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تحلیل عاملی تأییدی راهکارهای تأثیرگذار در بین المللی سازی برنامه های درسی علوم پزشکی:

دیدگاه اعضای هیئت علمی   

حامدزمانیمنش1 *

Hzm64@yahoo.com:نویسندهمسئول،دانشآموختهدکتریتخصصی،برنامهریزیدرسی،دانشگاهشهیدرجایی،تهران،ایران .1

پاییز 1396 ، دوره 26 ، شماره 3 ، صفحه 197 تا 212

زمینه و هدف:امروزهبینالمللیسازیبرنامههایدرسیدانشگاهیبهیکیازاهدافراهبردیدانشگاههایمعتبربدل

شدهاستودراینزمینهتالشهایگستردهایدرسطحجهانیصورتگرفتهاست.باتوجهبهاینشرایطهدفاصلیاین

پژوهش،تحلیلعاملیتأییدیراهکارهایتأثیرگذاردربینالمللیسازیبرنامههایدرسیعلومپزشکیازدیدگاهاعضای

هیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیاست.

انجامشدهاست.جامعهآماریشاملاعضایهیئتعلمی اینپژوهشبهروشتوصیفی-پیمایشی روش  بررسی: 

کهبااستفادهازفرموللهویولمیشو132نفربهعنواننمونهپژوهشانتخاب دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیاست

کهدرهفتحیطهطراحیشده شدهاست.ابزارپژوهش،پرسشنامهمحققساختهمبتنیبرطیفپنجارزشیلیکرتبوده

کرانباخ0/891بهدستآمدودادههای است.رواییپرسشنامهبهروشاعتبارمحتواوپایاییبااستفادهازضریبآلفای

گرفتهاست. جمعآوریشدهبهوسیلهنرمافزارSPSS24ونرمافزارSmart-PLS3موردتجزیهوتحلیلقرار

به مربوط راهکارهای اندازهگیری برای ازدقتالزم نشانگرها که آنداشت از عاملیحکایت تحلیل نتایج یافته ها:

خودبرخوردارهستندوهفتمتغیرمحتوایی/آموزشی،انگیزشی/انسانی،ساختاری/دانشگاهی،اطالعرسانی/ارتباطی،

فرهنگی/اجتماعی،سیاسی/دیپلماتیکوتجهیزاتی/تکنولوژیکدرسطح0/05میتوانندبهعنوانراهکارهایزیربنایی

بینالمللیسازیبرنامههایدرسیحوزهپزشکیبهکاررفتهوآنراپیشبینینمایند.

کهبهترتیبراهکارهایسیاسی/دیپلماتیک،ساختاری/دانشگاهی،فرهنگی/اجتماعی، نتیجه گیری: بهنظرمیرسد

بینالمللیسازی در تجهیزاتی/تکنولوژیک راهکارهای و انگیزشی/انسانی محتوایی/آموزشی، اطالعرسانی/ارتباطی،

برنامههایدرسیحوزهپزشکیاثرگذارهستند.

کلمات کلیدی:بینالمللیسازی،برنامههایدرسی،علومپزشکی

چکیده
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تحلیل عاملی تأییدی راهکارهای تأثیرگذار در بین المللی سازی  ...

مقدمه

برنامهدرســــیجوهـــــرههرنــــوعفعالیـــتآموزشــــیاســـتو

اثربخشـــیهــرنظـــامآموزشـــیتحـــتتأثیــــربرنامـــههایدرسی

اهمیتـــی علـــومپزشکی آمـــوزش اینمهــــمدر و قــــراردارد آن

مضــاعفداردزیرابرنامههایدرسیابزاریقدرتمنـــددرجهت

ومهــــارتهااست. انتقـــالدانــــش وحــــدود ترسیمچگونگی

امــــروزهبینالمللیسازیبرنامهدرسی1پدیدهایجدیددرعرصه

کهتحتتأثیرجهانیشدنو برنامهدرسیحـــوزهپزشکیاست

کثر بینالمللیسازیآموزشعالیبهَمنصهظهوررسیدهاست.ا

بخش مهمترین را برنامهدرسی بینالمللیسازی پژوهشگران

بینالمللیسازیآموزشعالــــیبیانکــــردهاند،بهعنــــــوانمثــــال

بینالمللیسازی قلب را برنامهدرسی بینالمللیسازی هراری2

کسبدانشهدفاصلیدانشگاهاست)1(. که کردهچرا بیان

گرینواولسون3بینالمللیسازیبرنامهدرسیرابهعنوانستون

برنامهدرسی نایت4 .)2( کردهاند بیان بینالمللیسازی فقرات

.)3( میداند عالی آموزش بینالمللیسازی عنصر مهمترین را

آن نشاندهنده برنامهدرسی بینالمللیسازی مفهوم کاوی وا

استکهاینمفهومشاملتعاریفوبرداشتهایمتعددیاست

داده نسبت برنامهدرسی بینالمللیسازی به زیادی معانی و

شـــدهاست)4(.انجمـــنبینالمللـــــیدانشـــگاهها5برنامهدرسی

کههدفآنآمادهسازی بینالمللیشدهرابرنامــــهایمیدانـــد

زبانی،فهم توانایــــــی ازطریقتسهیل بینالمللـــی شهرونـــدان

کارشناس مسائلجهانی،بینالمللیومنطقهای،آمادهسازی

بهداشت اطالعات، فناوری ازجمله نیاز مورد حوزههای در

جهانی،صلحورشدتوسعهپایداراست)5(.

1. Internationalization of the Curriculum
2. Harari
3. Green & Olson
4. Knight
5. International Association of Universities (IAU)

اَشکال بین المللی سازی علوم پزشکی
شـــکل شـــناختهشــــدهترین دانشجویان: جابجایــــــی  الف: 

بینالمللیسازیبهطوریقین،جابجاییدانشجویانبرایتحصیل

کشــوراست.طبقآماریونسکوطی25سالاخیراین درخـــارجاز

بهترین .)6( است داشته افزایش درصد از300 بیش جابجایی

چارچوبشناختهشدهجابجاییدانشجویانبینالمللی،برنامه

اراسموسوبرنامهسقراطاروپابودهاست)7(.

آموزشــــی کادر آموزشـــــــی:جابجایـــــــی کــادر  ب: جابجایـــــی 

بهعنواندومینشکلبینالمللیسازیمطرحاستوبراساس

کهاییهمچونپژوهش،راتبهتحصیلی،آموزش،تدریسو مال

فرصتهایمطالعاتیانجاممیگیرد)8(.برنامههایچندجانبه

کادرآموزشیتمرکزدارد)7(. فولبرایتبهطورخاصبرجابجایی

عالــــی:  آمـــــوزش  مؤسسات  همکــــاری  تفاهم نامـــه های  ج: 

توافقهایرسمیدوجانبهبینمؤسساتاشکالمختلفیدارد

کهدرمهمترینآنهاعبارتانداز:

در • ارائهدهنده اینروشیک در )توئِننگ(: خواهرخواندگی 

کشورAباارائهدهندهایدرکشورBهمکاریمیکندتادریک

نظاممشترکومتصلبهدانشجویاناجازهدهندواحدهای

کشورAاخذنمایند.دراینروش کشورBویادر درسیدر

معموالًخدمات،برنامهدرسیودورههایتحصیلیبارعایت
کشورAهمراهاست. مقرراتملیارائهدهنده

کشور • نمایندگی )فرانچایز(:دراینروشیکارائهدهندهدر

 Bکشور Aانحصاراجرایبرنامههایخودرابهارائهدهنده

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

برنامهدرسیودورههایتحصیلیبرگزارنمایند.دراینروش

Aاعطامیشود. کشور ارائهدهنده احرازصالحیت،توسط

و مزایا تقسیمسود، ارزیابی، مدیریت، برنامههایدرسی،

شخصیسازی و هماهنگ معتبر تحصیلی مدرک اعطای

کشورBباشد. میشودوبایدهمراهبارعایتمقرراتملیدر

ارائه مدارک در دو رشته تحصیلی:دراینروشارائهدهندگان •
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حامد زمانی منش

کشورهایمختلفبرایارائهبرنامهایهمکاریمیکنند در

مدرک یک ارائهدهندهای هر از دانشجو یک آن در که

گواهیمشترکازطرفشرکای تحصیلیدریافتنمودهویا

و درســـی برنامه خدمات، میشـــود. اعطـــا وی به همکار

هر برای تحصیلی مدرک اعطای برای تحصیلی دورههای

کارانهایبرطبقمقرراتهرکشورمستندمیشود. طرحهم

پیوند:دراینتوافقنامهبخشیازمدرکتحصیلیدانشجویان •

که اینصورت به میشود داده همکار ارائهدهنده توسط

میدهند اجازه خارجی ارائهدهنده و داخلی ارائهدهنده

شود. وارد یکدیگر درسی برنامههای در دانشجویان که

حرفهای دکتری دوره درسی برنامههای گر ا بهعنوانمثال

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

درموسسه را دوم و4سال گذرانده داخلی دانشگاه در را

ارائهدهندهخارجیآموزشمیبیند.

اعتبارسنجی:دراینروشارائهدهندگاندرکشورهایمختلف •

میپذیرندکهارائهدهندهکشورBصادرکنندهمدرکتحصیلی

کشورBاجازه کشورAباشدیعنیارائهدهنده ازارائهدهنده

کرده کشورAدریافت ارائهدهنده از را وحقاعطایمدرک

است.

طریق • از ارائهدهنده روش این در مجازی/فاصله ای: 

یک یا و آموزشی دورههای دور راه از یا آنالین آموزشهای

ارائه مختلف کشورهای دانشجویان به را درسی برنامه

میدهد)9(.

پیشرفت • امیدوارکنندهترین فراملیتی: مجازی  انتقال  د: 

جهان اینسوی از برنامهها انتقال بینالمللی، آموزش در

بهسویدیگرازطریقاشکالفناورانهآموزشاست)10(.

هـ: بین المللی سازی برنامه درسی:مستنهاوزر6بینالمللیسازی

برنامهدرسیرا»اصلمسلم«بینالمللیسازیمیداندوبهنقل

گور ازوودراویلسونرئیسوقتدانشگاهپرینستونمیگوید»به

6. Mestenhauser

کهایننشاندهنده رفتن،راحتترازتغییربرنامهدرسیاست«

کاری برنامههایدرسیدانشگاهی کهاصالحوتغییر آناست

بسیارسختوطاقتفرسااست)11(.

رویکردهای بین المللی سازی برنامه درسی

محتوا، • کردن اضافه با رویکرد این در افزودن7: رویکرد 

مفاهیم،موضوعاتودیدگاههایبینالمللیبهبرنامهدرسی

وبدونتغییردرساختاربرنامهدرسیورویکردهایآموزشی

صورتمیگیرد)12(.

ماهیت • و ذات بر گنجـــاندن رویکرد گنجــــاندن8: رویکرد 

و دارد توجــــه برنامهدرسی بینالمللیسازی میانرشتهای

دانشجویان برای را زمینــهها همه در مطالعه فرصتهای

رشتههایمختلفبههمراهابعادبینفرهنگی،بینالمللیو

چندفرهنگیفراهممیسازد)13(.

رویکـــــرد دگرگـــون شـــونده9:ایـنرویکـــــرددرصحنــــهعمـــــل •

باهدف برنامهدرسی تغیر بر و است رویکردی دشوارتــرین

ایجادتوانایییاتوانمندسازیدانشجوبرایحرکتبیندو

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

دانشجومحوریوآموزشاصولیبناشدهویکدیدگاهضد

نمودن ریشهکن بر که دارد درسی برنامه اصالح در سلطه

کید ساختارهایاجتماعینابرابرازطریقفرایندآموزشیتأ

دارد)15(.

ذینفعان بین المللی سازی برنامه درسی

بینالمللیسازیبرنامهدرسیدغدغهاینیستکهفقطمربوط

عالقهمند عالی آموزش بینالمللیسازی به که باشد افرادی به

هستندبلکهفرایندکلیبرنامهریزیوتوسعهسیاستهایمرتبطبا

بینالمللیسازیبرنامهدرسیشاملحالذینفعانمتعددیاست

7. Add-on Approach
8. Infusion Approach
9. Transformative Approach
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وذینفعانبینالمللیسازیبرنامهدرسیشاملمواردذیلاست:

اصلی • گران ایفا دانشگاهی مدیران دانشگاهی: مدیران 

فرایند این که چرا هستند برنامهدرسی بینالمللیسازی

نیازمندتعهداتسازمانیجدیوپیگیراست)16(.روسای

تا هستند مسئول عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها

را برنامهدرسی بینالمللیسازی پایانی نتایج اجرا از قبل

به برایدستیابی و راپیشبینی تغییرات نمایند، تعیین

اقداماتخاص انجام به دانشگاه محیط در تغییرات این

مبادرتورزند)17(.

اعضای هیئت علمی:فرایندتغییربرنامههایدرسیبهمنظور •

دستیابیبهموفقیتدرزمینــــهبینالمللیســـــــازیبایــــدبا

مشارکتکاملاعضایهیئتعلمیآغازشودوگروهیازاعضای

کهبهایدهبینالمللیسازیآموزشعالیمتعهد هیئتعلمی

گروههایبینالمللیسازیبرنامهدرسیحمایتو هستنداز

مدیرانارشدرابهبینالمللیسازیبرنامههایدرسیترغیب

فرایند اجرای مراحل به باید هیئتعلمی اعضای نمایند.

موفقیت زیرا واردشوند درسی برنامههای بینالمللیسازی

اعضای تمامی تالش بر مبتنی برنامهدرسی تغییرات در

هیئتعلمیاست)16(.

بینالمللیسازی • فرایند ذینفعان از دیگر یکی دانشجویان:

نیازمند آنها که چرا میباشند، دانشجویان برنامهدرسی،

گاهی تجاربیبرایدستیابیبهصالحیتهایجهانیوآ

درسطحبینالمللیهستندوبینالمللیسازیبرنامهدرسی

کمکهایدانشجویانهرگزموفقنخواهد بدوندرگیریو

کهدانشگاهیکبرنامهدرسیبینالمللیطراحی شدوزمانی

کهدانشجویاناینبرنامههارابهعنوان میکنندالزماست

غالتحصیلیخودتلقینمایندودرآن یکنیازدرمسیرفار

دورههاثبتنامنمایند)18(.

چالش های بین المللی سازی برنامه درسی

بینالمللیسازیبرنامهدرسیباهررویکردیسازگارنیستو

اینفرایندنیازمندآناستکهبهبافتوزمینه،اهداف،ارزشها

ومنابعدانشگاهتوجهشود)19(.درادامهمهمترینچالشهای

بینالمللیسازیبرنامهدرسیبیانشدهاست:

امکان • برنامهدرسی اصالح زمینه در هیئتعلمی اعضای

داردکهزیاداشتیاقیبهفرایندبینالمللیسازیبرنامهدرسی

کهارتباطبینبینالمللیسازی نشانندهندبهایندلیل

برنامهدرسیواهدافشخصیخودرادرکنکنند)20(.

مدیراندانشگاهممکناستازصالحیتهایمیانرشتهای •

وبینفرهنگیالزمبهمنظورتسهیلفرایندبینالمللیسازی

برنامهدرسیبرخوردارنباشند)21(.

به • مربــــوط اولویــــــتهای در موفقیـــــت عدم و شکســـــت

پیشبرد از مانع است ممکن برنامهدرسی بینالمللیسازی

ازاینفرایند ظاهراً فرایندشودزیرابرخیازدانشگاههافقط

حمایتمیکنند)22(.

کافیدانشکدهها • شواهدیمبنیبرحمایتهایناچیزونا

کهدربینالمللیسازیبرنامهدرسی ازاعضایهیئتعلمی

باتجربهوعالقهمندهستند،وجوددارد)23(.

فرایند • پیشروی از مانع است ممکن مالی تأمین عدم

بینالمللیسازیبرنامهدرسیشود)24(.

برخیازاعضایهیئتعلمیکهبینالمللیسازیبرنامهدرسی •

رادربرنامهریزیهایخودنمیگنجانندممکناستنسبت

بهبینالمللیسازیبرنامهدرسیخودمقاومتنشاندهند

.)15(

بین المللی سازی برنامه های درسی در اسناد باالدستی

درسندچشمانداز20سالهکشوربرمواردیچونافزایشسهم

کشوردرتولیداتعلمیجهان،ارتقایجایگاهجهانیایران،گسترش

همکاریهایدوجانبه،منطقهایوبینالمللی،ایجادسازوکارهای



3 
ره

ما
 ش

 -
 26

ره 
دو

 -
13

96
یز 

پای

3 
ره

ما
 ش

 -
 26

ره 
دو

 -
13

96
یز 

پای

201
حامد زمانی منش

برای تالش و غیرنفتی صادرات توسعه موانع رفع برای مناسب

گاهی،سرمایه دستیابیبهاقتصادمتنوعومتکیبرمنابعدانش،آ

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

کهدرسال1377تدوینشدبهبینالمللیسازیآموزش اسالمی

عالیاشاراتیداشتهودرفصلاولاینسند)بخشمأموریتها(بر

کید تعاملسازندهدانشگاههادرسطوحملی،منطقهایوفراملیتأ

که کشورطراحیشد شدهاست.درسال1391نقشهجامععلمی

آموزش بینالمللیسازی بهوضوح نهم کالن راهبرد قسمت در

را ایندست از مسائلی و بینالمللی علمی همکاریهای عالی،

کیدقراردادهاست)26(.بااینشرایطدانشگاههایعلوم موردتأ

پزشکیبرایحرکتدرراستایاسنادباالدستیکشوربهتراستبه

سمتبینالمللیسازیبرنامههایدرسیدانشگاهیحرکتکنند

تابتوانندضمندادنوجههایبینالمللیبهبرنامههایدرسی

دانشگاهیخود،دانشجویانیباتفکراتجهانیکهصالحیتهای

بینالمللی و منطقهای سطح در مشاغل گرفتن برای کافی

همچنینقابلیتسازگاریبافرهنگهایمختلفراداشتهباشند

که تربیتنمایند.بههمینخاطردراینپژوهشقصدبرآناست

راهکارهایتأثیرگذاردربینالمللیسازیبرنامههایدرسیعلوم

پزشکیازدیدگاهاعضایهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیشهید

بهشتیموردبررسیقرارگیردوبرایاینمنظورسؤالهایپژوهشی

ذیلمطرحگردیدهاست.

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

فرهنگی/ ارتباطی، اطالعرسانی/ دانشگاهی، ساختاری/

تکنولوژیک تجهیزاتی/ و دیپلماتیک سیاسی/ اجتماعی،

برایبینالمللیسازیبرنامههایدرسیحوزهپزشکیبهچه

میزاناست؟

راهکارهای اولویتبنــــدی هیئتعلمــــی اعضای دیدگاه از .2

ساختاری/ انســــــانی، انگیزشـی/ آموزشــــی، / محتوایـــــی

دانشگاهی،اطالعرســـانی/ارتباطی،فرهنگــی/اجتماعی،

سیاسی/دیپلماتیکوتجهیزاتی/تکنولوژیکبهچهصورتیاست؟

مواد و روش بررسی

روشپژوهشحاضرتوصیفی_پیمایشیاستوجامعهآماری

پزشکیشهید علوم دانشگاه اعضایهیئتعلمی کلیه شامل

کهبااستفادهازفرموللهویولمیشو10  135نفر بهشتیبوده

بهعنواننمونهپژوهشباروشنمونهگیریطبقهایمتناسببا

کهبعدازپخشپرسشنامههاتعداد132مورد حجمانتخابشد

برگشتدادهشد)نرخبازگشت:0/97(.ابزارپژوهش،پرسشنامه

کم، محققساختهمبتنیبرطیفپنجارزشیلیکرت)1=خیلی

2=کم،3=متوسط،4=زیادو5=خیلیزیاد(بودهاست.بخش

اولپرسشنامهشاملمشخصاتجمعیتشناختی)جنسیتو

گویه مرتبهدانشگاهی(بودهوبخشدومپرسشنامهشامل40

گویه(،انگیزشی/انسانی درهفتراهکارمحتوایی/آموزشی)6

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

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

گویه(بودهاست.روایی گویه(وراهکارتجهیزاتی/تکنولوژیک)4

چهار نظرات از استفاده با و محتوا اعتبار روش به پرسشنامه

با پرسشنامه پایایی است. شده تعیین دانشگاهی متخصص

کهپایایی کرانباخ0/891بهدستآمد استفادهازضریبآلفای

آمار سطح در شده جمعآوری دادههای است. قبولی قابل

توصیفیبرایمیانگین،انحرافاستانداردوآزموناولویتبندی

برای و شد انجام SPSS24 آماری نرمافزار بهوسیله فریدمن

تحلیلعاملیتأییدیمرتبهدومازرویکردحداقلمربعاتجزئی

ونرمافزار Smart-PLS3 استفادهشدهاست.

یافته ها

انگیزشی/ محتوایی/آموزشی، راهکارهای اعتبار اول: سؤال 

انسانی،ساختاری/دانشگاهی،اطالعرسانی/ارتباطی،فرهنگی

برای تجهیزاتی/تکنولوژیک و سیاسی/دیپلماتیک اجتماعی، /

بینالمللیسازیبرنامههایدرسیحوزهپزشکیبهچهمیزاناست؟

10. Levy & Lemeshow
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تحلیل عاملی تأییدی راهکارهای تأثیرگذار در بین المللی سازی  ...

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول

راهکار روی نشانگر هر عاملی بار تأییدی، عاملی تحلیل

مربوطبهخودراموردبررسیقرارمیدهدومیزانآنبایدباالتر

بارعاملی برایهر از1/96 باالتر tمتناظر از0/7باشدومقدار

برای الزم دقت از نشانگر این تا باشد معنادار 0/05 سطح در

در که باشد.همانطور برخوردار راهکارمکنون آن اندازهگیری

جدول)1(مشخصاستتمامیگویههادارایبارعاملیمناسبی

این و هستند خود به مربوط مکنون راهکار بر از0/7( )باالتر

بارهایعاملیدرسطح0/05معنادارهستندومقدارtمتناظربا

هربارعاملیازمقداربحرانیآن)1/96(بیشتراستودرنتیجه،

اندازهگیری برای الزم دقت از نشانگرها این که گفت میتوان

 0/05 سطح در و هستند برخوردار خود به مربوط راهکارهای

موردتائیدمیباشند)جدول1(.

جدول 1: نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول

ها
کار

راه

نشانگرها
بار 

عاملی
tSig

شی
موز

ی/آ
وای

حت
م

)C
.E

(
C.E 10/88944/750/05

C.E 20/90145/500/05

C.E 30/92148/320/05

C.E 40/90545/650/05

C.E 50/91746/460/05

C.E 60/89045/500/05

نی
سا

/ان
شی

گیز
ان

)M
.H

(

M.H 10/88144/420/05

M.H 20/91147/500/05

M.H 30/90445/420/05

M.H 40/89145/670/05

ها
کار

راه

نشانگرها
بار 

عاملی
tSig

هی
گا

نش
/دا

ی
تار

اخ
س

)S
.A

(

S.A 10/89744/420/05

S.A 20/92049/500/05

S.A 30/91945/420/05

S.A 40/91346/210/05

S.A 50/88244/290/05

S.A 60/87344/220/05

S.A 70/88044/320/05

طی
تبا

/ار
نی

سا
عر

طال
ا

)I.
C(

I.C 10/89545/340/05

I.C 20/91647/490/05

I.C 30/92351/620/05

I.C 40/92649/330/05

I.C 50/90648/410/05

I.C 60/90948/780/05

I.C 70/89347/710/05

I.C 80/88747/420/05

عی
ما

جت
ی/ا

نگ
ره

ف

)C
.S

(

C.S 10/86740/900/05

C.S 20/89343/420/05

C.S 30/89844/480/05

C.S 40/90345/340/05

C.S 50/91646/430/05

C.S 60/90545/490/05

ک
اتی

لم
دیپ

ی/
اس

سی

)P
.D

(

P.D 10/91251/570/05

P.D 20/87649/440/05

P.D 30/86748/440/05

P.D 40/93156/450/05

P.D 50/87047/890/05

ک
وژی

نول
/تک

تی
یزا

جه
ت

)E
.T

(

E.T 10/88339/780/05

E.T 20/89041/560/05

E.T 30/88540/560/05

E.T 40/85138/510/05
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تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم

توسط که مکنونی عاملهای دوم، مرتبه عاملی مدل در

متغیرهایمشاهدهشدهسنجیدهمیشوندخودتحتتأثیریک

کهدرتحقیق متغیرمکنوندریکسطحباالترهستندوازآنجا

/ انگیزشی محتوایی/آموزشی، متغیرهای از کدام هر حاضر،

ارتباطـــــی، انسانی،ساختـــــاری/دانشگاهی،اطالعرســـــانی/

فرهنگـــــی/اجتماعی،سیاســـــی/دیپلماتیکوتجهیزاتـــــی/

بینالمللــــیسازی راهکارهای بهعنوان تکنولوژیکمیتواننــــــد

برنامههایدرسیحوزهپزشکیعملنمایند،لذاتحلیلعاملی

میشود مشاهده که همانطور است. شده انجام دوم مرتبه

که آندارد از ایننشان و از0/7است باالتر بارعاملی مقادیر

متناظر t مقدار و هستند معنادار 0/05 سطح در مقادیر این

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

گفتاینسازههاازدقتالزمبرایاندازهگیری نتیجهمیتوان

پزشکی حوزه درسی برنامههای بینالمللیسازی راهکارهای

مقدار دیگر طرف از میباشند. تائید مورد و هستند برخوردار

کهازمیزان0/5بیشتربودهو گزارششده AVEبرابربا0/831

درنتیجهرواییهمگرایمدلتائیدمیشود،همچنینمیزان

گایسلردرهمهمتغیرهامثبتوباالترازمقدار0/35  Q2استون

استکهاینخودنشاندهندهکیفیتمناسبمدلاندازهگیری

درونزا مکنون متغیرهای نشانگرهای میتواند مدل و است

گفتهشده7متغیر انعکاسیراپیشبینینماید.باتوجهبهآنچه

محتوایی/آموزشی،انگیزشی/انسانی،ساختاری/دانشگاهی،

سیاســـی اجتمـــاعـــی، / فرهنـــگی ارتباطـــی، / اطالعرســـانـــی

بهعنوان تکنولوژیـــکمیتواننــــــد / تجهیزاتی و دیپلماتیک /

حوزه درسی برنامههای بینالمللیسازی زیربنایی راهکارهای

پزشکیبهکاررفتهوآنراپیشبینینمایند)جدول2(.همچنین

مدل خصوص در Smart-PLS3 نرمافزار خروجی )1( شکل

اندازهگیریراهکارهایتأثیرگذاردربینالمللیسازیبرنامههای

درسیعلومپزشکیاست.

جدول 2: نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم

راهکارها
بار 

عاملی
tSigQ2

محتوایی/آموزشی

)C.E(
0/92146/120/050/563

انگیزشی/انسانی

)M.H(
0/89144/320/050/542

ساختاری/

)S.A(دانشگاهی
0/87340/560/050/538

اطالعرسانی/

)I.C(ارتباطی
0/90144/890/050/552

فرهنگی/اجتماعی

)C.S(
0/89643/100/050/549

سیاسی/

)P.D(دیپلماتیک
0/91045/670/050/561

تجهیزاتی/

)E.T(تکنولوژیک
0/87941/480/050/540

AVE0/831

ρc0/941

α0/921
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سؤال دوم:ازدیدگاهاعضـــــایهیئتعلمــــیاولویتبندی

راهکارهایمحتوایی/آموزشی،انگیزشـــی/انسانی،ساختـــاری/

دانشگاهی،اطالعرســـانی/ارتباطـــی،فرهنگـــی/اجتماعــــــی،

سیاسی/دیپلماتیکوتجهیزاتی/تکنولوژیکبهچهصورتیاست؟

کهمیزانشاخص آزموناولویــــتبندیفریدمننشــــانداد

خیدوبهدستآمده)121/31(استواینمقداردرسطح0/05 

بینالمللیسازی راهکارهای مهـــــمترین بنابـــراین بود معنادار

برنامهایدرســــیحــــوزهپزشــــکیبهترتیــــبشاملراهکارهای

/ فرهنگی دانشـــگاهی، / ساختاری دیپلماتیــــک، / سیاسی

اجتماعی،اطالعرسانی/ارتباطی،محتوایی/آموزشی،انگیزشی

/انسانیوراهکارهایتجهیزاتی/تکنولوژیکاست)جدول3(.

جدول 3: نتایج آزمون اولویت بندی فریدمن

Sigخی دوdfاولویتMراهکارها

اول4/11سیاسی/دیپلماتیک

6121/310/000

دوم4/03ساختاری/دانشگاهی

سوم3/97فرهنگی/اجتماعی

چهارم3/86اطالعرسانی/ارتباطی

پنجم3/71محتوایی/آموزشی

ششم3/50انگیزشی/انسانی

هفتم3/41تجهیزاتی/تکنولوژیک

شکل 1: مدل اندازه گیری راهکارهای تأثیرگذار در بین المللی سازی برنامه های درسی علوم پزشکی
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بحث و نتیجه گیری:

پژوهش این اصلی هدف شد بیان قباًل که همانطور

برنامههای بینالمللیسازی در تأثیرگذار راهکارهای شناسایی

درسیعلومپزشکیازدیدگاهاعضایهیئتعلمیدانشگاهعلوم

کهدرادامهبهبحثونتیجهگیریاز پزشکیشهیدبهشتیاست

یافتههاپرداختهمیشود:

آن از حکایت سیاسی/دیپلماتیک راهکار درباره نتایج

اعضای برای روادید و ویزا »مشکالتصدور نشانگر که داشت

هیئتعلمی،دانشجویانبینالمللیودانشجویاناعزامشدهبه

خارجبرطرفشود«بیشترینبارعاملی)0/931(راداشتهاست

ونشانگرهای»سازوکارهایسیاسیبرایانجامفرصتمطالعاتی

معتبرخارجی دانشگاههای در اعضایهیئتعلمی پژوهش و

کشورهای با بینالمللی تحقیقی توافقنامههای شود، فراهم

مطرحدرزمینهپزشکیمنعقدشود،سیاستاعطایاستقالل

بهدانشگاههایعلومپزشکیبرایپذیرشدانشجویانخارجی،

کشورافزایشیابد، اعزاماساتیدودانشجویانداخلیبهخارجاز

توانمندیهایعلمیدانشگاههایعلومپزشکیبهسایرکشورها

معرفیشود«درجایگاههایبعدیبودندوهمهایننشانگرهااز

دقتالزمبرایاندازهگیریراهکارسیاسی/دیپلماتیکبرخوردار

بودند.ازطرفدیگرازاینراهکاربابارعاملی)0/910(میتواند

درسی برنامههای بینالمللیسازی زیربنایی راهکار بهعنوان

حوزهپزشکیبهکاررفتهوآنراپیشبینینمایند.دراینزمینه

میدهد پیشنهاد راهی بهعنوان را سازی بینالمللی لیمن11

کند کمك کشورها سیاسی و اقتصادی روحیه تقویت به که

کهبدونتوانایی )27(.شورایآمریکاییآموزش12بیانمیکند

بینالمللیسازیآموزش،استانداردزندگیملتآمریکادرمعرض

کثر ا .)28( مییابد افزایش آن رقابتی مشکالت و است خطر

کهآموزشبُعدچهارمسیاستخارجیاست محققانمعتقدند

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

سیاست بازیگران بین در را کشور تصویر میتواند آن بهبود و

خارجیمطلوبنشاندهد)29(.درسند»دیپلماسیعمومی

کهمبادالتعلمیوآموزشی برایقرنبیستویکمبیانشده

ارزشمندترینابزاربرایروابطسیاستخارجیآمریکااست)30(.

کهواقعیتهایسیاسیوامنیت آلتباخ13ونایتبیانمیکنند

ملیبهعنوانمثالترسازتروریسممیتواندبربینالمللیسازی

.)31( باشد داشته منفی تأثیر دانشگاهها درسی برنامههای

معنادار آماری لحاظ از هم پژوهش این نتایج رویهمرفته

بودهوهمازلحاظنظریموردتائیدوپشتیبانیپژوهشهای

که گرفت پیشیناستوباتوجهبهاینشرایطمیتواننتیجه

زیربنایی راهکار بهعنوان میتواند راهکارسیاسی/دیپلماتیک

حساب به پزشکی حوزه درسی برنامههای بینالمللیسازی

آیند.

آن از حکایت ساختاری/دانشگاهی راهکار درباره نتایج

داشتکهنشانگر»سیاستبینالمللیشدنبرنامههایدرسیدر

گنجاندهشود«بیشترینبار چشماندازهاورسالتهایدانشگاه

عاملی)0/920(راداشتهاستونشانگرهای»مدیراندانشگاهی

کنند، استقبال بینالمللیدرحوزهپزشکی ایدههایجدید از

اعطا مستعد بینالمللی دانشجویان به تحصیلی کمکهزینه

دانشگاهها بینالمللیسازی راستای در ویژه بودجهای شود،

اختصاصدادهشود،ساختارسازمانیمناسببرایارتباطاتو

کارکنانومدیراناجرایی همکاریهایبینالمللیفراهمشود،

گرفته الیقبرایاجرایبینالمللیسازیدانشگاههابهخدمت

با برایهمکاریهایعلمیمشترک دانشگاهی شود،مدیران

دیگردانشگاههابرنامهریزیمناسبانجامدهند«درجایگاههای

بعدیبودندوهمهایننشانگرهاازدقتالزمبرایاندازهگیری

راهکارساختاری/دانشگاهیبرخورداربودند.ازطرفدیگرازاین

راهکاربابارعاملی)0/873(میتواندبهعنوانراهکارزیربنایی

بینالمللیسازیبرنامههایدرسیحوزهپزشکیبهکاررفتهوآن

13. Altbach
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راپیشبینینمایند.دراینزمینهبرمرووندروند14خاطرنشان

از متأثر درسی برنامههای بینالمللیسازی فرایند که میکنند

کیفیتآموزش،ساختاروموقعیتدانشگاهاست)32(.نایتو

ازرسالت کهبینالمللیسازیقسمتی دیویت15اشارهمیکند

کارکردهایاصلیدانشگاه/دانشکدهمحسوبمیشود)33(. و

بینالمللیسازی برایهدایت را فقدانمدیرانشایسته نایت

برنامههایدرسیبهعنوانمشکلاصلیبرایتغییراتمعنادار

.)34( است کرده بیان دانشگاه بینالمللی خطمشیهای در

کهبینالمللیسازیبرنامههای مورفیووهارتلی16بیانمیکنند

درسیبایددربیانیهها،مأموریتهاورسالتهایدانشگاهذکر

که برنامهبینالمللینشانداد بامطالعه25 کلر17 شود)35(.

به منجر مناسب سازمانی ساختار و متخصص انسانی نیروی

برنامههایبینالمللیموفقمیشود)36(.رویهمرفتهنتایج

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

با و است پیشین پژوهشهای پشتیبانی و تائید مورد نظری

کهراهکارساختاری/ گرفت توجهبهاینشرایطمیتواننتیجه

بینالمللیسازی زیربنایی راهکار بهعنوان دانشگاهیمیتواند

برنامههایدرسیحوزهپزشکیبهحسابآیند.

ازآن اجتـــماعیحکایـــت راهـــکارفرهنــــگی/ نتایجدرباره

برنامــــههای بینالمللیسازی »سیاست نشــــانگر کـــه داشــــت

کشور اجتماعی و فرهنگی ارزشهای با پزشکی حوزه درسی

هماهنگیوانطباقیابد«بیشترینبارعاملی)0/916(راداشته

سازگاری برای بینالمللی دانشجویان »به نشانگرهای و است

گروههای شود، داده مشاورهای کمکهای کشور فرهنگ با

آموزشیدانشگاههایعلومپزشکیدرایجادبسترهایفرهنگی

درسی برنامههای بینالمللیسازی برای مناسب اجتماعی و

دانشگاههای در فرهنگگرایی چند سیاست نمایند، تالش

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

گسترشیابد،فضایفرهنگیواجتماعیجذاب علومپزشکی

نسبت شود، فراهم بینالمللی دانشجویان برای برانگیزنده و

دیدگاه بینالمللی دانشجویان و خارجی اساتید حضور به

همه و بودند بعدی جایگاههای در داشت« خوشبینانه

فرهنگی/ راهکار اندازهگیری برای الزم دقت از نشانگرها این

فرهنگی/ راهکار دیگر طرف از بودند. برخوردار اجتماعی

اجتماعیبابارعاملی)0/896(میتواندبهعنوانراهکارزیربنایی

و بهکاررفته پزشکی حوزه درسی برنامههای بینالمللیسازی

آنراپیشبینینمایند.دراینزمینهنایت)2003(بیانمیکند

بشردوستانه و انسانی دیدگاههای از سازی بینالمللی که

و فرهنگی تنوع بر بینالمللیسازی که چرا است توجیهپذیر

نژادی،تحملپذیری،تحولاجتماعی،امنیت،صلحبینالملل

کشوراسترالیا کیددارد)34(.در تأ وهمکاریمیانفرهنگها

کید تأ درسی برنامههای سازی بینالمللی فرهنگی توسعه بر

توسط بینالمللیسازی که میکند بیان )37(.دیویت است

فهم و درک محرکه نیروی بهعنوان آمریکایی سیاستمداران

متقابلموردتوجهاست)38(.رویهمرفتهنتایجاینپژوهش

همازلحاظآماریمعناداربودهوهمازلحاظنظریموردتائید

وپشتیبانیپژوهشهایپیشیناستوباتوجهبهاینشرایط

میتواند فرهنگی/اجتماعی راهکار که گرفت نتیجه میتوان

درسی برنامههای بینالمللیسازی زیربنایی راهکار بهعنوان

حوزهپزشکیبهحسابآیند.

آن از حکایت اطالعرسانی/ارتباطی راهکار درباره نتایج

کهنشانگر»دانشگاههایعلومپزشکیارتباطمستمری داشت

بار بیشترین نمایند« برقرار پزشکی انجمنهایعلمیحوزه با

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

مثالوبسایتها، )برای ارتباطی زمینههای در پزشکی علوم

تبلیغات،بروشورها(نگرشبینالمللیداشتهباشند،درمجالت

بینالمللیدربارهکیفیتدانشگاههایعلومپزشکیکشورتبلیغ

شود،اعضایهیئتعلمیدانشگاههایعلومپزشکیدرمجامع
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حامد زمانی منش

و نشریات افزایش به باشند، داشته فعال عضویت بینالمللی

دانشگاهی علمی یافتههای انتشار برای معتبر علمی مجالت

بینالمللیسازی مورد در تحقیقی ادبیات شود، پرداخته

برنامههایدرسیحوزهپزشکیانتشاریابد،فرصتهایتبادل

وابسته و کزعلمیمعتبر مرا فراهمشود، ودانشجویان اساتید

تأسیسشود« کشورها دیگر در پزشکی علوم دانشگاههای به

ازدقتالزم درجایگاههایبعدیبودندوهمهایننشانگرها

برایاندازهگیریراهکاراطالعرسانی/ارتباطیبرخورداربودند.از

طرفدیگرازاینراهکاربابارعاملی)0/901(میتواندبهعنوان

حوزه درسی برنامههای بینالمللیسازی زیربنایی راهکار

پزشکیبهکاررفتهوآنراپیشبینینمایند.دراینزمینهناوارو

برنامههای بینالمللیسازی برایموفقیتدر که بیانمیکند

کاملاعضایهیئتعلمی،عضویتدر نیازبهمشارکت درسی

انجمنهایبینالمللی،مراوداتبینالمللیاساتیدو...است

کههمکاریهایآموزشیبهعنوان )16(.دیویتبیانمیکند

بین آتی روابطسیاسی در دیپلماتیک ازسرمایهگذاری شکلی

دیپلماسی مشورتی گروه .)38( میشود محسوب کشورها

کهمبادالتعلمیوآموزشی عمومیایاالتمتحدهبیانمیکند

.)30( دارد دانشگاه و کشور برای وچندوجهی اثراتمستقیم

ِکل18اذعانمیکندکهمبادالتعلمیبینالمللینقشمهمیدر

ایجادارتباطبلندمدتبرایدانشجویانواساتیدبهعهدهدارد

)39(.رویهمرفتهنتایجاینپژوهشهمازلحاظآماریمعنادار

بودهوهمازلحاظنظریموردتائیدوپشتیبانیپژوهشهای

که گرفت پیشیناستوباتوجهبهاینشرایطمیتواننتیجه

راهکاراطالعرسانی/ارتباطیمیتواندبهعنوانراهکارزیربنایی

حساب به پزشکی حوزه درسی برنامههای بینالمللیسازی

آیند.

نتایجدربارهراهکارمحتوایی/آموزشیحکایتازآنداشت

کهنشانگر»بریادگیریوتدریسبهزبانهایعلمیمطرح)مانند

18. Kell

کیدشود«بیشترینبارعاملی)0/921(راداشته زبانانگلیسی(تأ

کتابهاومنابععلمیمرجعومعتبردر استونشانگرهای»از

حوزهپزشکیاستفادهشود،ازتعصباتملیوعقیدتیدرتهیهو

ارائهمحتوایکتابهایدرسیحوزهپزشکیپرهیزشود،بهارائه

کنارآموزشمرسوم محتوادرقالبهایالکترونیکیومجازیدر

حضوریپرداختهشود،درتدریسمنعطفبودهوازروشهای

دروس محتوای شود، استفاده یادگیری یاددهی- گون گونا

حوزهپزشکیباتحوالتجهانیعلمبهروزشود«درجایگاههای

بعدیبودندوهمهایننشانگرهاازدقتالزمبرایاندازهگیری

این از ازطرفدیگر بودند. برخوردار راهکارمحتوایی/آموزشی

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

و بهکاررفته پزشکی حوزه درسی برنامههای بینالمللیسازی

آنراپیشبینینمایند.درنظرسنجیشورایآمریکاییآموزش

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

که میکنند بیان لیزنسکی19 و وربیک .)28( کردند حمایت

زمینه در تأثیرگذار عوامل از یکی انگلیسی زبان به تدریس

ایاالتمتحده، کشور سه درسی برنامههای بینالمللیسازی

انگلستانواسترالیااست)40(.رویهمرفتهنتایجاینپژوهش

همازلحاظآماریمعناداربودهوهمازلحاظنظریموردتائید

وپشتیبانیپژوهشهایپیشیناستوباتوجهبهاینشرایط

میتواند محتوایی/آموزشی راهکار که گرفت نتیجه میتوان

درسی برنامههای بینالمللیسازی زیربنایی راهکار بهعنوان

حوزهپزشکیبهحسابآیند.

آنداشت از انگیزشی/انسانیحکایت راهکار نتایجدرباره

کهنشانگر»بهاعضایهیئتعلمیفرصتهایمطالعاتیبرای

بار بیشترین شود« داده جهان معتبر دانشگاههای شناخت

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

در کارآموزی یا همکاری فرصتهای پژوهشگر هیئتعلمی

کارگزاران پروژههایبینالمللیدرداخلیاخارجفراهمشود،از

19. Verbik & Lasanowski
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شود، پشتیبانی و حمایت پزشکی حوزه بینالمللیسازی

بینالمللیسازی برای پیشنهادهایی که هیئتعلمی اعضای

معنوی و مادی تشویقهای مورد دارند درسی برنامههای

گیرند«درجایگاههایبعدیبودندوهمهایننشانگرهااز قرار

برخوردار انگیزشی/انسانی راهکار اندازهگیری برای الزم دقت

بودند.ازطرفدیگرازاینراهکاربابارعاملی)0/891(میتواند

درسی برنامههای بینالمللیسازی زیربنایی راهکار بهعنوان

حوزهپزشکیبهکاررفتهوآنراپیشبینینمایند.دراینزمینه

کهنزدیکبه0/65دانشگاههای گرینوهمکارانبیانمیکنند

کهتاسال2006  آمریکاییبرنامههایفرصتمطالعاتیداشتند

بیان همکاران و هو20 فو .)41( یافت افزایش 0/91 به رقم این

علمی مبادالت کشور، از خارج در مطالعه ترویج که میکنند

کنفرانسهاومسابقاتبینالمللیوترویج بینالمللی،برگزاری

در مؤثر سازوکارهای از بینالمللی مجالت در مقاالت انتشار

کشورژاپنوتایوانبودهاست بینالمللیسازیآموزشعالیدو

کههمکاریبادانشگاههایخارجی، )42(.پاوار21بیانمیکند

خارج دانشگاهی شعبات هیئتعلمی، اعضای جابجایی

عالی آموزش راهبردهای مهمترین مجازی آموزش و کشور از

برایبینالمللیسازیآموزشعالیاست)43(.ملکزاده هند

ملی موسسه امریکا، سرطان ملی موسسه که میکند بیان

سالمت،فرهنگستانبریتانیا،اتحادیهجهانیمبارزهباسرطان

کشورهای فرصتهایمطالعاتیرابرایمحققانودانشمندان

از یکی فرصتها این از استفاده که شده قائل درحالتوسعه

حوزه درسی برنامههای بینالمللیسازی در مهم راهکارهای

پزشکیاست)44(.رویهمرفتهنتایجاینپژوهشهمازلحاظ

آماریمعناداربودهوهمازلحاظنظریموردتائیدوپشتیبانی

میتوان شرایط این به توجه با و است پیشین پژوهشهای

بهعنوان میتواند انگیزشی/انسانی راهکار که گرفت نتیجه

20. Fu Ho
21. Pawar

راهکارزیربناییبینالمللیسازیبرنامههایدرسیحوزهپزشکی

بهحسابآیند.

آن از حکایت تجهیزاتی/تکنولوژیک راهکار درباره نتایج

بانکهای به گسترده دسترسی »امکان نشانگر که داشت

بار بیشترین فراهمشود« پزشکی درحوزه اطالعاتیتخصصی

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

علومپزشکیبهوسایلآزمایشگاهیبهروزتجهیزشوند،امکانات

فناوری و اینترنت عرصه در مناسب نرمافزاری و سختافزاری

نظیر الکترونیکی ازشبکههای استفاده یابد، افزایش اطالعات

کافی کشورهاتوجه گروههایچتبادانشجویانواساتیدسایر

شود«درجایگاههایبعدیبودندوهمهایننشانگرهاازدقت

برخوردار تجهیزاتی/تکنولوژیک راهکار اندازهگیری برای الزم

بودند.ازطرفدیگرازاینراهکاربابارعاملی)0/879(میتواند

درسی برنامههای بینالمللیسازی زیربنایی راهکار بهعنوان

حوزهپزشکیبهکاررفتهوآنراپیشبینینمایند.باتوجهبهاین

کهراهکارتجهیزاتی/تکنولوژیک گرفت شرایطمیتواننتیجه

برنامههای بینالمللیسازی زیربنایی راهکار بهعنوان میتواند

درسیحوزهپزشکیبهحسابآیند.
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A Confirmatory Factor Analysis of Effective Solutions for 

Internationalization of Medical Sciences Curriculum: Faculty’s Viewpoint 

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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