
296

June & July 2022, Vol 25, Issue 2

* Corresponding Author:
Mehrdad Goudarzvand Chegini, PhD.
Address: Department of Public Managemant, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
E-mail: Goodarzvand@iaurasht.ac.ir

1. Department of Public Managemant, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

Mohammad Reza Heidari1 , *Mehrdad Goudarzvand Chegini1 , Hamid Reza Rezaei Kelidbari1 , Morad Rezaei Dizgah1  

Citation Heidari M R, Goudarzvand Chegini M, Rezaei Kelidbari H R, Rezaei Dizgah M. [Structural Equation Modeling of 
Factors Related to Organizational Culture Involved in the Internationalization of Iranian Universities (Persian)]. Journal of Arak 
University of Medical Sciences(JAMS). 2022; 25(2):296-309. https://doi.org/10.32598/JAMS.25.2.6879.1

 : https://doi.org/10.32598/JAMS.25.2.6879.1

Use your device to scan 
and read the article online

Background and Aim The internationalization of higher education is an effective strategy to meet the 
diverse needs of a society. One of the factors determining the failure or success of internationalization is 
the organizational culture of universities. The present study aims to investigate the role of organizational 
culture-related factors in the internationalization of Iranian universities.
Methods & Materials This is a quantitative-quantitative study. Participants were 124 Iranian experts in 
higher education and those involved in internationalization of universities. A researcher-made question-
naire was used as a self-report tool with close-ended questions. In the quantitative stage, structural equa-
tion modeling and first- and second-order factor analysis were performed in SPSS and AMOS software.
Ethical Considerations This study was approved by the ethics committee of Islamic Azad University, Rasht 
Branch (Code: IR.IAU.RASHT.REC.1400.035)
Results The ranking of factors affecting the internationalization of Iranian universities showed that the 
factor with the highest factor loading was “communication & interaction” (1.03) and the factor with the 
lowest factor loading was “human/physical/financial resources” (0.87).
Conclusion Communication/interaction of universities with other education centers, as an organizational 
culture-related factor, plays an important role in the internationalization of Iranian universities.
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T
Extended Abstract

Introduction

he changes in all aspects of human life are 
increasing. The movement towards global-
ization and access to free markets has made 
organizations to prepare themselves for rapid 
environmental changes. Managers consid-

er culture as one of the key reasons for organizational 
change; lack of attention to it is one of the important rea-
sons for organizations’ failure to adapt to the environmen-
tal changes [1, 2]. The internationalization of higher edu-
cation is an effective strategy to meet the diverse needs of 
society. One of the factors determining the failure or suc-
cess of internationalization is the organizational culture of 
universities. The present study aims to investigate the role 
of organizational culture-related factors in the internation-
alization of Iranian universities.

Materials and Methods

In this qualitative and applied study, the data collection 
tool was a researcher-made questionnaire as a self-report 
tool with 56 close-ended questions based on the informa-
tion obtained by interviewing the participants (experts 
in higher education and those involved in international-
ization of universities). Stratified random sampling was 
used to select participants. The sample size was deter-
mined 124 based on Krejcie & Morgan’s Table. In order 

to measure the validity of questionnaire, it was sent to 25 
experts. After receiving feedback, the questionnaire was 
modified. The reliability using Cronbach’s alpha was ob-
tained 0.981. SPSS version 24 and AMOS version 24 ap-
plications were used for quantitative data analysis. Data 
analysis was done using first-order and second-order fac-
tor analysis by structural equation modeling.

Results

The literature review and interviews with experts led to 
finding 608 concepts related to organizational culture for 
the internationalization of universities were identified. By 
open coding, 56 codes were obtained. By axial coding, the 
56 codes were grouped into 10 main categories (factors). 
By selective coding, a core category was derived from the 
10 categories. According to the output of AMOS and ac-
cording to the fit indices, it was found that the internation-
alization model had a very good fit to the data. As shown in 
Table 1, the factor with the highest loading was “communi-
cation & interaction” (1.03) and the factor with the lowest 
loading was “human/physical/financial resources” (0.87).

Discussion

The results of the first-rank confirmatory factor model 
for each factors showed that, among the subscales of the 
management & leadership factor, “participatory manage-
ment” had the highest factor loading. Among the sub-
scales of the factor of human/physical/financial resourc-

Table 1. The order of the constituent factors of the internationalization pattern of higher education based on the second-order factor 
loading

Rank Factor Load

1 Communication & interaction 1.03

2 Organizational growth and excellence 1.02

3 Organizational structure 0.99

4 Faculty professors 0.98

5 Educational, research and welfare services 0.96

6 Creativity & innovation 0.96

7 Students 0.96

8 Management & leadership 0.95

9 Language, culture, values 0.95

10 Human/physical/financial resources 0.87
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es, “employee motivation system” had the highest factor 
loading. Among the subscales of the factor of faculty pro-
fessors, “teaching and research ability of professors” had 
the highest factor loading. Among the subscales of the 
factor of language, culture and values, the “Persian-Islam-
ic culture” and “type and priority of organizational values   
in the university” had the highest factor loading. Among 
the subscales of the factor of communication & interac-
tion, “the level of communication and interaction at the 
university level” had the highest factor loading. Among 
the subscales of the factor of educational, research and 
welfare services, “holding cultural and sporting events 
in the university” had the highest factor loading. Among 
the subscales of the factor of organizational growth and 
excellence, “the ranking of the university” and “consider-
ing the principles of the learning organization” had the 
highest factor loading. Among the subscales of the factor 
of creativity & innovation, “the use of creativity and in-
novation in the university” had the highest factor load-
ing. Among the subscales of the factor of organizational 
structure, “information management” had the highest fac-
tor loading. Finally, among the subscales of the factor of 
students, “the cultural, ethnical, and personality character-
istics of students”, had the highest factor loading.

For the internationalization of iranian universities, the 
most important factor with the highest ranking was com-
munication & interaction, while the least important factor 
with the lowest ranking was human/physical/ financial 
resources. 
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زمینه و هدف بین المللی  کردن آموزش عالی، امروزه به عنوان یک استراتژی کارآمد برای مواجهه با نیازهای متنوع جامعه  جهانی شده مطرح 
است. فرهنگ سازمانی دانشگاه ها یکی از عوامل تعیین شکست یا موفقیت عملکرد آن را تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی 

ارتباط عوامل فرهنگ سازمانی در بین المللی سازی دانشگاه های ایران انجام شد.

را صاحب نظران، سیاست گذاران، مجریان و دست اندرکاران  این مطالعه  آماری  بوده و جامعه  نوع کّمی  از  مواد و روش ها پژوهش 
بین المللی سازی دانشگاه ها تشکیل دادند. پرسش نامه محقق ساخته، به  شکل خوداظهاری و حاوی سؤاالت بسته پاسخ طراحی  شد و 124 
نفر از صاحب نظران آموزش عالی و دست اندرکاران بین المللی سازی آموزش عالی آن را تکمیل کردند. در مرحله کّمی مدل یابی معادالت 

ساختاری و تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم با نرم افزار SPSS و ایموس انجام شد.

مالحظات اخالق این مقاله برگرفته از پایان نامه دکترای رفتار سازمانی با کد شناسایی IR.IAU.RASHT.REC.1400.035 مصوب 
1400/11/12 دانشگاه آزاد اسالمی است.

یافته ها با توجه  به خروجی نرم افزار ایموس، ترتیب عوامل تشکیل دهنده الگوی بین المللی سازی آموزش عالی بر اساس بار عاملی نشان 
می دهد باالترین عامل مربوط به عامل ارتباط و تعامل با بار عاملی )1/03( و کمترین بار عاملی مربوط به منابع انسانی، فیزیکی و مالی با 

بار عاملی )0/87( است.

نتیجه گیری فرهنگ دانشگاهی در سطح جامعه دانشگاهی و گروه های آموزشی و در تعامل بین آن ها معنا می یابد و به شیوه های برقراری 
ارتباط و تعامل بین اعضای دانشگاه اشاره دارد. این مقوله به  عنوان یکی از عوامل اثرگذار در سیاست های آموزش عالی مطرح است که نقش 
مهمی در انواع تفکر سیستمی، راهبردی، فرایندی، جهانی و خالقانه بین مدیران دانشگاه ها و توانمندی کارکنان و رؤیت پذیری دانشگاه از 

نظر نتایج اعتباربخشی و رتبه بندی نقش مهمی در بین المللی سازی دانشگاه ها دارد.

کلیدواژه ها: 
فرهنگ سازمانی، 

فرهنگ دانشگاه، جهانی 
 شدن، بین المللی سازی 

دانشگاه 
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مقدمه

در عصر حاضر، تغییر و تحول در تمام ابعاد زندگی بشر به شکل 
فزاینده ای رو به گسترش بوده و امری اجتناب ناپذیر در جامعه و به 
 تبع آن سازمان ها، اعم از دولتی و خصوصی است. از سوی دیگر، 
حرکت به سوی جهانی  شدن و دستیابی به بازارهای آزاد، سازمان ها 
را بر آن داشته است تا خود را برای تغییرات سریع محیطی آماده 
کنند. در این میان، مدیران فرهنگ را یکی از دالیل کلیدی برای 
تغییر سازمانی می دانند ]1[ که بی توجهی به آن از متداول ترین دالیل 

ناکامی سازمان ها در سازگاری با محیط متالطم امروزه است ]2[.

دنیسون، فرهنگ سازمانی را ارزش های اساسی، باورها و مفروضاتی 
که در سازمان وجود دارد، الگوهای رفتاری که از بین این ارزش های 
مشترک ناشی می شود و نمادهایی که مبّین پیوند بین مفروضات و 
ارزش ها و رفتار اعضای سازمان  هستند، می داند ]3[. فرهنگ سازمانی 
چگونگی ادراک، تفکر و واکنش مناسب اعضای سازمان را نسبت به 

محیط های خارجی و داخلی مشخص می کند ]4[.

این است که شکل گیری  بیانگر  بررسی نظریه های مدیریت 
رفتار افراد یک سازمان در تمام سطوح سازمان متأثر از فرهنگ 
سازمانی است ]5[ و دربرگیرنده هنجارهایی است که به  عنوان 
راهنمای رفتاری اعضای سازمان، مسیر درست تفکر و احساس 
اعضای جدید آموزش داده می شود ]6[. درواقع، فرهنگ مقوله 
پیچیده و چندُبعدی است، با بار ارزشی و علمی پر رنگی که در 
هاله یا هاله هایی از ابهام و گنگی فرورفته است ]7[. اگرچه تعیین 
مرزهای واژه فرهنگ دشوار است، اما هرکس هنگام برخورد با 

فرهنگ آن را درمی یابد ]8[. 

جامعه امروز، دوره پرشتابی را از نظر صورت بندی های فرهنگی 
و اجتماعی تجربه می کند. آموزش عالی و به  طور اخص دانشگاه ها 
نقطه مرکزی این شتاب، هم زمانی و درهم آمیختگی دگرگونی های 
 .]9[ است  جهانی  و  ملی  عرصه  در  معانی  نظام  و  ساختاری 
گالتونگ معتقد است هر جامعه ای »فرهنگ دانشگاهی« خاص 
خود را ایجاد می کند، زیرا فرهنگ دانشگاهی از دل ساختارها و 
روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگ آن جامعه بیرون 

می آید ]10[. 

الگوهای معانی  فرهنگ دانشگاه را می توان به  تعبیر گیرتز، 
نهفته در صور نمادین، ازجمله کنش ها، گفته ها و تمام مقوالت 
معناداری دانست که افراد دانشگاهی به کمک آن با هم ارتباط 
با  باورهای مشترک  برقرار می کنند و در تجارب، دریافتی ها و 
یکدیگر سهیم می شوند ]11[. فرهنگ دانشگاهی در سطح جامعه 
دانشگاهی و گروه های آموزشی و در تعامل بین آن ها معنا می یابد 
و به شیوه های برقراری ارتباط و تعامل بین اعضای دانشگاه اشاره 
دارد و به  عنوان یکی از عوامل اثرگذار در سیاست های آموزش 

عالی مطرح است ]12[.

در دهه های اخیر، توسعه روزافزون اینترنت، فناوری اطالعات و 
ارتباطات، مبادالت بین المللی به طور وسیعی محصور بودن مرزها 
را به چالش کشیده است. یکی از مفاهیم رایج برای توصیف این 
تحوالت جهانی   شدن است ]13[. بدیهی است که بخش آموزش 
از  نوگرایی قرار می گیرد، یکی  نیز تحت  تأثیر جهانی  شدن و 
زمینه های اثرگذاری جهانی  شدن بر آموزش عالی، طرح موضوع 

آموزش عالی جهانی است ]14[. 

و  پرداخته  عالی  آموزش  در  جهانی  شدن  بررسی  به  نایت 
بیان می کند جهانی  شدن در آموزش عالی فرایندی است که به 
 موجب آن یک دانشکده یا دانشگاه ُبعد بین المللی در آموزش، 
پژوهش و کارکردهای خدماتی به منظور مقابله با تأثیرات جهانی  
شدن مبادرت به بین المللی سازی پردیس های دانشگاهی، جذب 
پیدا  این طریق  از  مالی  منافع  بین المللی و کسب  دانشجویان 

می کند ]15[. 

ابعاد  درباره  بیشتر  که  است  اصطالحی  بین المللی سازی 
بین المللی آموزش عالی و آموزش بعد از دوره متوسطه به  کار رفته 
و به مجموعه فعالیت های مرتبط با گسترش همکاری ها و ارتباطات 
علمی بین المللی گفته می شود که هدف آن فراهم  ساختن محیط 
آموزشی و پژوهشی در دانشگاه هاست که به   صورت واقعی در 
ارتباط با چشم اندازها و پیشرفت های جهانی باشد ]16[؛ بنابراین 
بین المللی  شدن آموزش عالی به  عنوان یک ویژگی کلیدی در 
سراسر جهان شناخته شده ]17[ و شامل تسهیم فعالیت های 
علمی، ترویج نوآوری و درک متقابل فرهنگ های مختلف با هدف 

بهبود زندگی و رفاه بشریت است ]18[. 

با توجه  به مطالب فوق و با در نظر گرفتن اهمیت اسناد باالدستی 
به بین المللی سازی دانشگاه های ایران بر گسترش ارتباطات علمی 
است  الزم  بین المللی،  تحقیقاتی  و  آموزشی  نهادهای  دیگر  با 
دانشگاه های کشور بین المللی سازی را در اولویت برنامه های خود 
قرار دهند تا بتوانند از شرایط موجود که نشان دهنده عملکرد 
اهداف  به  دستیابی  نظر  از  ایران  کشور  دانشگاه های  ضعیف 
بین المللی سازی است به سمت شرایط مطلوب که افزایش کیفیت 

آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه است، حرکت کنند. 

یکی از دالیل عدم  موفقیت در این مقوله را می توان مسئله 
فرهنگ سازمانی دانشگاه دانست. با وجود مطالعات مختلف و مرتبط 
داخلی و خارجی پیرامون فرهنگ سازمانی و بین الملل سازی، در 
پژوهش های پیشین به  صورت عمیق به ارتباط عوامل فرهنگ 
ایران پرداخته نشده  سازمانی در بین المللی سازی دانشگاه های 
است. پژوهش حاضر با بررسی ارتباط عوامل فرهنگ سازمانی در 

بین المللی سازی دانشگاه های ایران انجام شد. 

محمدرضا حیدری و همکاران. مدل یابی معادالت ساختاری عوامل فرهنگ سازمانی دخیل در بین المللی سازی دانشگاه های ایران
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مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق، کاربردی و با رویکرد کّمی 
انجام شد. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته، 
به شکل خوداظهاری و حاوی سؤاالت بسته پاسخ که با توجه  به 
داده های به دست آمده از مصاحبه با مشارکت کنندگان طراحی شد، 
مورد استفاده قرار گرفت. پرسش نامه حاوی عوامل شناسایی شده 

با 56 سؤال، طراحی شد. 

بنابراین  است؛  )معرف  بودن(  نمایابی  کّمی  نمونه گیری  هدف 
بر  نمونه  حجم  تعیین  و  تصادفی  طبقه ای  نمونه گیری  روش  از 
اساس جدول کریس و مورگان استفاده شد. برای سنجش روایی، 
پرسش نامه در اختیار 25 نفر از صاحب نظران قرار داده شد. پس از 
دریافت بازخوردهای اصالحی، مجدد ضریب پایایی از طریق باز توزیع 
پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ1، 0/981 تأیید شد. پرسش نامه 
نهایی، طبق جدول مورگان  با مشارکت 124 نفر از صاحب نظران 
آموزش عالی و دست اندرکاران بین المللی سازی آموزش عالی تکمیل 
شد. برای تحلیل اطالعات کّمی از نسخه 24 نرم افزار SPSS و نسخه 
24 ایموس استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در قالب تحلیل عاملی 
مرتبه اول و دوم و در چارچوب مدل یابی معادالت ساختاری انجام شد.

یافته ها

در مطالعه انجام شده در زمینه فرهنگ سازمانی و بین الملل سازی 
دانشگاه ها ]19[، از طریق بررسی متون و مصاحبه با خبرگان 
برای  سازمانی  فرهنگ  مؤلفه های  با  رابطه  در  مفهوم   608
بین المللی سازی دانشگاه های کشور شناسایی شد. در کدگذاری 
باز هر مفهوم به یک کد تبدیل و 56 مقوله به  لحاظ ارتباط عّلی 
و معنایی به آن ها اختصاص یافت. در کدگذاری محوری رابطه 56 
مقوله با 10 عامل اصلی شناسایی و در مرحله کدگذاری گزینشی 
به  دنبال ارائه الگوی تلفیقی و هم گرا، مجدد 10 عامل اصلی به 

سطح انتزاعی باالتر ارتقا داده شد.

 10 عامل اصلی شناسایی شده عبارت اند از: ارتباط و تعادل، 
رشد و تعالی سازمان، ساختار سازمانی، استادان، خدمات آموزشی، 
نوآوری، دانشجویان، مدیریت و  پژوهشی و رفاهی، خالقیت و 

رهبری، زبان، فرهنگ و ارزش ها، منابع انسانی، فیزیکی و مالی.

آزمون  و  الکین2  میر  مقادیر کیزر  عاملی،  تحلیل  انجام  از  قبل 
بارتلت3 مورد آزمون قرار گرفت. مقیاس کیزر میر الکین شاخص 
با  را  مشاهده شده  مقادیر  که  می شود  نامیده  نمونه گیری  کفایت 
الکین  میر  مقدار کیزر  وقتی  مقایسه می کنند.  همبستگی جزئی 
بزرگ تر از 0/6 باشد، به راحتی می توان تحلیل عاملی کرد. در جدول 
شماره 1 نتایج آزمون کیزر میر الکین و آزمون بارتلت ارائه شده است.

1. Cronbach's Alpha 
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adequancy(KMO)
3. Bartlett’s Test

همان طور که در جدول شماره 1 مشخص است، مقدار کیزر 
میر الکین برابر با 795 درصد است. بنابراین، اندازه نمونه برای 
تحلیل عاملی مناسب است. همچنین، مقدار آزمون بارتلت در 
سطح 0/001 معنادار است. بر این اساس، شرط الزم برای انجام 

تحلیل عاملی فراهم شد.

درنتیجه  است،  مشخص  شماره 2  در جدول  که  همان طور 
آزمون تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول عامل مدیریت و رهبری 
با  با ضریب 69 درصد دارای همبستگی بیشتری   X4 مقیاس
نمرات Xi1 بود و وزن بیشتری نیز با این متغیر پنهان داشت. در 
این عامل، مقیاس X3 با ضریب 36 درصد دارای پایین ترین بار 

عاملی در این تحلیل بود. 

در عامل منابع انسانی، فیزیکی و مالی، مقیاس X11 با ضریب 
85 درصد دارای همبستگی بیشتری با نمرات Xi2 بود و وزن 
 X14 بیشتری نیز با این متغیر پنهان داشت. در این عامل، مقیاس
با ضریب 55 درصد دارای پایین ترین بار عاملی بود. در عامل 
استادان، مقیاس X19 با ضریب 85 درصد همبستگی بیشتری با 
نمرات Xi3 داشته و وزن بیشتری نیز با این متغیر پنهان داشت. 

درصد  ضریب 48  با   X16 مقیاس  عامل،  این  در  همچنین 
پایین ترین بار عاملی را داشت. در عامل فرهنگ و ارزش ها، مقیاس 
X22 و X24 با ضریب 76 درصد همبستگی بیشتری با نمرات 
Xi4 داشته و وزن بیشتری نیز با این متغیر پنهان داشت. در این 
عامل، مقیاس X25 با ضریب 32 درصد پایین ترین بار عاملی را 
در این تحلیل داشت. در عامل ارتباط و تعامل، مقیاس X27 با 
ضریب 87 درصد، همبستگی بیشتری با نمرات Xi5 داشته و وزن 

بیشتری نیز با این متغیر پنهان داشت. 

درصد  ضریب 70  با   X29 مقیاس  عامل،  این  در  همچنین 
پایین ترین بار عاملی را داشت. در عامل خدمات آموزشی، پژوهشی 
و رفاهی، مقیاس X35 با ضریب 95 درصد همبستگی بیشتری با 
نمرات Xi6 داشته و وزن بیشتری نیز با این متغیر پنهان داشت. 
در این عامل، مقیاس X31 با ضریب 64 درصد پایین ترین بار 
 X40 عاملی را داشت. در عامل رشد و تعالی سازمان، مقیاس های
و X41 با ضریب 78 درصد دارای همبستگی بیشتری با نمرات 

Xi7 و وزن بیشتری نیز با این متغیر پنهان داشت. 

درصد  ضریب 62  با   X38 مقیاس  عامل،  این  در  همچنین 
پایین ترین بار عاملی را در این تحلیل داشت. در عامل خالقیت 
و نوآوری، مقیاس X42 با ضریب 87 درصد همبستگی بیشتری 
متغیر  این  با  نیز  بیشتری  وزن  بنابراین  داشت؛   Xi8 نمرات  با 
پنهان داشته و در این عامل، مقیاس X43 با ضریب 76 درصد 
پایین ترین بار عاملی را داشت. در عامل ساختار سازمانی، مقیاس 
X47 با ضریب 83 درصد همبستگی بیشتری با نمرات Xi9 داشته 

و وزن بیشتری نیز با این متغیر پنهان داشت. 
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جدول ۱. مقادیر کیزر میر الکین و آزمون بارتلت

0/795شاخص کفایت نمونه گیری )کیزر میر الکین(

آزمون کرویت بارتلت
4015/776آماره مجذور خی

1653درجه آزادی
0/000سطح معناداری

تصویر ۱. خروجی اِیموس برای تحلیل عاملی مرتبه دوم سازه بین المللی سازی

محمدرضا حیدری و همکاران. مدل یابی معادالت ساختاری عوامل فرهنگ سازمانی دخیل در بین المللی سازی دانشگاه های ایران
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جدول 2. بررسی تفاوت معناداری بارهای عاملی مرتبه اول

نتیجهبار عاملینمادمقیاسمؤلفه و نماد

زبان، فرهنگ و اخالق

Xi4

0/30>تأییدX200/56نوع زبان آموزش دروس در بین المللی سازی مؤثر است.

0/30>تأییدX210/68میزان به کارگیری و تسلط عموم جامعه به زبان انگلیسی در بین المللی سازی مؤثر است.

0/30>تأییدX220/76فرهنگ ایرانی اسالمی پذیرای بین المللی شدن دانشگاه است.

0/30>تأییدX230/66تاب آوری فرهنگی دانشگاه برای بین المللی شدن مسئله مهمی است.

0/30>تأییدX240/76نوع و اولویت ارزش های سازمانی دانشگاه در بین المللی سازی مؤثر است.

0/30>تأییدX250/32میزان تعهد و تعلق سازمانی در دانشگاه برای بین المللی سازی مؤثر است.

0/30>تأییدX260/69میزان به کارگیری کار تیمی )جمع گرایی در مقابل فردگرایی( در بین المللی سازی مؤثر است.

ارتباط و تعامل

Xi5

0/30>تأییدX270/87میزان ارتباط و تعامل در سطح دانشگاه برای بین المللی سازی مؤثر است.

0/30>تأییدX280/84میزان ارتباط و تعامل دانشگاه با سایر دانشگاه های کشور در بین المللی سازی مؤثر است.

0/30>تأییدX290/70میزان ارتباط و تعامل دانشگاه در سطح بین المللی برای بین المللی سازی مؤثر است.

خدمات آموزشی، 
پژوهشی و رفاهی

Xi6

0/30>تأییدX300/70نوع و نحوه ارائه خدمات آموزشی دانشگاه برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX310/64نوع و تنوع رشته های دانشگاهی برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX320/78تجهیزات، امکانات و فضای آموزشی برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX330/77تجهیزات امکانات و فضای پژوهشی برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX340/67میزان پژوهش های بین المللی یک دانشگاه برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX350/95برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی در دانشگاه برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX360/74میزان خدمات رفاهی دانشگاه برای بین المللی سازی مهم است.

رشد و تعالی سازمان

Xi7

0/30>تأییدX370/63ارزیابی عملکرد منظم و مستمر فعالیت های دانشگاه برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX380/62میزان استقرار و اجرای سیستم های مدیریت کیفیت در بین المللی سازی مؤثر است.

0/30>تأییدX390/69اجرای استانداردهای اعتباربخشی و ارزیابی بیرونی برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX400/78رتبه و جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های معتبر در بین المللی سازی مؤثر است.

0/30>تأییدX410/78میزان به کارگیری اصول سازمان یادگیرنده )مدیریت دانش( در بین المللی سازی مؤثر است.

خالقیت و نوآوری

Xi8

0/30>تأییدX420/87میزان به کارگیری خالقیت و نوآوری در سطح دانشگاه در بین المللی سازی مؤثر است.

0/30>تأییدX430/76میزان انعطاف پذیری سازمانی دانشگاه برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX440/79میزان به کارگیری و اجرای کارآفرینی در دانشگاه برای بین المللی سازی مهم است.

محمدرضا حیدری و همکاران. مدل یابی معادالت ساختاری عوامل فرهنگ سازمانی دخیل در بین المللی سازی دانشگاه های ایران
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درصد  ضریب 44  با   X49 مقیاس  عامل،  این  در  همچنین 
 X52 پایین ترین بار عاملی را داشت. در عامل دانشجویان، مقیاس
با ضریب 83 درصد همبستگی بیشتری با نمرات Xi10 داشته 
و وزن بیشتری نیز با این متغیر پنهان داشت و در این عامل، 
مقیاس X56 با ضریب 46 درصد پایین ترین بار عاملی را در این 
تحلیل داشت؛ بنابراین در تمام عامل ها، تمام مقیاس ها بار عاملی 
معناداری داشتند و در تحلیل وارد شدند. تفاوت معناداری بارهای 

عاملی مرتبه اول در جدول شماره 2 بیان شد.

در این پژوهش، مدل عاملی مرتبه دوم از 10 عامل تشکیل 
شد. بر این پایه، Xi به  عنوان متغیر پنهان و Eta1 تا Eta10 به 
 Xi عنوان متغیر مشاهده شده تحت  تأثیر متغیر پنهان زیربنایی تر 
قرار داشت که می توان آن را عامل بین المللی سازی نامید. با توجه 
 به اینکه در مطالعات انجام شده، الگوی بین المللی سازی 10 عامل 
داشت که می توانند به  عنوان نشانگر این سازه عمل کنند، تحلیل 
اندازه گیری و روایی  عاملی مرتبه دوم در راستای آزمون مدل 
عوامل سازه بین المللی سازی بررسی شد. نتیجه آزمون تحلیل 

عاملی تأییدی مرتبه دوم در جدول شماره 3 ارائه شد.

CMIN/با توجه  به خروجی ایموس در جدول شماره 4 مقدار
DF محاسبه شده برابر با 1/98 و مقدار RMSEA برابر با 0/051 
تعدیل شده  )GFI(، شاخص  برازش  نکویی  میزان شاخص  بود. 
نکویی برازش )AGFI(، شاخص برازش تطبیقی )CFI(، شاخص 
برازش هنجارشده بنتلر بونت )NNFI(، شاخص برازش توکر / 
برازش  و شاخص   )IFI( افزایشی  برازش  )TLI(، شاخص  لویس 
نسبی )RFI( نیز در مدل حاضر باالتر از 90 درصد بودند؛ بنابراین 
با توجه  به شاخص های برازش، می توان نتیجه گرفت که الگوی 

بین المللی سازی از برازش بسیار مطلوبی برخوردار بود.

در تصویر شماره 1 خروجی ایموس برای تحلیل عاملی مرتبه 
دوم سازه بین المللی سازی نشان داده شد. در جدول شماره 5، 
ترتیب عوامل تشکیل دهنده الگوی بین المللی سازی آموزش عالی 
بر اساس بار عاملی نشان داد که باالترین عامل مربوط به عامل 
ارتباط و تعامل با بار عاملی )1/03( و کمترین بار عاملی مربوط به 

منابع انسانی، فیزیکی و مالی با بار عاملی )87 درصد( بود.

نتیجهبار عاملینمادمقیاسمؤلفه و نماد

ساختار سازمانی

Xi9

میزان رسمیت )اجرای قوانین و تعداد دستورالعمل های مصوب( در

بین المللی سازی مؤثر است.
X450/800/30>تأیید

0/30>تأییدX460/73میزان به کارگیری فناوری اطالعات در دانشگاه برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX470/83مدیریت اطالعات )دسترسی و چرخش داده و ذخیره اطالعات( برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX480/66میزان هماهنگی سازمانی برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX490/44میزان تمرکز / عدم تمرکز سازمانی دانشگاه  برای بین المللی سازی مهم است.

وجود ساختار مستقل و تشکیالت سازمانی امور بین الملل در دانشگاه برای

بین المللی سازی مهم است.
X500/790/30>تأیید

دانشجویان

Xi10

0/30>تأییدX510/79جذب دانشجوی خارجی برای بین المللی سازی دانشگاه مهم است.

ویژگی های  فرهنگی قومیتی و شخصیتی دانشجویان دانشگاه برای

بین المللی سازی مهم است.
X520/830/30>تأیید

0/30>تأییدX530/64میزان مشارکت و همراهی دانشجویان در بین المللی سازی مؤثر است؟

0/30>تأییدX540/66میزان رضایت دانشجویان از عملکرد دانشگاه  برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX550/74میزان وجود و فعالیت تشکالت دانشجویی برای بین المللی سازی مهم است.

0/30>تأییدX560/46میزان اشتغال به کار فارغ التحصیالن در بین المللی سازی مؤثر است؟

محمدرضا حیدری و همکاران. مدل یابی معادالت ساختاری عوامل فرهنگ سازمانی دخیل در بین المللی سازی دانشگاه های ایران
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بحث 

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط عوامل فرهنگ سازمانی در 
بین المللی سازی دانشگاه های کشور ایران انجام شد. نتایج مدل 
عاملی تأییدی مرحله اول به تفکیک هر یک از عامل های پژوهش 
حاضر نشان داد در عامل مدیریت و رهبری مقیاس X4 )مدیریت 
مقیاس  مالی،  و  فیزیکی  انسانی،  منابع  عامل  در  مشارکتی(، 
 X19 نظام انگیزشی کارکنان(، در عامل استادان، مقیاس( X11
)توانمندی آموزشی و پژوهشی استادان(، در عامل زبان، فرهنگ و 

ارزش ها، مقیاس X22 )فرهنگ ایرانی اسالمی( و X24 )نوع و اولویت 
ارزش های سازمانی دانشگاه(، در عامل ارتباط و تعامل، مقیاس 
X27 )میزان ارتباط و تعامل در سطح دانشگاه(، در عامل خدمات 
رویدادهای  )برپایی   X35 مقیاس  رفاهی،  و  پژوهشی  آموزشی، 
فرهنگی و ورزشی در دانشگاه(، در عامل رشد و تعالی سازمان، 
مقیاس های X40 )رتبه دانشگاه( و X41 )اصول سازمان یادگیرنده(، 
در عامل خالقیت و نوآوری، مقیاس X42 )خالقیت و نوآوری(، در 
عامل ساختار سازمانی، مقیاس X47 )مدیریت اطالعات(، در عامل 
دانشجویان، مقیاس X52 )ویژگی های فرهنگی قومیتی و شخصیتی 

جدول 3. بررسی تفاوت معناداری بارهای عاملی مرتبه دوم

نتیجهبار عاملیعاملنمادردیف

1Eta10/30>تأیید0/95مدیریت و رهبری

2Eta20/30>تأیید0/87منابع انسانی، فیزیکی و مالی

3Eta30/30>تأیید0/98استادان

4Eta40/30>تأئید0/95زبان، فرهنگ و ارزش ها

5Eta50/30>تأیید1/03ارتباط و تعامل

6Eta60/30>تأیید0/96خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی

7Eta70/30>تأیید1/02رشد و تعالی سازمان

8Eta80/30>تأیید0/96خالقیت و نوآوری

9Eta90/30>تأیید0/99ساختار سازمانی

10Eta100/30>تأثید0/96دانشجویان

جدول ۴. شاخص های برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم بین المللی سازی

برآوردمشخصه

)CMIN/DF)  1/98نسبت مجذور خی به درجه آزادی

)RMSEA) 0/051شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقی مانده

)GFI)  0/954شاخص نکویی برازش

)AGFI)  0/921شاخص تعدیل شده نکویی برازش

)CFI)  0/983شاخص برازش تطبیقی

)NFI)  0/986شاخص برازش هنجار شده بنتلر بونت

)TLI)  0/928شاخص برازش توکر  / لویس

)IFI)  0/972شاخص برازش افزایشی

)RFI)  0/926شاخص برازش نسبی

محمدرضا حیدری و همکاران. مدل یابی معادالت ساختاری عوامل فرهنگ سازمانی دخیل در بین المللی سازی دانشگاه های ایران

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1


3۰۶

خرداد و تیر 1401. دوره 25. شماره 2

 Xi1 ، Xi2 ، Xi3 ، Xi4 دانشجویان(،  باالترین همبستگی را با نمرات
Xi5 ، Xi6 ، Xi7 ، Xi8 ، Xi9 ، و Xi10 دارد. 

بین المللی سازی  داد  نشان  ترتیب  به  یافته ها  کلی،  به  طور 
مستلزم »مشارکت« همه سطوح سازمانی، کارکنان و ذی نفعان 
انسانی  منابع  حیطه  در  تغییر  مدیریت  مسئله  است.  دانشگاه 
نیازمند استقرار »نظام انگیزشی« بین همه کارکنان دانشگاه است 
تا تعهد و مشارکت کارکنان را تأمین کنند. »توانمندی آموزشی و 
پژوهشی استادان« متوجه توانمندی تدریس در محیط بین المللی، 
انجام پروژه های تحقیقاتی در سطح بین المللی، عضویت در مجامع 

علمی بین المللی، جذب گرنت های بین المللی و غیره است. 

توجه  مورد  منظر   2 از  ایرانی اسالمی«  فرهنگ  »ارزش های 
است: اواًل در مقابل بین المللی سازی فرهنگ دانشگاه حفظ شده و 
از طرف دیگر، فرهنگ ایرانی اسالمی در سطح بین المللی معرفی 
و از ظرفیت فرهنگ غنی ایرانی اسالمی در جذب استاد و دانشجو 
استفاده شود. »ارزش های سازمانی« درواقع، بیان کننده اعتقادات 
و اصول اخالقی حاکم بر سازمان است که عملکرد بر بستر آن ها 
عدالت  ازجمله  سازمان،  بر  حاکم  ارزش های  می شود.  جاری 
چندفرهنگی،  پذیرش  پاسخ گویی،  مشتری مداری،  اجتماعی، 
مسیر  در  باید  فرماندهی  وحدت  و  تیمی  کار  انضباط،  و  نظم 

بین المللی سازی بررسی و در صورت نیاز بازبینی شود. 

»ارتباط و تعامل در سطح دانشگاه« از آن جهت اهمیت دارد 
که دانشگاه ها در صورتی می توانند در عرصه بین المللی فعالیت 
در  سازنده ای  تعامل  و  ارتباط  ابتدا  که  باشند  داشته  ارتباط  و 
سطح گروه های مختلف کاری، دانشکده ها، استادان و دانشجویان 

برقرار کنند. در دانشگاه های بین المللی برای تقریب فرهنگ های 
مختلف، برنامه های متنوع و متعددی در زمینه های »فرهنگی و 
ورزشی« ارائه می شود. برگزاری مسابقات ورزشی و جشنواره های 
مختلف هنری و ادبی موجب هم گرایی بیشتر فضای فرهنگی 

دانشگاه ها می شود.

در  دانشگاه  جایگاه  کسب  و  شرکت  منظر  از  »رتبه بندی« 
خارجی  دانشجوی  در جذب  بین المللی  و  ملی  رتبه بندی های 
اصلی  فرایند  دانش  تبادل  دارد.  مهمی  نقش  علمی  تبادل  و 
دانشگاه ها است و خلق »سازمان یادگیرنده« از مهم ترین اهداف 
رشد و توسعه دانشگاه ها در هزاره جدید است. فرهنگ یادگیری 
شالوده اصلی سازمان های یادگیرنده است. »خالقیت و نوآوری« 
فردی در سازمان نیازمند هدف، انگیزه، تفکر خالق و پشتکار 

است که باید مورد پرورش و حمایت سازمانی قرار گیرد. 

گردش،  نظر  از  دانشگاه ها  در  اطالعات«  »مدیریت  به  باید 
بازیابی اطالعات توجه شود. ویژگی های فرهنگی،  و  دسترسی 
قومیتی و مذهبی دانشجویان نقش مهمی در برداشت از فرهنگ 
دانشجویان  بین المللی سازی،  فرایند  در  دارد.  دانشگاه  سازمانی 
دانشگاه باید آمادگی و پذیرش تفاوت های بین فرهنگی را داشته 

باشند و با انگیزه در این فرایند مشارکت کنند.

عوامل  ترتیب  توجه  به  با  که  داد  نشان  نتایج  آن،  بر  افزون 
تشکیل دهنده الگوی بین المللی سازی آموزش عالی بر اساس بار 
عاملی، باالترین عامل مربوط به عامل ارتباط و تعامل با بار عاملی 
)1/03( و کمترین بار عاملی مربوط به منابع انسانی، فیزیکی و 
مالی با بار عاملی )87 درصد( بود؛ بنابراین برقراری »ارتباط و 

جدول 5. ترتیب عوامل تشکیل دهنده الگوی بین المللی سازی آموزش عالی بر اساس بار عاملی مرتبه دوم

بار عاملیعاملرتبه

19p 1/03ارتباط و تعامل

1/02رشد و تعالی سازمان2

0/99ساختار سازمانی3

0/98استادان4

0/96خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی5

0/96خالقیت و نوآوری6

0/96دانشجویان7

0/95مدیریت و رهبری8

0/95زبان، فرهنگ و ارزش ها9

0/87منابع انسانی، فیزیکی و مالی10
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تعامل« مطلوب، شفاف و سازنده در سطوح داخلی، بین دانشگاهی 
و بین المللی از شروط ضروری حرکت به سمت بین المللی سازی 
است. »منابع انسانی، مالی و فیزیکی« دانشگاه نیز باید به  نحوی در 
مسیر بین المللی  شدن اختصاص پیدا کند که روی ابعاد فرهنگ 
سازمانی اثرگذار باشد. همچنین با توجه  به خروجی ایموس مقدار
CMIN/DF )1/98(، مقدار RMSEA )0/051( و سایر شاخص ها 
از قبیل )GFI( ، )AGFI( ، )CFI( ، )NNFI( ، )TLI( ، )IFI( و )RFI( در 
مدل حاضر باالتر از 90 درصد هستند.  با توجه  به شاخص های 
برازش، می توان نتیجه گرفت که الگوی بین المللی سازی از برازش 

بسیار مطلوبی برخوردار است. 

و  سازمانی  فرهنگ  تأثیر  همکاران ،  و  فالح  مطالعه ای  در 
مؤلفه های آن شامل مشارکت، سازگاری انطباق پذیری و رسالت 
را بر بین المللی  شدن دانشگاه های آزاد اسالمی استان مازندران 
نتایج   .]20[ دارد  هم خوانی  حاضر  مطالعه  با  که  کردند  تأیید 
پژوهش جعفری و همکاران که پذیرش تنوع فرهنگی، شکل گیری 
فضای بین فرهنگی و ادغام ُبعد بین فرهنگی در برنامه های درسی 
جزء راهبردهای اصلی و جزء پیامدهای بین  الملل سازی می داند 
با پژوهش حاضر همسو است ]21[، اما مقدم و همکاران به نقش 
مداخله گر فرهنگ سازمانی در بین الملل سازی کردن دانشگاه های 
علوم پزشکی اشاره کرده که با پژوهش حاضر مرتبط است ]22[. 

موسوی و همکاران، نهادینه  کردن فرهنگ بین المللی  شدن 
عالی  آموزش  بین الملل سازی  در  عامل  مهم ترین  عنوان  به  را 
دانستند که با پژوهش حاضر هم خوانی دارد ]23[. دویت و آلتباخ 
که رسالت دانشگاه ها را در هزاره سوم، ایجاد فرهنگ یادگیری 
زبان های  یادگیری  توسعه  استادان،  بین الملل سازی  جهانی، 
مختلف، توسعه صالحیت بین فرهنگی، پرورش شهروند جهانی، 
حفظ محیط زیست، دسترسی گروه های مختلف در سراسر جهان 
به آموزش می داند و ریشه این فعالیت ها را در فرهنگ سازمانی 

دانشگاه ها معرفی می کند، با این پژوهش هم راستا است ]24[. 

نتایج مطالعه زوآن نشان داد توسعه فرهنگ کارآفرینی از طریق 
آموزش زبان انگلیسی به کارکنان و دانشجویان، افزایش انگیزه 
کارکنان، جذب استادان خارجی، افزایش سرمایه گذاری در امر 
پژوهش، جذب استادان برجسته، شفاف سازی مسیر ارتقای شغلی، 
افزایش استاندارد ارائه خدمات و اعتباربخشی به بین المللی سازی 

دانشگاه کمک می کند و با پژوهش حاضر همسو است ]25[. 

نتایج مطالعه پالواورا که بیانگر رابطه بین جهانی  شدن فرهنگ 
سازمانی با روحیه کار تیمی، روابط بین کارکنان و کارفرمایان و 
روحیه کارآفرینی است ]26[ و همچنین نتایج پژوهش نیهاوس 
که به نقش مهم تحول برنامه درسی در بین المللی سازی تأکید 
کرده و معتقد بود استادان عنصر کلیدی این تحول هستند و باید 
پذیرش تفاوت های فرهنگی و احترام به تفاوت های جنسیتی و 
نژادی را در برنامه ریزی های درسی لحاظ کنند ]27[، با پژوهش 

حاضر هم خوانی دارد.

از مهم ترین محدودیت های این مطالعه بین المللی نشدن کامل 
دانشگاه های ایران از نظر تبیین الگوی فرهنگ سازمانی بود. اثر 
تحریم های اقتصادی و سیاسی نیز یکی از موانع توسعه ارتباطات 
بین المللی دانشگاه ها در عرصه آموزش و پژوهش است. عالوه  بر 
آن، دسترسی دشوار به افراد به  علت داشتن پست های مهم مانند 
مدیران ارشد دانشگاه ها، اعضای هیئت علمی و غیره  با توجه  به 

کمبود وقت شان از محدودیت های دیگر مطالعه حاضر بود.

الگوی  تشکیل دهنده  عوامل  ترتیب  از  اینکه  توجه   به  با 
باالترین  عاملی،  بار  اساس  بر  عالی  آموزش  بین المللی سازی 
می شود  پیشنهاد  بود،  تعامل  و  ارتباط  عامل  به  مربوط  عامل 
کاری،  مختلف  گروه های  سطح  در  سازنده  تعامل  و  ارتباط 
دانشکده ها، استادان و دانشجویان تقویت و برقرار شود. همچنین 
به توانمند سازی و آموزش مدیران ارشد دانشگاه ها توجه شود و 
انتخاب مدیرانی که تجربه تحصیل و اشتغال در محیط بین المللی 
را دارند در اولویت قرار گیرد. آموزش زبان دوم از مقطع ابتدایی تا 

آموزش عالی مورد توجه واقع شود.

بازبینی نظام های انگیزشی و ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس 
تحرک  فرصت  ایجاد  دانشگاه،  بین المللی سازی  شاخص های 
و جابه جایی استادان، کارکنان و دانشجویان با سایر کشورها و 
فرهنگی،  بین  تفاوت های  پذیرش  برای  مناسب  فرصت  ایجاد 
مورد توجه و برنامه ریزی قرار  گیرد. همچنین پیشنهاد می شود 
دانشگاه ها فرایند جذب و انتخاب استادان را بر اساس نیازهای 

بین المللی سازی انجام دهند.

نتیجه گیری

گروه های  و  دانشگاهی  جامعه  در سطح  دانشگاهی  فرهنگ 
به  مقوله  این  می یابد.  معنا  آن ها  بین  تعامل  در  و  آموزشی 
اشاره  دانشگاه  اعضای  بین  تعامل  و  ارتباط  برقراری  شیوه های 
دارد و به  عنوان یکی از عوامل اثرگذار در سیاست های آموزش 
عالی مطرح است که در انواع تفکر سیستمی، راهبردی، فرایندی، 
جهانی و خالقانه بین مدیران دانشگاه ها و توانمندی کارکنان و 
رؤیت پذیری دانشگاه از نظر نتایج اعتباربخشی و رتبه بندی نقش 

مهمی در بین المللی سازی دانشگاه ها نقش مهمی دارد. 

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

با  سازمانی  رفتار  دکترای  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
مصوب   IR.IAU.RASHT.REC.1400.035 شناسایی  کد 

1400/11/12 دانشگاه آزاد اسالمی است.
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حامی مالی

این مقاله از پایان نامه دکتری تخصصی نویسنده اول در گروه 
مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

رشت استخراج شده است.

مشارکت نویسندگان

مهرداد  حیدری،  محمدرضا  داده ها:  تحلیل  و  مفهوم سازی 
و  پژوهش  روش  بازبینی،  متن،  نگارش  چگینی؛  گودرزوند 
چگینی،  گودرزوند  مهرداد  حیدری،  محمدرضا  نمونه گیری: 

حمیدرضا رضایی کلیدبری و مراد رضایی دیزگاه. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اجرایی  عوامل  و  استادان  همه  از 
فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های 
بین المللی سطح کشور که در مسیر تحقق این پژوهش همکاری 

داشتند، تشکر و قدردانی می شود.

محمدرضا حیدری و همکاران. مدل یابی معادالت ساختاری عوامل فرهنگ سازمانی دخیل در بین المللی سازی دانشگاه های ایران
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