دورهها ثبتنام نمایند (.)18

بینالمللیسازی برنامههای درسی در اسناد باالدستی
در سند چشمانداز  20ساله کشور بر مواردی چون افزایش سهم
کشوردرتولیداتعلمیجهان،ارتقایجایگاهجهانیایران ،گسترش
همکاریهایدوجانبه،منطقهایوبینالمللی،ایجادسازوکارهای
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مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی و تالش برای

مواد و روش بررسی

انسانی و فناوری نوین تأ کید شده است ( .)25سند دانشگاه

شامل كلیه اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی شهید

اسالمی که در سال  1377تدوین شد به بینالمللیسازی آموزش

بهشتی بوده كه با استفاده از فرمول لهوی و لمی شو 135 10نفر

عالی اشاراتی داشته و در فصل اول این سند (بخش مأموریتها) بر

بهعنوان نمونه پژوهش با روش نمونهگیری طبقهای متناسب با

تعامل سازنده دانشگاهها در سطوح ملی ،منطقهای و فراملی تأ کید

حجم انتخاب شد که بعد از پخش پرسشنامهها تعداد  132مورد

شده است .در سال  1391نقشه جامع علمی کشور طراحی شد که

برگشت داده شد (نرخ بازگشت .)0/97 :ابزار پژوهش ،پرسشنامه

در قسمت راهبرد کالن نهم بهوضوح بینالمللیسازی آموزش

محققساخته مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیكرت (= 1خیلی کم،

عالی ،همکاریهای علمی بینالمللی و مسائلی از ایندست را

= 2کم = 3 ،متوسط= 4 ،زیاد و = 5خیلی زیاد) بوده است .بخش

مورد تأ کید قرار داده است ( .)26با این شرایط دانشگاههای علوم

اول پرسشنامه شامل مشخصات جمعیتشناختی (جنسیت و

پزشکی برای حرکت در راستای اسناد باالدستی کشور بهتر است به

مرتبه دانشگاهی) بوده و بخش دوم پرسشنامه شامل  40گویه

سمت بینالمللیسازی برنامههای درسی دانشگاهی حرکت کنند

در هفت راهکار محتوایی/آموزشی ( 6گویه) ،انگیزشی/انسانی

تا بتوانند ضمن دادن وجههای بینالمللی به برنامههای درسی

( 4گویه) ،ساختاری/دانشگاهی ( 7گویه) ،اطالعرسانی/ارتباطی

دانشگاهی خود ،دانشجویانی با تفکرات جهانی که صالحیتهای

( 8گویه) ،فرهنگی/اجتماعی ( 6گویه) ،سیاسی/دیپلماتیک (5

کافی برای گرفتن مشاغل در سطح منطقهای و بینالمللی

گویه) و راهکار تجهیزاتی/تکنولوژیک ( 4گویه) بوده است .روایی

همچنین قابلیت سازگاری با فرهنگهای مختلف را داشته باشند

پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و با استفاده از نظرات چهار

تربیت نمایند .به همین خاطر در این پژوهش قصد بر آن است که

متخصص دانشگاهی تعیین شده است .پایایی پرسشنامه با

راهکارهای تأثیرگذار در بینالمللیسازی برنامههای درسی علوم

استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 0/891به دست آمد که پایایی

پزشکی از دیدگاه اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی شهید

قابل قبولی است .دادههای جمعآوری شده در سطح آمار

بهشتی مورد بررسی قرار گیرد و برای این منظور سؤالهای پژوهشی

ن اولویتبندی
توصیفی برای میانگین ،انحراف استاندارد و آزمو 

ذیل مطرح گردیده است.

فریدمن بهوسیله نرمافزار آماری  SPSS24انجام شد و برای

 .1اعتبار راهکارهای محتوایی /آموزشی ،انگیزشی/انسانی،

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم از رویکرد حداقل مربعات جزئی

ساختاری /دانشگاهی ،اطالعرسانی /ارتباطی ،فرهنگی/

و نرمافزار  Smart-PLS3استفاده شده است.

اجتماعی ،سیاسی /دیپلماتیک و تجهیزاتی /تکنولوژیک
برای بینالمللیسازی برنامههای درسی حوزه پزشکی به چه
میزان است؟

یافتهها
سؤال اول :اعتبار راهکارهای محتوایی/آموزشی ،انگیزشی/

 .2از دیدگاه اعضای هیئت علمـ ــی اولویتبنـ ــدی راهکارهای

انسانی ،ساختاری  /دانشگاهی ،اطالعرسانی  /ارتباطی ،فرهنگی

محتوایـــــی  /آموزشـ ــی ،انگیزشـی /انسـ ـ ــانی ،ساختاری/

 /اجتماعی ،سیاسی/دیپلماتیک و تجهیزاتی/تکنولوژیک برای

دانشگاهی ،اطالعرس ــانی  /ارتباطی ،فرهنگــی  /اجتماعی،

بینالمللیسازیبرنامههایدرسیحوزهپزشکیبهچهمیزاناست؟

سیاسی/دیپلماتیک  وتجهیزاتی/تکنولوژیکبهچهصورتیاست؟

10. Levy & Lemeshow
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دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش ،آ گاهی ،سرمایه

روش پژوهش حاضر توصیفی_ پیمایشی است و جامعه آماری
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تحلیل عاملی تأییدی ،بار عاملی هر نشانگر روی راهکار

راهکارها

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول

نشانگرها

بار

t

Sig

عاملی
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S.A 3

0/919

45/42

0/05

S.A 4

0/913

46/21

0/05

S.A 5

0/882

44/29

0/05

S.A 6

0/873

44/22

0/05

S.A 7

0/880

44/32

0/05

I.C 1

0/895

45/34

0/05

I.C 2

0/916

47/49

0/05

I.C 3

0/923

51/62

0/05

I.C 4

0/926

49/33

0/05

I.C 5

0/906

48/41

0/05

I.C 6

0/909

48/78

0/05

I.C 7

0/893

47/71

0/05

I.C 8

0/887

47/42

0/05

C.S 1

0/867

40/90

0/05

C.S 2

0/893

43/42

0/05

C.S 3

0/898

44/48

0/05

C.S 4

0/903

45/34

0/05

C.S 5

0/916

46/43

0/05

0/905

45/49

0/05

51/57

0/05
0/05

در سطح  0/05معنادار باشد تا این نشانگر از دقت الزم برای
اندازهگیری آن راهکار مکنون برخوردار باشد .همانطور که در

()S.A

از  0/7باشد و مقدار  tمتناظر باالتر از  1/96برای هر بار عاملی

S.A 2

0/920

49/50

0/05

جدول ( )1مشخص است تمامی گویهها دارای بار عاملی مناسبی

ساختاری/دانشگاهی

مربوط به خود را مورد بررسی قرار میدهد و میزان آن باید باالتر

S.A 1

0/897

44/42

0/05

(باالتر از  )0/7بر راهکار مکنون مربوط به خود هستند و این
بارهای عاملی در سطح  0/05معنادار هستند و مقدار  tمتناظر با
هر بار عاملی از مقدار بحرانی آن ( )1/96بیشتر است و در نتیجه،
راهکارهای مربوط به خود برخوردار هستند و در سطح 0/05
()I.C

مورد تائید میباشند (جدول .)1

اطالعرسانی/ارتباطی

میتوان گفت که این نشانگرها از دقت الزم برای اندازهگیری

جدول  :1نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول
راهکارها

نشانگرها

بار

t

Sig

()C.E
()M.H

C.E 3

0/921

48/32

0/05

C.E 4

0/905

45/65

0/05

C.S 6

C.E 5

0/917

46/46

0/05

P.D 1

C.E 6

0/890

45/50

0/05

0/912

P.D 2

M.H 1

0/881

44/42

0/05

0/876

49/44

P.D 3

M.H 2

0/911

47/50

0/05

0/867

48/44

0/05

P.D 4

M.H 3

0/904

45/42

0/05

0/931

56/45

0/05

P.D 5

M.H 4

0/891

45/67

0/05

0/870

47/89

0/05

E.T 1

0/883

39/78

0/05

E.T 2

0/890

41/56

0/05

E.T 3

0/885

40/56

0/05

E.T 4

0/851

38/51

0/05

()P.D

محتوایی/آموزشی

C.E 2

0/901

45/50

0/05

()C.S

C.E 1

0/889

44/75

0/05

سیاسی/دیپلماتیک

انگیزشی/انسانی

فرهنگی/اجتماعی

عاملی

()E.T

تجهیزاتی/تکنولوژیک
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جدول  :2نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم
در مدل عاملی مرتبه دوم ،عاملهای مکنونی که توسط
متغیرهای مشاهدهشده سنجیده میشوند خود تحت تأثیر یک
حاضر ،هر کدام از متغیرهای محتوایی/آموزشی ،انگیزشی /

محتوایی/آموزشی

انسانی ،ساخت ـ ــاری  /دانشگاهی ،اطالعرس ـ ــانی  /ارتباط ـ ــی،

()C.E

فرهنگـــــی  /اجتماعی ،سیاس ـ ــی  /دیپلماتیک و تجهیزات ـ ــی /

انگیزشی/انسانی

تکنولوژیک میتواننـ ـ ــد بهعنوان راهکارهای بینالملل ـ ـیسازی

()M.H

برنامههای درسی حوزه پزشکی عمل نمایند ،لذا تحلیل عاملی

ساختاری/

مرتبه دوم انجام شده است .همانطور که مشاهده میشود

دانشگاهی ()S.A

مقادیر بار عاملی باالتر از  0/7است و این نشان از آن دارد که

اطالعرسانی/

این مقادیر در سطح  0/05معنادار هستند و مقدار  tمتناظر

ارتباطی ()I.C

با هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن ( )1/96است و در

فرهنگی/اجتماعی

نتیجه میتوان گفت این سازهها از دقت الزم برای اندازهگیری

()C.S

راهکارهای بینالمللیسازی برنامههای درسی حوزه پزشکی

سیاسی/

برخوردار هستند و مورد تائید میباشند .از طرف دیگر مقدار

دیپلماتیک ()P.D

 AVEبرابر با  0/831گزارش شده که از میزان  0/5بیشتر بوده و

تجهیزاتی/

در نتیجه روایی همگرای مدل تائید میشود ،همچنین میزان

تکنولوژیک ()E.T

 Q2استون گایسلر در همه متغیرها مثبت و باالتر از مقدار 0/35
است که این خود نشاندهنده کیفیت مناسب مدل اندازهگیری
است و مدل میتواند نشانگرهای متغیرهای مکنون درونزا
انعکاسی را پیشبینی نماید .با توجه به آنچه گفته شده  7متغیر
محتوایی  /آموزشی ،انگیزشی  /انسانی ،ساختاری /دانشگاهی،
اطالعرســـانـــی  /ارتباط ــی ،فرهن ــگی  /اجتم ــاع ــی ،سیاس ــی
 /دیپلماتیک و تجهیزاتی  /تکنولوژی ــک میتواننـ ـ ــد بهعنوان
راهکارهای زیربنایی بینالمللیسازی برنامههای درسی حوزه
پزشکی بهکاررفته و آن را پیشبینی نمایند (جدول  .)2همچنین
شکل ( )1خروجی نرمافزار  Smart-PLS3در خصوص مدل
اندازهگیری راهکارهای تأثیرگذار در بینالمللیسازی برنامههای
درسی علوم پزشکی است.

AVE

Sig

عاملی

0/921

46/12

0/05

0/563

0/891

44/32

0/05

0/542

0/873

40/56

0/05

0/538

0/901

44/89

0/05

0/552

0/896

43/10

0/05

0/549

0/910

45/67

0/05

0/561

0/879

41/48

0/05

0/540

0/831

ρc

0/941

α

0/921
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متغیر مکنون در یک سطح باالتر هستند و ازآنجا که در تحقیق

راهکارها

بار

t

Q2
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سؤال دوم :از دیدگاه اعض ـ ــای هیئت علمـ ــی اولویتبندی

معنادار بود بناب ــراین مهـ ـ ـمترین راهکارهای بینالمللیسازی

راهکارهایمحتوایی/آموزشی،انگیزش ــی/انسانی،ساخت ــاری/

برنامهای درسـ ــی حـ ــوزه پزشـ ــکی به ترتیـ ــب شامل راهکارهای

دانشگاهی ،اطالعرس ــانی  /ارتباط ــی ،فرهنگ ــی  /اجتماعـ ـ ــی،

سیاسی  /دیپلماتیــــک ،ساختاری  /دانشـــگاهی ،فرهنگی /

سیاسی/دیپلماتیکوتجهیزاتی/تکنولوژیکبهچهصورتیاست؟

اجتماعی ،اطالعرسانی  /ارتباطی ،محتوایی  /آموزشی ،انگیزشی

آزمون اولوی ـ ـتبندی فریدمن نشـ ــان داد که میزان شاخص

 /انسانی و راهکارهای تجهیزاتی/تکنولوژیک است (جدول .)3

خی دو بهدستآمده ( )121/31است و این مقدار در سطح 0/05

شکل  :1مدل اندازهگیری راهکارهای تأثیرگذار در بینالمللیسازی برنامههای درسی علوم پزشکی

جدول  :3نتایج آزمون اولویتبندی فریدمن
M

اولویت

راهکارها

سیاسی/دیپلماتیک

4/11

اول

ساختاری/دانشگاهی

4/03

دوم

فرهنگی/اجتماعی

3/97

سوم

اطالعرسانی/ارتباطی

3/86

چهارم

محتوایی/آموزشی

3/71

پنجم

انگیزشی/انسانی

3/50

ششم

تجهیزاتی/تکنولوژیک

3/41

هفتم

df

6

خیدو

121/31

Sig

0/000
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و بهبود آن میتواند تصویر کشور را در بین بازیگران سیاست

بحث و نتیجهگیری:
شناسایی راهکارهای تأثیرگذار در بینالمللیسازی برنامههای

برای قرن بیست و یکم بیان شده که مبادالت علمی و آموزشی

درسی علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم

ارزشمندترین ابزار برای روابط سیاست خارجی آمریکا است (.)30

پزشکی شهید بهشتی است که در ادامه به بحث و نتیجهگیری از

آلتباخ 13و نایت بیان میکنند که واقعیتهای سیاسی و امنیت

یافتهها پرداخته میشود:

ملی بهعنوانمثال ترس از تروریسم میتواند بر بینالمللیسازی

نتایج درباره راهکار سیاسی/دیپلماتیک حکایت از آن

برنامههای درسی دانشگاهها تأثیر منفی داشته باشد (.)31

داشت که نشانگر «مشکالت صدور ویزا و روادید برای اعضای

رویهمرفته نتایج این پژوهش هم از لحاظ آماری معنادار

هیئتعلمی ،دانشجویان بینالمللی و دانشجویان اعزامشده به

بوده و هم از لحاظ نظری مورد تائید و پشتیبانی پژوهشهای

خارج برطرف شود» بیشترین بار عاملی ( )0/931را داشته است

پیشین است و با توجه به این شرایط میتوان نتیجه گرفت که

و نشانگرهای «سازوکارهای سیاسی برای انجام فرصت مطالعاتی

راهکار سیاسی/دیپلماتیک میتواند بهعنوان راهکار زیربنایی

و پژوهش اعضای هیئتعلمی در دانشگاههای معتبر خارجی

بینالمللیسازی برنامههای درسی حوزه پزشکی به حساب

فراهم شود ،توافقنامههای تحقیقی بینالمللی با کشورهای

آیند.

مطرح در زمینه پزشکی منعقد شود ،سیاست اعطای استقالل

نتایج درباره راهکار ساختاری/دانشگاهی حکایت از آن

به دانشگاههای علوم پزشکی برای پذیرش دانشجویان خارجی،

داشت که نشانگر «سیاست بینالمللی شدن برنامههای درسی در

اعزام اساتید و دانشجویان داخلی به خارج از کشور افزایش یابد،

چشماندازها و رسالتهای دانشگاه گنجانده شود» بیشترین بار

توانمندیهای علمی دانشگاههای علوم پزشکی به سایر کشورها

عاملی ( )0/920را داشته است و نشانگرهای «مدیران دانشگاهی

معرفی شود» در جایگاههای بعدی بودند و همه این نشانگرها از

از ایدههای جدید بینالمللی در حوزه پزشکی استقبال کنند،

دقت الزم برای اندازهگیری راهکار سیاسی/دیپلماتیک برخوردار

کمکهزینه تحصیلی به دانشجویان بینالمللی مستعد اعطا

بودند .از طرف دیگر از این راهکار با بار عاملی ( )0/910میتواند

شود ،بودجهای ویژه در راستای بینالمللیسازی دانشگاهها

بهعنوان راهکار زیربنایی بینالمللیسازی برنامههای درسی

اختصاص داده شود ،ساختار سازمانی مناسب برای ارتباطات و

حوزه پزشکی بهکاررفته و آن را پیشبینی نمایند .در این زمینه

همکاریهای بینالمللی فراهم شود ،کارکنان و مدیران اجرایی

لیمن 11بینالمللی سازی را بهعنوان راهی پیشنهاد میدهد

الیق برای اجرای بینالمللیسازی دانشگاهها به خدمت گرفته

كه به تقویت روحیه اقتصادی و سیاسی کشورها كمك کند

شود ،مدیران دانشگاهی برای همکاریهای علمی مشترک با

( .)27شورای آمریکایی آموزش 12بیان میکند که بدون توانایی

دیگر دانشگاهها برنامهریزی مناسب انجام دهند» در جایگاههای

بینالمللیسازی آموزش ،استاندارد زندگی ملت آمریکا در معرض

بعدی بودند و همه این نشانگرها از دقت الزم برای اندازهگیری

خطر است و مشكالت رقابتی آن افزایش مییابد ( .)28ا کثر
محققان معتقدند که آموزش ُبعد چهارم سیاست خارجی است

راهکار ساختاری/دانشگاهی برخوردار بودند .از طرف دیگر از این
راهکار با بار عاملی ( )0/873میتواند بهعنوان راهکار زیربنایی
بینالمللیسازی برنامههای درسی حوزه پزشکی بهکاررفته و آن

11. Lyman
)12. American Council on Education (ACE

13. Altbach

پاییز  -1396دوره  - 26شماره 3

همانطور که قب ً
ال بیان شد هدف اصلی این پژوهش

خارجی مطلوب نشان دهد ( .)29در سند «دیپلماسی عمومی
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را پیشبینی نمایند .در این زمینه برمر و وندروند 14خاطر نشان

علوم پزشکی گسترش یابد ،فضای فرهنگی و اجتماعی جذاب

میكنند كه فرایند بینالمللیسازی برنامههای درسی متأثر از

و برانگیزنده برای دانشجویان بینالمللی فراهم شود ،نسبت

كیفیت آموزش ،ساختار و موقعیت دانشگاه است ( .)32نایت و

به حضور اساتید خارجی و دانشجویان بینالمللی دیدگاه

دیویت 15اشاره میكند که بینالمللیسازی قسمتی از رسالت

خوشبینانه داشت» در جایگاههای بعدی بودند و همه

و كاركردهای اصلی دانشگاه /دانشكده محسوب میشود (.)33

این نشانگرها از دقت الزم برای اندازهگیری راهکار فرهنگی/

نایت فقدان مدیران شایسته را برای هدایت بینالمللیسازی

اجتماعی برخوردار بودند .از طرف دیگر راهکار فرهنگی/

برنامههای درسی بهعنوان مشکل اصلی برای تغییرات معنادار

اجتماعی با بار عاملی ( )0/896میتواند بهعنوان راهکار زیربنایی

در خطمشیهای بینالمللی دانشگاه بیان کرده است (.)34

بینالمللیسازی برنامههای درسی حوزه پزشکی بهکاررفته و

مورفیو و هارتلی   16بیان میکنند که بینالمللی سازی برنامههای

آن را پیشبینی نمایند .در این زمینه نایت ( )2003بیان میکند

درسی باید در بیانیهها ،مأموریتها و رسالتهای دانشگاه ذکر

که بینالمللی سازی از دیدگاههای انسانی و بشردوستانه

ی نشان داد که
شود ( .)35کلر 17با مطالعه  25برنامه بینالملل 

توجیهپذیر است چرا که بینالمللیسازی بر تنوع فرهنگی و

نیروی انسانی متخصص و ساختار سازمانی مناسب منجر به

نژادی ،تحملپذیری ،تحول اجتماعی ،امنیت ،صلح بینالملل

ق میشود ( .)36رویهمرفته نتایج
برنامههای بینالمللی موف 

و همكاری میان فرهنگها تأ کید دارد ( .)34در كشور استرالیا

این پژوهش هم از لحاظ آماری معنادار بوده و هم از لحاظ

بر توسعه فرهنگی بینالمللی سازی برنامههای درسی تأ کید

نظری مورد تائید و پشتیبانی پژوهشهای پیشین است و با

است ( .)37دیویت بیان میکند که بینالمللیسازی توسط

توجه به این شرایط میتوان نتیجه گرفت که راهکار ساختاری/

سیاستمداران آمریکایی بهعنوان نیروی محرکه درک و فهم

دانشگاهی میتواند بهعنوان راهکار زیربنایی بینالمللیسازی

متقابل مورد توجه است ( .)38رویهمرفته نتایج این پژوهش

برنامههای درسی حوزه پزشکی به حساب آیند.

هم از لحاظ آماری معنادار بوده و هم از لحاظ نظری مورد تائید

نتایج درباره راه ــکار فرهنـ ــگی  /اجت ــماعی حکای ــت از آن

و پشتیبانی پژوهشهای پیشین است و با توجه به این شرایط

داشـ ــت ک ــه نشـ ــانگر «سیاست بینالمللیسازی برنام ـ ـههای

میتوان نتیجه گرفت که راهکار فرهنگی/اجتماعی میتواند

درسی حوزه پزشکی با ارزشهای فرهنگی و اجتماعی کشور

بهعنوان راهکار زیربنایی بینالمللیسازی برنامههای درسی

هماهنگی و انطباق یابد» بیشترین بار عاملی ( )0/916را داشته

حوزه پزشکی به حساب آیند.

است و نشانگرهای «به دانشجویان بینالمللی برای سازگاری

نتایج درباره راهکار اطالعرسانی/ارتباطی حکایت از آن

با فرهنگ کشور کمکهای مشاورهای داده شود ،گروههای

داشت که نشانگر «دانشگاههای علوم پزشکی ارتباط مستمری

آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی در ایجاد بسترهای فرهنگی

با انجمنهای علمی حوزه پزشکی برقرار نمایند» بیشترین بار

و اجتماعی مناسب برای بینالمللیسازی برنامههای درسی

عاملی ( )0/926را داشته است و نشانگرهای «دانشگاههای

تالش نمایند ،سیاست چند فرهنگگرایی در دانشگاههای

علوم پزشکی در زمینههای ارتباطی (برای مثال وبسایتها،

14. Bremer & Van Der Wende
15. De Wit
16. Morphew & Hartley
17. Kelleher

تبلیغات ،بروشورها) نگرش بینالمللی داشته باشند ،در مجالت
بینالمللی درباره کیفیت دانشگاههای علوم پزشکی کشور تبلیغ
شود ،اعضای هیئتعلمی دانشگاههای علوم پزشکی در مجامع
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مجالت علمی معتبر برای انتشار یافتههای علمی دانشگاهی

است و نشانگرهای «از کتابها و منابع علمی مرجع و معتبر در

پرداخته شود ،ادبیات تحقیقی در مورد بینالمللیسازی

حوزه پزشکی استفاده شود ،از تعصبات ملی و عقیدتی در تهیه و

برنامههای درسی حوزه پزشکی انتشار یابد ،فرصتهای تبادل

ارائه محتوای کتابهای درسی حوزه پزشکی پرهیز شود ،به ارائه

اساتید و دانشجویان فراهم شود ،مرا کز علمی معتبر و وابسته

محتوا در قالبهای الکترونیکی و مجازی در کنار آموزش مرسوم

به دانشگاههای علوم پزشکی در دیگر کشورها تأسیس شود»

حضوری پرداخته شود ،در تدریس منعطف بوده و از روشهای

در جایگاههای بعدی بودند و همه این نشانگرها از دقت الزم

گونا گون یاددهی -یادگیری استفاده شود ،محتوای دروس

برای اندازهگیری راهکار اطالعرسانی/ارتباطی برخوردار بودند .از

حوزه پزشکی با تحوالت جهانی علم بهروز شود» در جایگاههای

طرف دیگر از این راهکار با بار عاملی ( )0/901میتواند بهعنوان

بعدی بودند و همه این نشانگرها از دقت الزم برای اندازهگیری

راهکار زیربنایی بینالمللیسازی برنامههای درسی حوزه

راهکار محتوایی/آموزشی برخوردار بودند .از طرف دیگر از این

پزشکی بهکاررفته و آن را پیشبینی نمایند .در این زمینه ناوارو

راهکار با بار عاملی ( )0/921میتواند بهعنوان راهکار زیربنایی

بیان میکند که برای موفقیت در بینالمللیسازی برنامههای

بینالمللیسازی برنامههای درسی حوزه پزشکی بهکاررفته و

درسی نیاز به مشارکت کامل اعضای هیئتعلمی ،عضویت در

آن را پیشبینی نمایند .در نظرسنجی شورای آمریکایی آموزش

انجمنهای بینالمللی ،مراودات بینالمللی اساتید و  ...است

 0/74از پاسخدهندگان از نیاز به زبان خارجی در دانشگاه

( .)16دیویت بیان میکند که همکاریهای آموزشی بهعنوان

حمایت کردند ( .)28وربیک و لیزنسکی 19بیان میکنند که

شکلی از سرمایهگذاری دیپلماتیک در روابط سیاسی آتی بین

تدریس به زبان انگلیسی یکی از عوامل تأثیرگذار در زمینه

کشورها محسوب میشود ( .)38گروه مشورتی دیپلماسی

بینالمللیسازی برنامههای درسی سه کشور ایاالتمتحده،

عمومی ایاالتمتحده بیان میکند که مبادالت علمی و آموزشی

انگلستان و استرالیا است ( .)40رویهمرفته نتایج این پژوهش

اثرات مستقیم و چندوجهی برای کشور و دانشگاه دارد (.)30

هم از لحاظ آماری معنادار بوده و هم از لحاظ نظری مورد تائید

ِكل 18اذعان میکند كه مبادالت علمی بینالمللی نقش مهمی در

و پشتیبانی پژوهشهای پیشین است و با توجه به این شرایط

ایجاد ارتباط بلندمدت برای دانشجویان و اساتید به عهده دارد

میتوان نتیجه گرفت که راهکار محتوایی/آموزشی میتواند

( .)39رویهمرفته نتایج این پژوهش هم از لحاظ آماری معنادار

بهعنوان راهکار زیربنایی بینالمللیسازی برنامههای درسی

بوده و هم از لحاظ نظری مورد تائید و پشتیبانی پژوهشهای

حوزه پزشکی به حساب آیند.

پیشین است و با توجه به این شرایط میتوان نتیجه گرفت که

نتایج درباره راهکار انگیزشی/انسانی حکایت از آن داشت

راهکار اطالعرسانی/ارتباطی میتواند بهعنوان راهکار زیربنایی

که نشانگر «به اعضای هیئتعلمی فرصتهای مطالعاتی برای

بینالمللیسازی برنامههای درسی حوزه پزشکی به حساب

شناخت دانشگاههای معتبر جهان داده شود» بیشترین بار

آیند.

عاملی ( )0/911را داشته است و نشانگرهای «برای اعضای

نتایج درباره راهکار محتوایی/آموزشی حکایت از آن داشت

هیئتعلمی پژوهشگر فرصتهای همکاری یا کارآموزی در

که نشانگر «بر یادگیری و تدریس به زبانهای علمی مطرح (مانند

پروژههای بینالمللی در داخل یا خارج فراهم شود ،از کارگزاران

18. Kell

19. Verbik & Lasanowski
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بینالمللی عضویت فعال داشته باشند ،به افزایش نشریات و

زبان انگلیسی) تأ کید شود» بیشترین بار عاملی  ( )0/921را داشته
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بینالمللیسازی حوزه پزشکی حمایت و پشتیبانی شود،

راهکار زیربنایی بینالمللیسازی برنامههای درسی حوزه پزشکی

اعضای هیئتعلمی که پیشنهادهایی برای بینالمللیسازی

به حساب آیند.
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برنامههای درسی دارند مورد تشویقهای مادی و معنوی

نتایج درباره راهکار تجهیزاتی/تکنولوژیک حکایت از آن

قرار گیرند» در جایگاههای بعدی بودند و همه این نشانگرها از

داشت که نشانگر «امکان دسترسی گسترده به بانکهای

دقت الزم برای اندازهگیری راهکار انگیزشی/انسانی برخوردار

اطالعاتی تخصصی در حوزه پزشکی فراهم شود» بیشترین بار

بودند .از طرف دیگر از این راهکار با بار عاملی ( )0/891میتواند

عاملی ( )0/890را داشته است و نشانگرهای «دانشگاههای

بهعنوان راهکار زیربنایی بینالمللیسازی برنامههای درسی

علوم پزشکی به وسایل آزمایشگاهی بهروز تجهیز شوند ،امکانات

حوزه پزشکی بهکاررفته و آن را پیشبینی نمایند .در این زمینه

سختافزاری و نرمافزاری مناسب در عرصه اینترنت و فناوری

گرین و همکاران بیان میکنند که نزدیک به  0/65دانشگاههای

اطالعات افزایش یابد ،استفاده از شبکههای الکترونیکی نظیر

آمریکایی برنامههای فرصت مطالعاتی داشتند که تا سال 2006

گروههای چت با دانشجویان و اساتید سایر کشورها توجه کافی

این رقم به  0/91افزایش یافت ( .)41فو هو 20و همکاران بیان

شود» در جایگاههای بعدی بودند و همه این نشانگرها از دقت

میکنند که ترویج مطالعه در خارج از کشور ،مبادالت علمی

الزم برای اندازهگیری راهکار تجهیزاتی/تکنولوژیک برخوردار

بینالمللی ،برگزاری کنفرانسها و مسابقات بینالمللی و ترویج

بودند .از طرف دیگر از این راهکار با بار عاملی ( )0/879میتواند

انتشار مقاالت در مجالت بینالمللی از سازوکارهای مؤثر در

بهعنوان راهکار زیربنایی بینالمللیسازی برنامههای درسی

بینالمللیسازی آموزش عالی دو کشور ژاپن و تایوان بوده است

حوزه پزشکی بهکاررفته و آن را پیشبینی نمایند .با توجه به این

( .)42پاوار 21بیان میکند که همکاری با دانشگاههای خارجی،

شرایط میتوان نتیجه گرفت که راهکار تجهیزاتی  /تکنولوژیک

جابجایی اعضای هیئتعلمی ،شعبات دانشگاهی خارج

میتواند بهعنوان راهکار زیربنایی بینالمللیسازی برنامههای

از کشور و آموزش مجازی مهمترین راهبردهای آموزش عالی

درسی حوزه پزشکی به حساب آیند.

هند برای بینالمللیسازی آموزش عالی است ( .)43ملکزاده
بیان میکند که موسسه ملی سرطان امریکا ،موسسه ملی
سالمت ،فرهنگستان بریتانیا ،اتحادیه جهانی مبارزه با سرطان
فرصتهای مطالعاتی را برای محققان و دانشمندان کشورهای
درحالتوسعه قائل شده که استفاده از این فرصتها یکی از
راهکارهای مهم در بینالمللیسازی برنامههای درسی حوزه
پزشکی است ( .)44رویهمرفته نتایج این پژوهش هم از لحاظ
آماری معنادار بوده و هم از لحاظ نظری مورد تائید و پشتیبانی
پژوهشهای پیشین است و با توجه به این شرایط میتوان
نتیجه گرفت که راهکار انگیزشی/انسانی میتواند بهعنوان
20. Fu Ho
21. Pawar
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A Confirmatory Factor Analysis of Effective Solutions for

Hamed Zamani Manesh1 *

Abstract:
Background and Objective: Today, internationalizing the academic curricula has become one of the strategic

purposes of academic curricula for high-ranked universities; in this context, wide attempts are done across the
world. So, the purpose of this study is to investigate effective ways in internationalizing the medical science’s
curricula from the faculty’s viewpoint at Shahid Beheshti University.
Methods and Materials: This study carried out in a descriptive and cross-sectional method. The statistical

population included faculty members at medical college at Shahid Beheshti University, 132 members were
selected as the research sample by using levy and lemeshow formula. The research instrument was a developed
by the researcher using the 5 parts Likert Scale which is designed in eight areas. Its validity was determined
using content validity and, and its reliability was 0/891 Using Cronbach’s alpha coefficients, the collected data
analyzed by SPSS24 and Smart-PLS3 soft wares.
Results: the results of factor analysis suggests that the markers have required precision for measuring their

own solutions and seven variable include content/ educational, motivational/humanistic, structural/academic,
information/communication, cultural/social, political/diplomatic and equipment/technologic can be used at 0/05
level as infrastructure solutions for internationalization of curriculum in the domain of medicine and anticipate it.
Conclusion: It seems that the solutions include the political/diplomatic, structural/academic, cultural/social,

information/communications, content/ educational, motivational/humanistic and equipment/technology are
effective in internationalization of curriculum in domain of medicine.
Keywords: Internationalization, Curricula, Domain of Medicine.
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