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 چکیده
المللی سازي آموزش باز و از دور پژوهش حاضر با هدف ارائه دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین

تحلیلی  -توصیفی هايپژوهشدي و در زمره کاربر، در ایران انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف
آموزش از دور در  ریزيبرنامهو دانشجویان دکتري  علمیهیئتاعضاء ، جامعه آماري شامل مدیران. است

 المللیبین بر یرگذارتأث هايمؤلفه ؛خبرگان رسنجی ازو نظ یاتبا مطالعه ادب . ابتدااست 96-95سال تحصیلی 
عتبار ا تأییدها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که براي ی و جهت گردآوري دادهآموزش معرف يساز

نفر خبره یا  20از  هاشاخص تأییدخبره و براي روش دلفی جهت  نفر 100از مستقل  یت آزمون با هامؤلفه
اي ي خوشهگیرنفر به روش نمونه 250گیري هدفمند و در دسترس و براي اجراي تحلیل عاملی روش نمونه

با توجه به اینکه پی مقدار سطح کفایت مطلوب در تمامی  هامؤلفه اعتبارسنجی بر اساس. ندشد انتخاب
، شدند معرفی مؤثر ابعاد عنوانبه مؤلفه 13قرار گرفت و  تأییداست فرض صفر مورد  05/0ها بیشتر از مؤلفه
معرفی شدند که از طریق تحلیل  58/0با ضریب توافق کندال  شاخص 41 یبا استفاده از روش دلف سپس

المللی بین يهامؤلفهو  هاشاخصهاي گردآوري شده؛ بر اساس دادهدر انتها  قرار گرفتند و تأییدعاملی مورد 
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 مقدمه
 صانمتخص، محققان، گذارانسیاست گفتمان کانون در که است موضوعی 1شدن المللیبین

 طی اخیراً که است مفاهیمی ازجمله و قرارگرفته جهانی عرصه در ايحرفه شاغالن و
 فزودها اقتصادي و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی علوم واژگان مجموعه به، گذشته دهه چـند
 دنیا ايهفرهنگ و کشورها تمامی که فراگیر است واقعیتی، شدن المللیبین. است شده

 آورينف از استفاده با گرد فرا این. کنندمی نرم وپنجهدست و شده روروبه آن با ناگزیر
 پیوند موجب و آورده وجود به اجتماعی نهادهاي تمامی در را جدیدي رویکرد، اطالعات

 یعلم، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي قراردادهاي طریق از جهان گوناگون جوامع
) معتقد است که گام 2008( 3نایت). 2009، 2یف و کانوال(عر است شده آوريفن و

اکم ح یفهم چارچوب مفهوم، یشدن آموزش عال المللیینبه ب یدندر تحقق بخش یاصل
مراوده و ، يروح همکار یحناظر بر تصر 5»اینتر«است. کلمه  4يساز المللیبینبر مفهوم 

ها و ارزش، هاناظر بر فهم فرهنگ 6»شنالن«و منافع مشترك است. کلمه  یامزا یفتعر
و  ییرتغ یندناظر بر فرا 7»یزیشنا«و  را احاطه کرده است یاست که آموزش عال ییهانظام

 یندفرآ یکبلکه  یستن یدئولوژيا یک يساز المللیبیناست.  یندفرا ینا هايضرورت
با روح حاکم بر ، ییگرا یدئولوژيااست و  یدئولوژياناظر بر  8»یسما« چراکهاست. 

 و دور از آموزش جدید نسل شدنمطرح و انگیزشگفت رشد .دارد ینشدن تبا المللیینب
 سناریوهاي جدي تغییر موجب که هستند ییهامقوله آموزش شدن المللیبین پدیده

 و المللیبین جوامع ایجاد و مرزها شدن رنگکم چون عواملی. اندشده دنیا عالی آموزش
 فکرت باالي سطوح به یابیدست جهت مناسب آموزش دریافت براي روزافزون تقاضاي

 اطفیع و ايحرفه، اجتماعی زندگی داشتن براي مناسب هايصالحیت کسب و تحلیل و
 گوییپاسخ براي عالی آموزش مؤسسات که اندشده موجب، جهانی ايجامعه در موفق

، جهانی هايرقابت در پیشرفت دوام و و کمی و کیفی بعد از آموزشی نیازهاي به
 رد و عالی آموزش شدنیجهان و شدن المللیبین پدیده سويبه روزافزونی صورتبه

 چون متمدنی کشور براي امر این .آورند رويدور  از آموزش شدن المللیبین آن قلب
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 به جهتو با و است پیشینه داراي المللیبین مطالعات و آموزش، علوم عرصه در که ایران
 یاندانشجو میزبانی براي خوبی بالقوه ظرفیت خود سیاسی و جغرافیایی موقعیت

 .است تأمل درخور، دارد منطقه و المللیینب
 هاىدیدگاه بیانگر که است شده ذکر متعددىتعاریف ، شدن المللىبین واژه براى
 الىع آموزش کردنالمللىبین براى فرهنگ و یملهویت  است آن تبیین در گوناگون
 فرایند را) آن 2013( 2لریهو و جونز ).2015، 1(فدوتوا و التونهستند یديعوامل کل
 هايآوريفن و دانشانتقال ، اىزمینه، جهانى ابعاد که دانندمى اىپیچیده یادگیرى

. همچنین ودشمى شامل را دانش ساختار اىمقایسه و اىرشتهمیان، فرهنگىبین ، شدهقیتلف
 یا فرهنگى بین، المللىبین بعد) یک تلفیقادغام ( فرایند را شدن المللى) بین2008نایت (
 معرفى ملى و مؤسساتى سطوح در عالى آموزش تحول یاکارکرد ، فرایند در جهانى

 عالى آموزش اینکه بیان) با 2003( 4کیانگ دیگر جایی در). 2015، 3و الکیانوا (فل کندمى
 امالًک زمینه یک عنوانبه تواندمى کمتر جهتینازا و است شدنیجهان فرایند از قسمتى

 المللىینب ترگسترده پذیرش مستلزم، امر این که استمعتقد ، شود گرفته نظر در ملى
 (فل کندمى درگیر را آن از جنبه یک صرفاً نه و عالى آموزش کارکرد کل که است شدن

 به عالى آموزش که است این آیدبرمى فوق تعاریف از آنچه). 2015، و الکیانوا
 که طورهمان و کندمى حرکت شدنیجهان درنتیجه اساسى ییرتغ یک يوسوسمت

 براى پاسخى عنوانبه شدن المللىبین«نام  از خود پژوهش) در 2007( 5استرومکوئیست
 یشترب تأکید از ناشى است ممکن اساسى تغییرات این است کرده خاطرنشان» شدنیجهان

 و ىدولتچه ، هادانشگاه همه و باشد آموزش براى گیرىتصمیم فرایند در بازار فشارهاى
) 2002همکاران ( و تورین راستا همین درکنند. مى تجربه را فشارهااین ، خصوصى چه

 المللىبین براى روزافزونى فشارهاى با امروزه عالى آموزش مؤسسات که دارنداشاره 
 .)2015، توری(ه هستند روروبه خود هاىدوره و هابرنامه کردن

 عنوانبه عالى آموزش شدن المللىبین تعریف در که معتقدند متخصصان از تعدادى
 داشتبر گونهنیا توانمى، کاربردى خدمات وتدریس ، تحقیق در المللىبین ابعاد ادغام
 شورهاک از بسیارى در کهیدرحال، است هدف یک نفسهیفخود ، شدن المللىبین که کرد

1. Fedotova, O., & Latun, V. 
2. Jöns, H., & Hoyler, M. 
3. Fell, E. V. & 

4. Qiang, Z. 
5. Stromquist, N. P. 
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 هبودب همچون ترىبزرگ اهداف به رسیدن براى اىوسیله شدن المللىبین، هاموقعیت و
 که کرد استنباط توانمى روینازا. است آن خدمات و عالى آموزش ارتقاى و کیفیت

 هب عالى آموزش تـوسعه در مـهم منبعىبلکه ، نیست هدف یکخود ، شدن المللىبین
 هانىج محیط به پاسخى همچنین و المللىبین استانداردهاى با مطابق نظام یک سمت
 تعریف در را رویکردچهار ، مختلف تعاریف به توجه) با 2007. کیانگ (است اششده
، 2صالحیت رویکرد، 1فعالیت رویکرد از اندعبارتکه  گیردمى نظر در شدن المللىبین

 .4ندیفرا رویکرد، 3انسانى رویکرد
 آموزش روي پیش هايضرورت و هامورد چالش مفصل درطور توان بهنمی ازآنجاکه

را  هاآن ترینمهمتوان می، اند صحبت نمودمناسب راهبردهاي اتّخاذ نیازمند که عالی
 موزشآ ساختار و اداره، عالی آموزش رسالت، پیچیده و پویا محیط؛ برشمرد صورتبدین
 علمیتهیئ، درسی برنامه، دسترسی توسعه، آموزشی آوريفن، دانشگاهی استقالل، عالی

 )2010، همکاران و نونسا(ج دانشجویان و
 روندهاي با مناسب مواجهه و هاچالش این با مقابله براي آموزشی هاينظام، بنابراین

 روزآمد و بازسازي براي جدید معماري نوعی نیازمند، شدنیجهان گردهاي فرا در موجود
 ).2013، (جونز جهانند در عالی آموزش توسعه مطلوب روند باوجود راستاییهم و شدن

 نیا تا اندرفته بکار مترادف طوربه» دور از«و  »باز« يهاواژه يمتماد انیسال یط در
 راًظاه و است کالس لیتشک به منوط يریادگی امر آن در که یسنت يگونه از را نظام

 نیا در). 1393، یو فرج اله یقیحق( کنند زیمتما شودمی یتلق يمحدود ای» بسته« ستمیس
 و رندهیادگی و اددهندهی انیم هرهچ به چهره تماس از ییرها مفهوم به» بودن باز« نهیزم

 مفهوم يدارا» بودن باز« گاه البته. است يساختار يحصارها محدوده از ییرها نیهمچن
 شآموز امر در يکردیرو دهندهنشان» بـودن باز« گاه نکهیا ای. شودمی یاجتماع-یاسیس

 انیدانشجو يازهاین و قیعال بر شتریب معلم و کتاب، روش، محتوا بر تأکید جايبه که است
 صورت نیا در که است آموزش امر به عموم یابیدست شهیاند، بودن باز گاه. است متمرکز

). 1392، یاللهفرج( گرددیم یتلق» باز آموزش« رمجموعهیز» دور از آموزش«
 تمام دربرگیرنده یباًتقر است شده مطرح) 1980( 5گانیک توسط که یفیتوص اتیخصوص

1. activity approach 
2. competence approach 
3. human approach 

4. process approach 
5. Keegan 
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 وندیپ گریکدی به دور از ای باز يریادگی آن در که است آموزش از ياوهیش يهایژگیو
عرضه  -2 دانشجو یمـکان و یزمان ییجدا -1: از اندعبارت هایژگیو نیا. اندخورده
 ارتباط شامل که مناسب» رسانه« کارگیريبه -3 نیمعلم جايبه مؤسسات يسو از آموزش
 با رندگانیادگی تماس امکاناتوجود  -4 باشد اددهندهی و رندهیادگی نیب دوجانبه

 نظام نیب زیتما -6 و یآموزش مواد ای برنامه یصنعت دیتول يالگو رشیپذ -5 اددهندگانی
 ).1392، یاللهفرج(» دور از آموزش، باز هايدانشگاه« نظام دو نیا با چهره به چهره یسنت

 شامل، عربی خاورمیانه حوزه هايدانشگاه وضعیت درباره بررسی با) 1396( ينبو
 هر برتر هايدانشگاه يهابرنامه کرد مشخص قطر و عربستان، مصر، لبنان کشور چهار
 گام اولین هاآن در و است شده طراحی المللیبین استانداردهاي بر اساس کشور چهار
 نآخری و دانش جهانی روند و جامعه نیازهاي با محتوا تطبیق و دروس محتواي به توجه

 .است خارجی دانشجوي جذب گام
 در المللیبین عالی آموزشهاي سیاست« عنوان با پژوهشی در) 1396( مهدي
 رايب که کرده بیان »ارمنستان و آذربایجان، ترکیه ازجمله ایران غربی شمال کشورهاي

 تحرك ؛مؤلفه چهار بر اساس علمی تحرك مدل المللیبین هايدانشگاه ارزیابی
 دانشگاهی واحدهاي وها پردیس و علمی يهابرنامه، علمی هیات اعضاي، دانشجویان

ود شمی شامل را دانشجویان کل درصد دو دانشجویان تحرك جهان در. است شده تحلیل
 27 و اروپایی هايدانشگاه را درصد 46 میان این از. زیادند بسیار امر یندر ا هم رقبا و

 دوطرفه امري باید دانشجویان تحركکنند. می جذب آمریکایی هايدانشگاه را درصد
 از دبایعلمی هیئت تحرك. بپردازند تبادل به زمانهم مبدأ و مقصد کشورهاي و باشد

 الیع آموزش در يترسنگین وزنه زیرا شود بررسیتر جدي و ترمهم دانشجویان تحرك
 فانهمتأس که کرده بیان دانشگاهی يهاپردیس و واحدها تحرك اهمیت به اشاره با است و

 است نشده انجام زیادي کارها پردیس و واحدها تمرکز در ایران عالی آموزش نظام در
 توجهیقابل قدرت و توانمندي مرزها درون در و داخلی بعد در ایران عالی آموزش و

 ازيس المللیبین راستاي در. است نشده بالفعل آن ظرفیت المللیبین بعد در و ندارد
 هیات اعضاي، مدیریت و دهیسازمان سازمانی؛ ساختار) 1395( محمدي ؛هادانشگاه

 تگانآموخدانش و مالی منابع و تسهیالت، یادگیري - تدریس فرایند، دانشجویان، علمی
) 1396( آذرشب. است کرده معرفی هادانشگاه ارزشیابی هايشاخص عنوانبه را
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، یاندانشجو، المللیبین شبکه و مجامع در عضویت، دانشجویان جذب مانند هاییشاخص
 ارزشیابی هايشاخص عنوانبه را دانشگاهی هايپژوهش، استادان، درسی ریزيبرنامه

، دانشجویان جذب هايشاخص) 1395( صفوي، همچنین. است کرده معرفی هادانشگاه
 انگو. است کرده معرفی را درسی ریزيبرنامه و المللیبین شبکه و مجامع در عضویت

، تجهیزات، علمیهیأت اعضاي، دانشگاهی هايپژوهش، المللیبین شهرت) 2016(
 دهکر معرفی هادانشگاه ارزشیابی هايشاخص عنوانبه را هازیرساخت و حمایتی خدمات

 معیار 249 شامل ايمجموعه) 1388( همکاران و دوستحق، دیگر پژوهشی در. است
 هايدانشکده بنديرتبه براي تجهیزات و امکانات و پژوهش، آموزش حیطه سه در

 و پژوهشی، آموزشی هايشاخص) 1393( بازرگان و فشالنج و اندکرده استفاده پزشکی
 .اندکرده معرفی را خدمات

 ینکهاست. ا يمتعدد يمفهوم و الگوها يشدن دارا المللیینب گفت توانمی بنابراین
، اندهخود بکار گرفت یاسیس -یاجتماع یتموقع تناسببه هادانشگاهرا  يمتعدد يالگوها

 تییتناسب موقع يدارا هادانشگاهشدن  المللیبین الگوهاي که دهدمی نشان ییتنهابه
 ام نورپی دانشگاه که پذیرفت را موضوع این توانیم، اساس ین) هستند. بر ای(فرهنگ

 نیا شدن است. بر المللیبین براي خود خاص الگوي نیازمند هم و تواندمی هم، ایران
 دیدگاه متخصصان و مدیران است که پرسش ینپژوهش پاسخ به ا یاساس هدف، اساس

 کدام است؟ هادانشگاهشدن  المللیبین يبرا

 روش
 .استتحلیلی  -توصیفی هايپژوهشکاربردي و در زمره ، از لحاظ هدف پژوهش نیا

 آموختگاندانشو  یاندانشجو، علمیهیئت ياعضا، یرانشامل مد، آماري پژوهش جامعه
 که در هر مرحله از پژوهش باشندمی پیام نورآموزش از دور دانشگاه  امرتبط ب يدوره دکتر

 يرجم هايدانشگاه علمیهیئتو  ینمتخصص، مدیران تعداد. شد استفاده هاآن از گروهی از
ریزي رشته برنامه يدکتر یاننفر و تعداد دانشجو 3500استادان ، نفر 700آموزش از دور 
 مرحله صورت گرفت: یندر چند گیرينمونهباشند. نفر می 50آموزش از دور 

وجه به با ت اعتبارسنجیدر  معموالً: پژوهش یاصل ابعاد یاعتبارسنج يبراروش  و نمونه
 پژوهش نیا در. شودمینظر گرفته  رنفر د 60حداکثر  گرددمینظر خبرگان اخذ  نکهیا
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هدفمند و در دسترس  گیرينمونهخبرگان با روش  انینمونه از م عنوانبهنفر  100تعداد 
 .دیگردانجام 

ر معموالً کمت کنندگانشرکتتعداد ، روش نی: در ایدلف کیتکن يبراروش  و نمونه
در  گیرينمونهنفر به روش  20 ژوهشپ نینفر است که در ا 20تا  15نفر و اکثراً  50از 

 دسترس در نظر گرفته شد.
، نیمتخصص، رانیمد نینفر از ب 250: تعداد هاشاخص تأیید يبرا روشو  نمونه

، یآموزش يآموزش از دور و تکنولوژ ریزيبرنامه يدوره دکتر انیو دانشجو علمیهیئت
 .ندشد انتخاب یتصادفاي خوشه گیرينمونه وهیاستفاده از جدول مورگان و به ش با

 نظر زا استفاده با آموزش يساز یالمللنیب بر مؤثر عوامل ابتدا پژوهش این انجام جهت
با  و شد مشخص حوزه این نظرانصاحب از تعدادي کمک بهپژوهش  نهیشیخبرگان و پ

 مشخص یدلف کیتکن از استفاده با آن هايشاخصسپس ، شد یابیاعتبار tاستفاده از آزمون 
 و شدهيبندگروه، اکتشافی عاملی تحلیل تکنیک از استفاده با شده شناخته عناصر و شد

 مدل و دش بررسی، تأییدي عاملی تحلیل تکنیک از استفاده با حاصل مفهومی مدل یتدرنها
 .شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه 3 از امر این انجام جهت که شد ارائه یینها

نامه پرسش نیا: المللی سازي آموزشی بینابعاد اصل جهت اعتبارسنجی پرسشنامه
 ،نسبتاً موافقم، مخالفم، مخالفم کامالًاز  يانهیگز 5 کرتیل اسیسؤال در مق 13مشتمل بر 

 یابیارز را یاصل ابعاد اعتبار پرسشنامه نیا در خبرگان. استموافقم و کامالً موافقم 
 .نمودند

 هايشاخصپرسشنامه جهت بررسی نظر خبرگان و متخصصان براي معرفی 
 یارهامع ،پرسشنامه پژوهشگر ساخته ینا در: یدلف یکتکن المللی سازي با استفاده ازبین
هریک از ، . در این پرسشنامهباشندمیگروه  13در  یسؤال 72پرسشنامه  یکصورت به

 گانۀ لیکرت از طریقتک عوامل طیف پنجمیزان ریسک تک دربارهخبرگان نظر خود را 
 .کردند ابراز) یادز یلیخ و زیاد، متوسط، کم، کم یلیخمتغیرهاي کالمی (

 سؤال 41 يپرسشنامه پژوهشگر ساخته و دارا این: هاشاخص تأییدجهت  پرسشنامه
انتخاب شده از  یینها هايشاخص بر اساساست که  ايینهپنج گز یکرتل یاسدر مق

را در  هاشاخصاز  یکهر  یتاهم یزانپاسخگوها م، به دست آمده است یدلف یکتکن
 .نمودند مشخص خود دیدگاه از شنامهپرس
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 ینبد، استفاده شده است 2ییمحتوا ییاز روش روا هاپرسشنامه 1روایی تعیین منظوربه
فاده شد و است پیام نوردانشگاه  علمیهیئتو اعضاء  دیکه از نظرات پنج نفر از اسات یمعن

که نظرات خود را در  گردید درخواست هاآن از محترم یداسات يبا ارسال پرسشنامه برا
 يهاپژوهش با استفاده از گزینه اهداف یا هاآنپرسشنامه و تناسب  يهارابطه با سؤال

 ینه بدک کنندنامناسب مشخص  کامالًنامناسب و ، مناسب نسبتاً، مناسب، مناسب کامالً
 قرار تأیید دمور هاشاخص تأیید، یدلف یکتکن، یپرسشنامه اعتبارسنج ییروا یزانم یقطر

 تاس شده استفاده کرونباخ آلفاي روش از مربوطه هايپرسشنامه 3پایایی منظوربه. گرفت
 برابر ترتیب به ساختاري هايمدل و دلفی تکنیک، اعتبارسنجی پرسشنامه پایایی میزان که
 از يفاز یدلف ياجرا براي ین. همچنگرفت قرار تأیید مورد درصد 87/0، 84/0، 83/0
 نسخه SPSS افزارنرماز  یعامل اکتشاف یلتحل ياجرا يبرا، 2014 نسخه Excelافزار نرم
 .شد استفاده 80/8نسخه  یزرلل افزارنرماز  ییديتأ یعامل یلتحل ياجرا برايو  18

 هایافته
امل عواز میان ، گذشته و مصاحبه با کارشناسان هايپژوهش، پژوهش یاتبه ادب با توجه

شاخص  41با  اصلی مؤلفه 13 و از دور آموزش باز يسازیالمللینمرتبط با ب متعدد
 دهد.این پژوهش را نشان می مدل مفهومیاجزاي  1شکل  که اندگرفتهقرار  موردبررسی

 

1. validity 
2. content validity 

3. reliability 

بین المللی سازي 
آموزش

شاخص هاي 
آموزشی شاخص هاي 

پژوهشی

جذب 
دانشجویان

عضویت در 
مجامع و شبکه

بین المللی

کارکنان 
بخش اداري

دانشجویان

برنامه ریزي
درسی

شهرت 
ی بین الملل

مدیریت 
دانشگاه

استادان

هیأت 
علمی

پژوهش هاي 
دانشگاهی

منابع

 مفهومی پژوهش عوامل یفرض مدل .1شکل 
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 خصشا از منظور بدین. آموزش يساز المللیبینپرسشنامه  یاکتشاف یعامل تحلیل
KMO  .لیتحل يبرا یزمان هادو آزمون داده ینا بر اساسو آزمون بارتلت استفاده شد 

و مقدار سطح  یکبه  یکو نزد 6/0از  یشترب KMOمناسب هستند که شاخص  یعامل
 ارائه 1 جدول در هاآزمون این خروجی. باشد 05/0آزمون بارتلت کمتر از  يمعنادار
 .است گردیده

 آموزش المللیبینپرسشنامه  هايداده يو بارتلت برا KMOآزمون  .1دول ج

 KMO 65/0 آزمون

 بارتلت آزمون
 78/5397  مقدار

 00/820 آزادي درجه
 Sig( 001/0( معناداري سطح

 6/0 یارشده است که از مقدار مع 0.65برابر  KMOمقدار شاخص  1 جدول به توجه با
. است یکاف عاملی تحلیل انجام براي) دهندگانپاسخ تعداداست. لذا تعداد نمونه ( یشترب

 مطلب این. است شده 05/0 مقدار از کمتر بارتلت آزمون معناداري سطح همچنین
 دیگرعبارتبه یست؛ن 1اتحاد ماتریس یک هاداده ماتریس که؛ است موضوع این دهندهنشان

 وجود دارد. عوامل تأییدي عاملی تحلیل براي هاداده میان در کافی همبستگی
 از آمده دست به هايداده، و بارتلت KMO هايآزمون نتایج اینکه به توجه با

 توانیم پس اند؛داده تشخیص مناسب و کافی، عاملی تحلیل براي را پژوهش پرسشنامه
 هايشاخص 2نمود که در جدول  یادهپرسشنامه پ االتسؤ يرو بر را عاملی تحلیل
 .اندشده مشخص آمده به دست مقادیر برازش

 پژوهش متغیر هايمدل یبه برازندگ طمربو هايشاخص .2جدول 

 dfӼ RMSEA GFI RMR CFI NFI NNFI/ 2 متغیر
 97/0 96/0 97/0 041/0 98/0 025/0 18/1 آموزش يساز المللیبین

 <90/0 <90/0 <90/0 >5/0 <90/0 >1/0 >5 سطح مناسب

1. identity matrix 

χ2
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مناسب  دهندهنشانآموزش  يساز المللیبینجدول اشتراکات مربوط به  ینهمچن 
 هاينام به ستون دو شامل جدول ین. ااست یعامل یلتحل فراینددر  یرهابودن نوع متغ

 یک با برابر اولیه هاياشتراك تمامی که است 2استخراجی اشتراك و 1اولیه اشتراك
 سؤال نآ کنندگییینتب قدرت، باشد تربزرگ استخراجی اشتراك مقدار هرچه. باشندمی

 را است 4/0 از کمتر شانیاستخراج اشتراك مقدار که سؤاالتی توانمی و است بیشتر
 4/0 يباال یرآموزش مقاد يساز المللیبین سؤاالت همه اینک دلیل به، کرد حذف

آزمون  نیا یج. نتاباشندمیآموزش مناسب  يساز المللیبین گیرياندازه يبرا باشندمی
 نشان داده شده است. 3در جدول 

 آموزش يساز یالمللنیباشتراکات مربوط به  جدول .3 جدول

 یاستخراج یهاول  یاستخراج یهاول 
s1 00/1 65/0 s22 00/1 76/0 
s2 00/1 71/0 s23 00/1 92/0 
s3 00/1 63/0 s24 00/1 89/0 
s4 00/1 74/0 s25 00/1 89/0 
s5 00/1 70/0 s26 00/1 90/0 
s6 00/1 71/0 s27 00/1 89/0 
s7 00/1 45/0 s28 00/1 74/0 
s8 00/1 61/0 s29 00/1 74/0 
s9 00/1 73/0 s30 00/1 76/0 

s10 00/1 81/0 s31 00/1 78/0 
s11 00/1 77/0 s32 00/1 78/0 
s12 00/1 76/0 s33 00/1 73/0 
s13 00/1 67/0 s34 00/1 70/0 
s14 00/1 73/0 s35 00/1 93/0 
s15 00/1 71/0 s36 00/1 93/0 
s16 00/1 75/0 s37 00/1 76/0 
s17 00/1 79/0 s38 00/1 81/0 
s18 00/1 76/0 s39 00/1 71/0 
s19 00/1 80/0 s40 00/1 89/0 
s20 00/1 76/0 s41 00/1 89/0 
s21 00/1 79/0    

1. initial 2. extraction 
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 يمشخص و با ابزار ياز افراد زمانهمپژوهش به طور  ینا يهاداده ۀهم ازآنجاکه
 روش یانسوار یپژوهش یداز تهد یزپره منظوربه، ندشد يآور) واحد جمعيا(پرسشنامه

 یانسآزمون وار، یاتآزمون فرض يالزم برا يآمار هايیلاز انجام تحل یشپ، مشترك
روش مشترك  یانساست. وار شدههارمن استفاده  یآزمون تک عامل یاروش مشترك 

 یانسارو یزانم یشترین) بینترعمده یاعامل  ینعامل (نخست یکوجود دارد که تنها  یزمان
. در ستون دهدمیرا نشان  هاعاملمتناظر با  یانسوار یژهو مقادیر 4 جدولکند.  یینرا تب

 در قالب هاعاملاز  یکهر يبرا یهاول یژهو یرمقاد، مانندیم یباق یلکه در تحل هاییعامل
 انسیاز وار ینسبت، هر عامل یژهو یر. مقادکنندمیشده برآورده  یینتب اریانسمجموع و

ت مجموع مجذورا یقاز طر یژهو. مقدار شودمی یینکه توسط آن عامل تب یرهاستکل متغ
، یژهو یرمقاد روازایناست.  محاسبهقابلدر آن عامل  یرهامربوط به تمام متغ یعامل يبارها
 يدار برامق ینبودن ا یین. پادهندیمنشان  یرهاارتباط با متغ در را هاعامل یاکتشاف یتاهم

ته داش یرهامتغ یانسوار ییندر تب یاست که آن عامل نقش اندک یمعن ینعامل به ا ینا
 یهایعاملشده  یینتب یانسبدون چرخش وار یاستخراج یژهو یراست. در ستون مقاد

با  یاستخراج یژهو یرستون مقاد و ؛است یکاز عدد  تربزرگ هاآن یژهو یراست که مقاد
. همچنان دهندیماستخراج شده بعد از چرخش را نشان  هايعامل یرچرخش مجموع مقاد

 مدهآ دست به هايعاملرا دارند. اگر  یانسوار یینتب یتعامل قابل 13، شودمیکه مشاهده 
 واریانس از درصد 65/76در مجموع  هاعامل ینا، یمچرخش ده 1واریماکس روش با را
 .بردارند در را

 انسیوار ژهیو ریمقاد .4 جدول

 سؤاالت

 یباق یلکه در تحل ییهاعامل
 مانندیم

بدون  یاستخراج یژهو یرمقاد
 چرخش

با چرخش  یاستخراج یژهو یرمقاد
 یماکسوار

 نهایی
 درصد

 واریانس
 درصد
 تجمعی

 نهایی
 درصد

 واریانس
 درصد
 تجمعی

 تجمعی درصد واریانس درصد نهایی

1 08/4 94/9 94/9 08/4 94/9 94/9 70/3 01/9 01/9 
2 54/3 64/8 59/18 54/3 64/8 59/18 33/3 13/8 14/17 
3 09/3 54/7 13/26 09/3 54/7 13/26 98/2 27/7 41/24 
4 92/2 12/7 26/33 92/2 12/7 26/33 49/2 07/6 48/30 

1. Varimax 
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 سؤاالت

 یباق یلکه در تحل ییهاعامل
 مانندیم

بدون  یاستخراج یژهو یرمقاد
 چرخش

با چرخش  یاستخراج یژهو یرمقاد
 یماکسوار

 نهایی
 درصد

 واریانس
 درصد
 تجمعی

 نهایی
 درصد

 واریانس
 درصد
 تجمعی

 تجمعی درصد واریانس درصد نهایی

5 55/2 22/6 48/39 55/2 22/6 48/39 44/2 95/5 43/36 
6 32/2 66/5 14/45 32/2 66/5 14/45 32/2 67/5 10/42 
7 22/2 41/5 55/50 22/2 41/5 55/50 28/2 56/5 66/47 
8 05/2 00/5 55/55 05/2 00/5 55/55 26/2 52/5 17/53 
9 98/1 83/4 38/60 98/1 83/4 38/60 22/2 41/5 58/58 
10 83/1 45/4 83/64 83/1 45/4 83/64 89/1 61/4 19/63 
11 71/1 18/4 01/69 71/1 18/4 01/69 85/1 51/4 71/67 
12 60/1 91/3 92/72 60/1 91/3 92/72 83/1 47/4 18/72 
13 53/1 73/3 65/76 53/1 73/3 65/76 83/1 47/4 65/76 

 براي نمودار این. دهدمینشان  هاعاملرا در ارتباط با  یژهو یرمقاد ییراتتغ 2 شکل
ه از ک شودمینمودار مشاهده  ین. با توجه به ارودمیبه کار  هامؤلفه بهینه تعداد تعیین

 عنوانهبعامل را  یزدهس توانمی. پس شودمیکم  یژهمقدار و ییراتبه بعد تغ یزدهمعامل س
 استخراج کرد.، دارند هاداده یانسوار ییننقش را در تب یشترینعوامل مهم که ب

 

 هاعاملتعداد  نییتع يگراف برا ينمودار اسکر .2 شکل
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 المللی سازي آموزشآوردن جواب نهایی مربوط به بین دست بهچرخش براي  .5 جدول
 هامؤلفه  هامؤلفه

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

s1  8/0            s22    9/0          

s2  8/0            s23    9/0          

s3  8/0            s24             9/0 

s4  8/0            s25             9/0 

s5  8/0            s26            9/0  

s6     8/0         s27            9/0  

s7     6/0         s28         8/0     

s8     7/0         s29         8/0     

s9     8/0         s30         9/0     

s10 9/0             s31   9/0           

s11 9/0             s32   9/0           

s12 9/0             s33   8/0           

s13 8/0             s34   8/0           

s14 8/0             s35          0/1    

s15        8/0      s36          0/1    

s16        9/0      s37       9/0       

s17        9/0      s38       9/0       

s18      8/0        s39       8/0       

s19      9/0        s40           9/0   

s20      9/0        s41           9/0   

s21    9/0                        

 اندشدهبعد شناسایی  13شاخص در  41بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده 
 .اندهگرفتقرار  موردبحثبه ترتیب  هاشاخصاین ، گیرينتیجهکه در قسمت بحث و 
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 المللی سازيبین يهامؤلفهو  هاشاخص

 

 آموزش باز و از دور يسازیالمللنیب يهامؤلفهو  هاشاخص .2 شکل
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 گیرينتیجهو  بحث
و  است رانیآموزش باز و از دور در ا يسازیالمللنیب ياز ابعاد الگو یکی یموزشآ بعد

 ینیبازب، ترمپایان و ترممیان هايآزمون يبرگزار: از اندعبارت بعد نیا هايشاخص
، یزشآمو يهامیتقو، یکیالکترون يهازمونآ جینتا یابیباز و رهیذخ، یآموزش يهابرنامه
، )1395(محمدي  قاتیتحق يراستا در جهینت نی؛ اانیدانشجو یعلم تخلفات يراهنما

 ) است.1388دوست و همکاران (حق، )1395( يصفو، )1396آذرشب (، )2016وانگ (
است  رانیآموزش باز و از دور در ا يساز یالمللنیب ياز ابعاد الگو یکی یپژوهش بعد

 ترنتنیا به یدسترس نیتأم، مطالعه يفضاها نیتأم: از اندعبارتبعد  نیا هايشاخصو 
 دجای(ا یدرس منابع نیآخر به کتابخانه زیتجه، )1یکیکتابخانه الکترون جادی(ا کتابخانه در

 يراستا در جهینت نی؛ ایپژوهش -یعلم اخالق تیرعا يراهنما، )يمجاز هايپایگاه
دوست و همکاران حق و) 1395(صفوي ، )1396(آذرشب ، )2016(وانگ  قاتیتحق

 ) است.1388(
 رانیآموزش باز و از دور در ا يساز یالمللنیب ياز ابعاد الگو یکی انیدانشجو جذب

، ازممت انیدانشجو به ژهیو ازاتیامت اختصاص: از اندعبارت بعد نیا هايشاخصاست و 
 ،)انیدانشجو و کارکنان، رانیمد، دی(اسات کارگزاران يبرا یآموزش يهادوره يبرگزار
 یدگیرس ندیفرا لیتسه، آن در الزم اطالعات درج و دانشگاه یتساوب مناسب یطراح

 در هجینت نی؛ اییدانشجو يزایو اخذ لیتسهدر دانشگاه و  لیتحص يهاتقاضانامه به
 ) است.1396( آذرشب و) 2016(وانگ ، )1395(محمدي  قاتیتحق يراستا

آموزش  يساز یالمللنیب ياز ابعاد الگو یکی یالمللنیدر مجامع و شبکه ب تیعضو
 يهاشبکه در تیعضو: از اندعبارت بعد نیا هايشاخصاست و  رانیباز و از دور در ا

 شرکت و یتخصص یالمللنیب مجامع در دانشگاه تیعضو، یالمللنیب مجامع وی دانشگاه
صفوي ، )1396(آذرشب  قاتیتحق يراستا در جهینت نی؛ ایتخصص یالمللنیب مجامع در
 ) است.1395(

آموزش باز و از دور در  يساز یالمللنیب ياز ابعاد الگو یکی يبخش ادار کارکنان
، کارکنان به یسیانگل زبان آموزش: از اندعبارت بعد نیا هايشاخصاست و  رانیا

1. e-library 
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 از خارج در يارآموزکارکنان جهت ک اعزام و دانشگاه در یخارج کارکنان استخدام
 ) است.2016(وانگ ) و 1396(آذرشب  قاتیتحق يراستا در جهینت نی؛ اکشور
 رانای در دور از و باز آموزش يساز یالمللنیب يالگو ابعاد از ییک دانشگاه مدیریت 
 اساسنامه و اهداف در يساز یالمللنیب دادن قرار: از اندعبارت بعد این هايشاخص و است

، یالمللنیب مهم يرویدادها در دانشگاه نیمسئول و مدیران هدفمند و مداوم حضور، دانشگاه
، یدانشگاه يهاانجمن، مرتبط يهاهمایش، هادانشگاه از بازدید، هائتیه از بازدید

 مربوطه يشورا و مدیریت تحت يهامجموعه هماهنگ عملکرد، یدانشگاه يهایاندیشهم
 هايسیاست يراستا در مسئول يهابخش ریدرگ و) رهیغ و یپژوهش، ی(آموزش

 .است) 2016( وانگ قاتیتحق يراستا در جهینت این دانشگاه؛ يسازیالمللنیب
ت اس رانیو از دور در ا آموزش باز يسازیالمللنیب ياز ابعاد الگو یکی انیدانشجو

، اهدانشگ یخارج یلیها و مقاطع تحصرشته شیاز: افزا اندعبارتبعد  نیا هايشاخصو 
 ریمشترك با سا يهادوره ياجرا و یالمللنیب هايدانشگاهبا  دانشجواقدام جهت مبادله 

دوست حق، )1395(ي صفو، )1396( آذرشب قاتیتحق يراستا در جهینت نی؛ اهادانشگاه
 .) است1388و همکاران (

 رانیآموزش باز و از دور در ا يساز یالمللنیب ياز ابعاد الگو یکی یدرس ریزيبرنامه
 و ارهایمع با دانشگاه یدرس برنامه قیتطب: از اندعبارت بعد نیا هايشاخصاست و 

 جهت ریزيبرنامهو  یلیو سنوات تحص نیعناو، محتوا نظر از یالمللنیب يهانمونه
 ذرشبآ قاتیتحق يراستا در جهینت نی؛ ایالمللنیب زبان به یآموزش يهاهدور يبرگزار

 ) است.1395( يصفو، )1396(
 رانیآموزش باز و از دور در ا يساز یالمللنیب ياز ابعاد الگو یکی یالمللنیب شهرت
جهت  یآموزش خدمات تیفیک شیافزا: از اندعبارت بعد نیا هايشاخصاست و 

 جهینت نیا ؛تیفیارتقاء ک يهاستمیس يبازساز و عملکردها اصالح، هدانشگا یريپذرقابت
 ) است.1395( يصفو قاتیتحق يراستا در

 است و رانیآموزش باز و از دور در ا يساز یالمللنیب ياز ابعاد الگو یکی مدرسان
، یسیانگل زبان به دروس سیتدر به دیاسات قیتشو: از اندعبارت بعد نیا هايشاخص

 اهدانشگ در سیتدر جهت یخارج دیاسات از دعوت، یالمللنیببا تجارب  دیجذب اسات
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وانگ  اتقیتحق يراستا در جهینت نی؛ ادیاسات يبرا یمطالعات فرصت هايبرنامه ياجرا و
 ) است.1396آذرشب ( و) 2016(

آموزش باز و از دور در  يساز یالمللنیب ياز ابعاد الگو یکی علمیهیئت ياعضا
که مدارك  یعلمئتیه ياعضا جذب: از اندعبارت بعد نیا هايشاخصاست و  رانیا

 رد شرکت جهت یعلمئتیهي اعضا قیتشو و اندکرده اخذ معتبر هايدانشگاهخود را از 
) 2015(وانگ  و) 1395(ي محمد قاتیتحق يراستا در جهینت نی؛ ایالمللنیب يهاکنفرانس

 است.
آموزش باز و از دور در  يساز یالمللنیب ياز ابعاد الگو یکی یدانشگاه هايپژوهش

پروژه  يساالنه برا گذاريسرمایهاز:  اندعبارتبعد  نیا هايشاخصاست و  رانیا
 يهاانجمن در یپژوهش هايفعالیت شیافزا، یالمللنیب يشرکا يهمکار با یالمللنیب

 ياعطا و یالمللنیب یقاتیتحق يهمکار يبرا بودجه گرفتن نظر در، یالمللنیب ياحرفه
 ياستار در جهینت نی؛ ایالمللنیب يدکتر انیدانشجو از تیحما و ینههزکمک و هیبورس
 ) است.1388دوست و همکاران (حق، )1395(صفوي ، )1396(آذرشب  قاتیتحق

 رانیآموزش باز و از دور در ا يسازیالمللنیب ياز ابعاد الگو گرید یکی یمال منابع
 یالمللنیب توسعه يبرا دانشگاه بودجه شیافزا: از اندعبارت بعد نیا هايشاخصاست و 
 يهمکار يبودجه دانشگاه برا شیافزا و مربوطه یرساختیز يهابرنامه و دانشگاه

وانگ  و) 1395(صفوي ، )1395(محمدي  قاتیتحق يراستا در جهینت نی؛ ایالمللنیب
 ) است.2016(

 نتایج دلفی و، یشینهش منبعث از پدر این پژوه یهذکر شده و الگو اول هايمؤلفه
ر بلذا این امکان وجود دارد که نوع رابطه میان متغیرها  باشندیمپژوهشگر  يهایلتحل

 جدید متفاوت باشد. هايیدگاهد اساس
 پژوهش هايداده يآورجمع يبرا، يجامعه آمار یو پراکندگ یبه گستردگ یتبا عنا

 یاطبااحتا پژوهش ر یجنتا پذیريیمتعم تواندمیامر  یناز ابزار پرسشنامه استفاده شد که ا
 .کندهمراه  یشتريب

 منابع
، دارش یکارشناس نامهیانپا. یآموزش عال يساز یالمللنیب يهامدل یمعرف). 1396( .ح، آذرشب

 قشم.، یدانشگاه آزاد اسالم
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 یزرانگبچالش و پنهان چهره یادب سرقت و یکیالکترون تقلب). 1393( .م، یاللهفرج ؛ وف، یقیحق
 مطالعه: آن از ممانعت يکارهاراه و دور از آموزش و باز هايدانشگاه سنجش نظام
 .39 -50، )7(28، یابیارزش و آموزش. پیام نور دانشگاه يمورد

، یکیالکترون آموزش در هاآن گاهیجا و يمجاز يهاشگاهیآزما). 1395( آ.، يریدب ؛ وع. ا، يصفو
 .1-11، یکیالکترون آموزش کنفرانس نیدوم

، آموزش کارکردهاي در دانشگاه یک شدن المللیبین چگونگی). 1393( .ع، بازرگان ؛ ول، فشالنج
و  تیریدو فصلنامه مد. یالمللنیب دانشگاه یک از موردي :تخصصی خدمات و پژوهش

 .9 -27، )13(7، یآموزش يهادر نظام ریزيبرنامه
، دارش یکارشناس نامهپایان، دانشگاه آزاد يساز یالمللنیبعوامل مؤثر بر ). 1395( .ن، يمحمد

 بندرعباس.، دانشگاه آزاد
 .علوم وزارت یاجتماع و یفرهنگ مطالعات پژوهشکده). 1396( .ح، دوستدار يمحمد

 .علوم وزارت یاجتماع و یفرهنگ مطالعات پژوهشکده). 1396( .ر، يمهد
 .علوم وزارت یتماعجا و یفرهنگ مطالعات پژوهشکده). 1396( .ع، ينبو
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