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Abstract: The overall goal of the present study was to present a genuine leadership model
for the internationalization of macro-medical universities in region I. The purpose of this
study was to apply an exploratory design with a qualitative and quantitative approach. The
statistical population was selected through qualitative sampling method by the faculty
members of the macro-medical universities of the region (n = 14). The faculty of macromedical universities in the region consisted of 1851 people. 320 students were selected
based on Cochran formula. Sampling was done by stratified random sampling based on
university unit. Semi-structured interviews were used to gather data on qualitative part to
identify the dimensions of genuine leadership. The result of the qualitative part is the
production of a genuine leadership expert questionnaire. For data gathering in quantitative
section for authentic leadership variable, a researcher-made original leadership
questionnaire with 91 questions and 2 "individual and organizational" questionnaires was
used and for measuring internationalization variable, Gol-Afshani Internationalization
Questionnaire (2019) was used with 50 questions and 8 dimensions. "Educational,
research, cultural, political, communication, knowledge production, higher education
macro policies and financial resources" were used. The face and content validity of the
instruments was confirmed by the supervisor and consultant. The reliability of the
questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient above 0.7 which was
confirmed. Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and structural
equations were used to analyze the data. The results of the qualitative phase of the research
showed that genuine leadership has two dimensions (individual and organizational).
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باغ خواستی و همکاران

مدی یت مؤی میتوان گست های از مزایا را ب ای مؤسسره،

مقدمه
رهبرر ی یکرری از موترروعای اساسرری در ت ق قررای

دانشهویان و اعضای ه یرت علمری ایهراد کر د .بنراب این

سازمانی و مدی یتی م سرو میشرود .رهبر  ،زی دسرتان

ب نالمللیشدن دانشگاه ،از ن ازهای اصلی آموزش عرالی و

خود را با وجود داشتن استعدادها و تواناییهرای متنرو و

دانشگاه م سو

میشود .بهعالوه ،شناخت مؤلفههایی که

مهاریهای مختلف ت ب ت ک ده ،ب آنها ترثی میگراارد.

منه به ب نالمللی شدن دانشگاه میشود ،ت وری اسرت.

به عبارتی رهب ی ،به عنوان گزینش یا انتخا نفوذپای ی

به طور کلی ،هدف عمدۀ ب نالمللیسرازی آمروزش عرالی

است .رهب ی شامل ط ف گست دهای از انوا ش وهها ب ای

توسعۀ دانش ،توانایی ،نگر ش و ارزشهرایی اسرت کره در

به حداکث رساندن پتانس لهای س مایه انسانی جهت ن ل

سطح ب نالمللی شناخته شده است (گلافشانی و همکاران

به اهداف سازمانی است کره بره نروعی موفق رت سرازمانی

.)1398

نام ده میشود؛ چ ا که موفق ت یا شکسرت هر سرازمانی

پژوهشهای مختلف در این حوزه میتوانرد کاسرتیهرای

رهبر ی فر د یرا مهموعره افر ادی کره

موجود را مشخص ک ده و راه را ب ای م تفر سراختن آن

فعال تهای سازمان را هدایت میکنند (هردایتی و نب یری

هموار کند .زمرانیمنش ()1397دریافرت ح طره س اسری

 .)1396در سال ان اخ رویک دهای جدیردی از رهبر ی

ب شررت ین و ح طرره ف هنگرری کمتر ین تثی گررااری را بر

مع فی شدهاند که هب ی ت ولگ ا ،خدمتگراار ،ف همنرد،

ب نالمللیسررازی آمرروزش علرروب پزشررکی دارد .از دیرردگاه

منسو به سرب

خود رهب ی ،رهب ی بص  ،رهب ی دموک ات

و رهبر ی

شرر کتکنندگان ،تمررامی عوامررل شناسررایی شررده برر

اصر ل را در بر مریگ نرد .از م ران رویک دهرای جدیرد

ب نالمللیسازی آمروزش علروب پزشرکی تثی گراار اسرت.

رهب ی ،رهب ی بص از جایگراه خاصری ب خروردار اسرت.

حم رردی فر و همکرراران ( )1396در ت ق ر خررود ب رران

رهب ی اص ل به توانایی در تع یف ب ان واتح و شفاف ی

ک دند ب ای ب ن المللی شد دانشگاهها چهار ح طه اصرلی

ایده درباره آینده (چشم انداز) ب ای سازمان ،انتقال آن بره

باید مدی یت و رهب ی شوند که شرامل مطالعره ت ل لری

به آنران در جهرت ت قر آن اشراره دارد.

م ط ،توسعه ب نامه راهب دی منسهم و هدفردار ،پ راده

عملک د رهب ی اصر ل توانرایی ایهراد ف صرتهایی بر ای

سازی و سازماندهی زی ساختها و رصد و ارزیابی پ وسته

دیگ ان است که به آنها امکان میدهد در جهرت ن رل بره

و مؤی مریباشرد .سرل می و همکراران ( )1394دریافتنرد

نرروآوری در سررازمان گرراب ب دارنررد رهبرر ی اصرر ل برره

اعضای ه یت علمی عوامل ف هنگری ،انسرانی ،سراختاری،

مهموعهای از تواناییها در زم نرههای گونراگون ن راز دارد

تهه زاترری ،م ترروا و روش ترردریه را برره عنرروان موانرر

(ورلی  .)2018رهب ان آموزش عالی به طور روز افزونی بنا

ب نالمللیسازی ب نامههای درسی میدانند .عصاره و فق ره

بره دالیرل اقتصرادی ،س اسری ،ت صر لی و اجتمراعی-

عباسی ( )1394به این نتایج دست یافتنرد کره از دیردگاه

ف هنگی در تالش ب ای ب نالمللری نمرودن موسسرههای

اعضای ه یت علمی عوامل مدی یتی ،تهه زاتی ،ارتبراطی،

خود میباشند .ویل امز ( )2008یکی از چالشهای موجود

اعتباربخشی مدارک ت صر لی ،م تروایی ،تول رد دانرش و

در ف ایند ب نالمللی شردن را عرالوه بر بودجره و منراب ،

دست سی به مناب متنو یرادگ ی بره ت ت ره مهمتر ین

از دسررت دادن

عوامررل مررؤی در ب ر ن المللرری شرردن ب نامررههای درسرری

استقالل دانشگاه و آزادی علمی میدانرد (کروری .)2016

دانشگاهی است .خس وی نژاد و همکاران ( )1390نت هره

ام وزه واژه ب نالمللیسازی به عنوان هدف اصرلی و م کرز

گ فتند از دیدگاه اعضای ه یت علمی ،مشکالی ف هنگی،

راهب دی در دانشگاهها مط ح شده است .رهب ی ب ای ب ن

مالی ،تهه زاتی ،مدی یتی -س اسری ،تکنولروژیکی (فراوا)،

المللیسازی ف ایند تثی گاار اجتماعی است با رهبر ی و

انسانی ،م توایی ،روشهای تدریه و ساختاری از موانر

پ وان و کم

ارتباطررای و سرراختارهای سررازمانی؛ ت ر
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ب نالمللیسرازی ب نامرههای درسری دانشرگاه میباشرند.

م اکررز بررا بسرر اری از م اکررز معتبرر علمرری جهرران،

فت یواجارگرراه و همکرراران ( )1390در پررژوهش خررود

سر مایهگااری در امر آمروزش و پرژوهش علروب پزشررکی

دریافتند مهمتر ین عوامرل ای گراار بر موفق رت ف اینرد

میتواند به عنروان ف صرتی مناسره بر ای سر مایهگااران

ب نالمللیسازی ب نامههای درسی عبارتند از :تهدید نظر

داخلی و خارجی مطر ح گر دد .تر وری اسرت در حروزه

در قوان ن جاری و شفافسازی آنها ،توسعه مناب مرالی،

مدی یت آموزشی عزمی ملی و نگاه واق ب نانه برا ام رد بره

انسرانی و زی سراختهای فنراوری الزب .جوشری و اه ر

آینده و ح کت رو به جلرو در مسر اج اییسرازی ب ان ره

( )2019اظهار داشتند آمروزش عرالی ارشرد هنرد بایرد از

راهب دی گاب دوب انقال مقاب معظم رهب ی ایهراد شرود.

ط ی چارچو کارامدانه س است ،ک ف ت و کارایی را بره

الزمه ت قر ب ان ره «گراب دوب انقرال » ت ب رت رهبر ان

ش وهای عملی ب ای ب ن المللری کر دن دانشرگاهها انهراب

اص ر ل اسررت .از ط فرری ح کررت و جهشهررای علمرری در

خود نت هه گ فتند

سالهای اخ ب انگ ایرن اسرت کره کشرور دارای قردری

اسرتفاده از شراخصهای زم نرره ،ورودی ،ف اینرد و نت هرره

علمی و ظ ف تهای نهفته بیشماری اسرت کره اگر ایرن

ب ای ب ن المللی شدن مؤسسای آموزش عرالی در ترایوان

ظ ف تها در مس درست هدایت شوند عرالوه بر کسره

تثی دارد .کراهن و همکراران ( ،)2016نشران دادنرد کره

م جع ت در سطح ب نالمللی میتوان از ف صتهای ایهراد

موانر ب نالمللری شردن شر کتهای مبتنری بر فنرراوری

شده آن ب ای پ ش فت در همه ع صههای مختلرف علمری

عبارتند از :مان سازمانی خارجی ،مران ظ ف رت سرازمانی

استفاده ک د .بناب توت ای ارائه شده در پژوهش حاتر

داخلی و مان مناب انسانی .شاو ( ،)2015نت هره گ فرت

تثی رهب ی اص ل ب ب ن المللی سازی دانشگاههای علروب

علرت اصرلی تغ ر ای دانشرگاهی در اسرت ال ا در جهرت

پزشکی کالن منطقه ی

به منظور ارائه مدل مورد مطالعه

ب نالمللی شردن آمروزش عرالی ،س اسرتهای درسرت از

ق ار گ فت .لاا سؤال اصلی ت ق ر ایرن اسرت کره مردل

ط ی مدی یت ص ح ،پشت بانی و حمایت همه جانبه از

رهبر ی اصر ل بر بر ن المللیسررازی دانشررگاههای علرروب

دانشهویان ب نالمللی است .بوردین و بورزا ( )2013ن ز ب

پزشکی کالن منطقه کداب است؟

این عق دهاند که مدی یت صر ح و تضرم ن ک ف رت در

روش کار

دهد .چانگ و ل ن ( )2018در ت ق

آموزش عالی ،سطح براالیی از ب نالمللری شردن را فر اهم

هدف از پژوهش حات ارائه مدل رهب ی اصر ل بر ن

میکند.

المللیسازی دانشگاههای علوب پزشکی کالن منطقره یر

با ب رسی مبانی نظ ی در زم نه ب نالمللی شدن دانشرگاه،

است .پژوهش حات از نظ هدف ،کرارب دی اسرت کره برا

از ن ازهای تر وری آمروزش عرالی و دانشرگاه م سرو

رویک د آم خته (ک فی و کمّی) با ط ح اکتشافی انهاب شد.

میشود .از آنها که دانشگاههای علروب پزشرکی بره عنروان

در بخش ک فی جهت شناسرایی ابعراد رهبر ی اصر ل برا

یکی از نهادهای آمروزش عرالی ترا حرد زیرادی از شر ایط

استفاده از روش نمونهگ ی هدفمند و با در نظر گر فتن

ب نالمللیسررازی تررثی میپررای د؛ لرراا جایگرراه و اهم رت

قانون اشبا تعداد  14نف به عنوان نمونه آمراری انتخرا

مؤسسررای آموزشری در ب نامررههای ب نالمللیشرردن نظرراب

شدند .جامعه آماری در بخرش کمّری ،مردی ان و معراون ن

آموزش عالی میبایست ،مورد توجه ق ار گ د .شناسایی و

واحدها ،دانشکدهها ،مدی ان گ وهها و اسات د ه یت علمری

توسعه مدی ان بالقوه ب ای ت ب ت رهبر ان موفر آینرده

بره تعرداد

دانشگاههای علوب پزشرکی کرالن منطقره یر

میتواند این شکاف را از ب ن بب د .برا توجره بره ته ب رای

 1851نف بودکه ب اسا

ب نالمللرری و همچنرر ن توانمنرردی علمرری و پژوهشرری

از ب ن آنان به عنوان نمونه انتخا شدند. .ت ل ل دادههای

دانشگاههای علوب پزشکی فعال در کشور و هم ت ازی ایرن

ک فی پرژوهش در دو م حلره کدگرااری براز و کدگرااری

ف مول کوک ان تعداد  320نفر
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م وری انهاب شده است .په از شناسایی ابعراد از ط یر

تمامی آزمودنیهای ش کت کننرده ،کسره رترایت نامره

مصاحبه با متخصصان ،پ سشنامه اول ره ته ره و طری سره

کتبی به منظور ش کت در پژوهش رعایرت شردند .جهرت

م حلره تعرردیل و اصرالحای الزب در آن برره عمرل آمررد .از

رعایرررررت اخررررراله پژوهشررررری ،کرررررد اخررررراله

ط ی این پ سشنامه ابعراد و شراخصهای مرورد ب رسری،

 IR.USWR.REC.1399.863در کم ترررره اخرررراله

اصالح و تثی د نهایی قر ار گ فتنرد .نت هره بخرش ک فری،

دانشگاه یبت شد.

تول ررد پ سشررنامه خب گرران رهب ر ی اص ر ل بررود .ب ر ای

یافته ها

گ دآوری دادهها در بخش کمّی ب ای متغ رهب ی اصر ل

حات ب ای تشخ ص کفایت و شر ایط الزب

در ت ق

پ سشنامه م ق ساخته دارای  91سؤال و  2بعد «فر دی

دادهها ب ای اج ای ت ل ل عراملی ،از آزمونهرای تناسره

و سررازمانی» و  6مؤلفرره «ویژگیهررای رهبرر ان اصرر ل،

کایزر-مای -الک ن و بارتلرت اسرتفاده شرد .آمراره KMO

مهاریهای رهب ان اص ل ،رفتارهای رهب ان اصر ل ،نقرش

شاخص کفایت متغ هاسرت و مقردار براالت از  0/7بر ای

ساختاری رهب ان بص در سازمان ،نقش م توایی رهب ان

اج ای ت ل ل عاملی مناسه است .آزمرون  Bartlettن رز

اص ر ل در سررازمان و نقررش زم نررهای رهب ر ان اص ر ل در

یکی از روشهای تشرخ ص مناسره برودن دادههاسرت و

سرررازمان» اسرررتفاده شرررد و بررر ای سرررنهش متغ ررر

ب ای اینکه ی

ب نالمللیسازی از پ سشنامه ب نالمللیسرازی گلافشرانی

باشد ،الزب است که متغ های آن همبسته باشرند .نترایج

( )1398استفاده شد که این پ سشنامه دارای  50سؤال و

در سطح اطم نان  95%و خطای اندازهگ ی  ،α=5%چون

 8بعد «آموزشی ،پژوهشی ،ف هنگری ،س اسری ،ارتبراطی،

مقدار آماره  KMOب ای ه دو بعرد ب شتر از  0/7و برا

تول د دانرش ،س اسرتهای کرالن آمروزش عرالی و منراب

مقرردار  0/85م اسرربه شررد .همچنرر ن نت هرره آزمررون

مالی» بود .بعد از جم آوری دادهها نترایج برا اسرتفاده از

 Bartlettنشرران داد کرره سررطح معنرراداری برر ای همرره

آزمون مدل معادالی ساختاری و ن مرافزار  smart- plsو

متغ ها  Sig>0/05م اسبه شده است ،لاا شواهد کرافی

 spssنسخه  22تهزیه و ت ل ل گ دید .توجره بره رفراه

ب ای تثی د ف ض صف مشاهده نشده و ف ض ت ق

تثی رد

دیگ ان و ارائه اطالعای کافی درباره چگونگی پرژوهش بره

شده و دادهها همبستهاند.

مردل ت ل رل عراملی مف رد و دارای معنرا

جدول  .1نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی برای مؤلفههای بعد فردی

Table 1. The results of exploratory factor analysis and factor load determination for individual lateral
components
نسبت
سؤال

کد سؤال

اشتراک

بار عاملی اول

بار عاملی دوم

بار عاملی سوم

بار عاملی چهارم

بار عاملی پنجم

سؤال

بار عاملی
ششم

1

ALA1

.805

.795

.317

.227

.098

.090

.058

2

ALA2

.838

.190

.870

.110

.040

-.023

.173

3

ALA3

.866

.178

.901

.072

.018

.050

.119

4

ALA4

.814

.097

.873

.168

-.045

.030

.112

5

ALA5

.849

.184

.890

.065

-.016

.038

.133

6

ALA6

.782

.096

.847

.162

-.026

-.013

.166

7

ALA7

.393

.544

.204

.231

-.035

.037

.012

8

ALA8

.838

.879

.131

.173

.096

-.035

.086

9

ALA9

.815

.881

.116

.102

.064

.082

.066

10

ALA10

.818

.867

.188

.131

.054

.088

.047
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11

ALA11

.848

.877

.169

.173

.095

-.019

.102

12

ALA12

.780

.826

.129

.275

.037

.042

.040

13

ALA13

.810

.857

.162

.133

.090

.101

.114

14

ALA14

.919

.445

.073

.817

.199

.070

.060

15

ALA15

.957

.469

.099

.812

.247

.075

.044

16

ALB1

.898

.410

.123

.812

.223

.070

.047

17

ALB2

.781

.071

.082

.198

.851

.027

.065

18

ALB3

.793

.069

.103

.128

.865

.063

.094

19

ALB4

.696

.031

.093

.076

.816

-.113

.051

20

ALB5

.957

.469

.099

.812

.247

.075

.044

21

ALB6

.575

.144

.688

-.140

.230

.070

-.053

22

ALB7

.665

.211

.708

-.102

.259

.162

-.120

23

ALB8

.774

.113

.641

.059

.257

.079

.525

24

ALB9

.830

.111

.547

.050

.157

.071

.697

نتایج مندرج از جدول  .1مشرخص شرد کره بعرد

مقردار  0.925م اسربه شرد .همچنر ن نت هره آزمررون

فرر دی دارای سرره مؤلفرره «ویژگیهررای رهبرر ان اصرر ل

 Bartlettنشرران داد کرره سررطح معنرراداری برر ای همرره

( ،)ALAمهاریهای رهب ان اص ل ( )ALBو رفتارهرای

متغ ها  Sig>0/05م اسبه شده است ،لاا شواهد کرافی

رهب ان اص ل ( »)ALCمیباشد که  33سؤال را درب می-

ب ای تثی د ف ض صف مشاهده نشده و ف ض ت ق

تثی رد

گ د .ب شت ین بار عاملی  0/908م بوط بره سرؤال  33و

شده و دادهها همبسته میباشند .بناب این مریتروان گفرت

کمت ین بار عاملی  0/544م بوط به سؤال  7بود .نتایج در

دادههررا کفایررت و همبسررتگی الزب جهررت اجر ای ت ل ررل

سطح اطم نان  95%و خطرای انردازهگ ی  ،α=5%چرون

عاملی اکتشافی را دارند .در ادامره ب رسری ت ل رل عراملی

ب اسا

مقدار آماره  KMOب ای ه دو بعد ب شت از  0/7و با

اکتشافی و تع ر ن م رزان برار عراملی هر یر

از ابعراد و

مؤلفههای آن انهاب شد.
جدول .2نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی برای مؤلفههای بعد سازمانی

Table 2. The results of exploratory factor analysis test and determination of factor load for organizational
lateral components

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

1

ALD1

.731

.802

.121

.140

.091

.044

.146

.077

.109

.059

2

ALD2

.754

.750

.182

.160

.263

-.029

.189

.121

-.051

-.097

3

ALD3

.706

.780

.086

.088

.118

-.061

.138

.078

.174

-.091

4

ALD4

.772

.806

.093

.023

.083

.271

.063

.071

.101

.119

5

ALD5

.743

.780

.169

.060

.131

.149

.174

.146

.020

.104

6

ALD6

.791

.808

-.062

.155

.067

.237

.068

.028

.084

.194

7

ALD7

.783

.846

.013

.133

.081

.135

.056

.048

.085

.107

8

ALD8

.813

.856

.063

.078

.027

.076

-.099

.075

.178

.131

سؤال

کد

نسبت

بارعاملی

بار عاملی

بار عاملی

بار عاملی

بار عاملی

بار عاملی

بار عاملی

بار عاملی

بار عاملی

سؤال

اشتراک
سؤال
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9

ALD9

.706

.279

.182

.062

.131

.618

.191

.179

.289

.199

10

ALD10

.732

.283

.187

.157

.213

.672

.156

.097

.207

.136

11

ALD11

.787

.115

.208

.226

.119

.772

.150

.160

.106

.100

12

ALD12

.697

.177

.211

.217

.205

.581

.172

.027

.324

.243

13

ALD13

.770

.094

.148

.252

.243

.722

.232

.195

.036

.051

14

ALD14

.827

.128

.221

.153

.221

.789

.182

.164

.042

.064

15

ALD15

.701

.033

.634

.185

.128

.335

.253

.241

.115

-.012

16

ALD16

.728

.016

.674

.088

.168

.355

.264

.104

.175

-.020

17

ALD17

.752

-.003

.681

.148

.198

.364

.228

.186

.080

.036

دادههای جدول 2مشخص شد کره بعرد سرازمانی

سؤال میباشد .ب شتر ین برار عراملی  0/856م بروط بره

ب اسا

دارای سرره مؤلفرره «نقررش سرراختاری رهبرر ان اصرر ل در

سؤال  8و کمت ین بار عاملی  0/369م بوط بره سرؤال 26

سازمان ،نقش زم نهای رهب ان اص ل در سرازمان و نقرش

بود که در ط ح کلی مدل از م اسربای حراف گ دیرد .در

م توایی رهب ان اص ل در سازمان» است که شامل 58

ادامه ب ای ب رسی از ت ل ل عاملی تثی دی ن ز استفاده شد
که نتایج آن در جدول  3ارائه شده است.

جدول  . 3نتایج حاصل از یافتههای تحلیل عاملی تأییدی

Table 3. Results of Confirmatory Factor Analysis Findings
متغیر

بعد

t-value

ضریب استاندارد

R2

33.447

0/793

0.628

فردی

مؤلفه

t-value

ضریب استاندارد

R2

ویژگیهای رهبران اصیل

95.960

0.913

0.833

مهارتهای رهبران اصیل

46.772

0.852

0.725

رفتارهای رهبران اصیل

55.625

0.854

0.729

67.201

0.897

0.805

نقش زمینه ای رهبران
اصیل در سازمان

رهبری
اصیل

نقش ساختاری رهبران
سازمانی

171.152

0/956

0.913

0.959

177.189

0.920

اصیل در سازمان
نقش محتوایی رهبران

0.939

112.493

0.881

اصیل در سازمان

نتایج ت ل ل عراملی تثی ردی منردرج در جردول  3نشران

رهب ی اص ل دارای دو بعد (ف دی و سازمانی) اسرت .بعرد

میدهنرد کرره در سرطح اطم نرران  99%مقررادی t-value

فرر دی دارای سرره مؤلفرره (ویژگیهررای رهبرر ان اصرر ل،

ب ای هر دو بعرد رهبر ی اصر ل ،در خرارج برازه (،2/58

مهاریهای رهب ان اص ل و رفتارهای رهب ان اص ل) و بعد

 )-2/58ق ار دارند .همچن ن  ،مقادی  R2ب ای ه دو بعد

سازمانی دارای سه مؤلفه (نقش م توایی رهب ان اص ل در

تر ایه اسرتاندارد

سازمان  ،نقش ساختاری رهب ان اص ل در سازمان و نقش

ب ن متغ رهب ی اص ل با بعرد فر دی تر یه اسرتاندارد

م توایی رهب ان اص ل در سازمان) میباشد .ب ای ب رسری

 0/793و با بعد سازمانی تر یه اسرتاندارد  0/956ب قر ار

مدل ت ق

از آزمون مردل معرادالی سراختاری اسرتفاده

است .لاا ب ن متغ رهب ی اص ل با ه دو بعرد آن رابطره

شد .م زان ای گااری رهب ی اص ل ب بر ن المللری سرازی

نتایج حاصرل از

به هم اه ارائره

در سطح باالت از قوی است و ب اسا

قوی مثبت و معنادار وجود دارد .ب اسا

ت ل ل عاملی اکتشافی و ت ل ل عاملی تثی دی ،متغ

دانشگاههای علوب پزشکی کالن منطقه ی
الگوی یکپارچه و متعادل ب اسا

روابط بر ن متغ هرا برا
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استفاده از ن ب افزار  plsم اسبه شد که در شکل  1ارائره

شده است.

شکل  .1مدل ساختاری رابطه بین رهبری اصیل و بین المللی سازی در حالت تخمین استاندارد مسیر

Figure 1. Structural model of the relationship between original leadership and internationalization in
standard path estimation mode

با توجه به شکل  1و نتایج ت ل ل مس ب ن متغ مکنون

سازی نشان میدهد که سازمانهرا بایرد ترالش کننرد ترا

ب ونزا (رهبر ی اصر ل) برا متغ ر مکنرون درونزا (بر ن

ای ای ب ن المللی سازی ب ش از حد را ب سرطح عملکر د،

المللی سازی) ،ب اسا

ت ایه مسر  ،برار عراملی 0/850

پ ش ب نی و جلوگ ی کننرد .راه حرلهرا بایرد برا منراب

ب ق ار اسرت ،همچنر ن بره دل رل اینکره مقردار t-value

موجود و چگونگی تخص ص این منراب همتر از شروند .دو

( )54/074در خارج بازه ( 2/58و  )-2/58قر ار داردترثی

اقداب ممکن است ناشی از چن ن مالحظاتی باشد :جهرانی

رهب ی اص ل ب ب ن المللیسازی معنیدار شده است .لراا

شدن ب شت را به تعویر اندازیرد یرا برا اختصرام منراب

میتوان نت هه گ فرت کره ترثی رهبر ی اصر ل بر بر ن

تکم لی الزب ،آن را دنبال کن د .بر طبر مروارد مطر ح

المللیسازی دانشگاههای علوب پزشکی کالن منطقره یر

شده کی از موارد مهمی که ممکرن اسرت در مسر بر ن

مثبت و معنادار میباشد .تقارن رهب ی اص ل و ب ن المللی

المللی سازی اقدامای بره سر انهاب ن سرد مقولره منراب و
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باالخص مناب مالی است چه آنکه اگ مناب مالی این امر

اص ل است که ن ازمند به وری از زی ساختهایی در ایرن

م ق نشود پ شب د اهرداف دیگر از منظر بر ن المللری

حوزه است که مقوله مهم مناب مالی روندی تع ن کننده

سازی و ابعاد آن ممکن است اهداف مرورد نظر را ترثم ن

دارد .یکی دیگ از فاکتورهای اساسی در این رابطه وجرود

نکند .بناب این  ،نت هه گ ی موفق ت آم ز از گست ش ب ن

کارک د ها و روابط س اسی است .که از موارد مهرم مقولره

المللی سازی فعال تها  ،نت هه فعال تهای رهب ی اصر ل

برررر ن المللیسررررازی در راسررررتای پ شررررب د مقولرررره

است که ن ازمند به وری از زی ساختهایی در ایرن حروزه

ب نالمللیسازی فعال رتهرای دانشرگاه برا بهر ه گ ر ی از

است که مقوله مهم مناب مالی روندی تع ن کننرده دارد.

رهب ی اص ل به آن توجه ک د .ب نالمللیشدن دانشگاهها

یکی دیگ از فراکتور هرای اساسری در ایرن رابطره وجرود

از ی

سو به س استگااری راهب دی و درازمدی به منظور

کارک د ها و روابط س اسی است .بعرد س اسری برا تر یه

اقردامای مقتضری بر ای بهبرود فعال تهرای پژوهشری،

استاندارد  25.035یکی دیگر از مروارد مهرم مقولره بر ن

آموزشی و خدماتی ن از دارد و از ط فی ب ای ب ن المللری

المللی سازی است که باید در راستای پ شب د مقوله بر ن

نمودن فعال تهرای دانشرگاه ،ایهراد بسرت ی پویرا بر ای

المللی سازی فعال تهای دانشگاه با به ه گ ی از رهبر ی

همراهنگی م ران بخشهرای مختلرف تر وری بره نظر

اص ل به آن توجه ک د.

میرسد .به تعب دیگ  ،افزایش کمی و ک فی فعال تهای

ب ث و نت هه گ ی

پژوهشی و آموزشی تنها ب ای کسه جایگراهی ممتراز در

همان طور که مالحظه گ دید مدل تثی رهب ی اص ل

ع صههای ب نالمللری کرافی ن سرت ،بلکره ت سر م یر

ب ب ن المللی سازی در دانشگاههای علروب پزشرکی کرالن

چشمانداز راهب دی و مدی یتی و ط احی ف ایند مناسربی

نترایج حاصرل از ت ل رل

متشکل از مهموعه فعال تهای سازمانی ب ای دست ابی به

عاملی اکتشافی و ت ل ل عاملی تثی دی در م حلره ک فری

اهداف تع ن شده بس ار ح اتی است .با توجره بره نترایج

پژوهش  ،متغ ر رهبر ی اصر ل دارای دو بعرد (فر دی و

حاصل از ت ق

پ شنهاد میشرود در دانشرگاههای علروب

سازمانی) است .بعد ف دی دارای سره مؤلفره (ویژگیهرای

پزشکی کالن منطقه ی

رهب ان اصر ل  ،مهاریهرای رهبر ان اصر ل و رفتارهرای

شایستگی و توانمندی آنان توجه نماینرد؛ چر ا کره بر ای

رهب ان اص ل) و بعرد سرازمانی دارای سره مؤلفره (نقرش

حفظ و ایهاد تهاری سازی ،به ه ب داری به نه از مهموعه

م توایی رهب ان اص ل در سازمان ،نقش ساختاری رهب ان

مناب کشور ب ای ح کتری مرنظم از وترع ت موجرود بره

اص ر ل در سررازمان و نقررش م ترروایی رهب ر ان اص ر ل در

جایگاه علمی ،در قاله نقشه جام علمی کشور است ،لراا

سازمان) میباشرد .نترایج آزمرون معرادالی سراختاری در

دانشگاه میبایسرت مردی ان شایسرته و ح فرهای داشرته

م حله کمی پژوهش نشان داد که؛ تثی رهب ی اص ل بر

باشند به کار میگ ند .دانشگاه دورههرای آموزشری بر ای

ب ن المللی سازی معنیدار شده است .لاا میتروان نت هره

ت ق ب ن المللی سازی ،در حوزه علم و فناوری به منظور

گ فت کره :ترثی رهبر ی اصر ل بر بر ن المللری سرازی

ارتقاء توانمندیها و مهاریهای تخصصی مدی ان دانشگاه

منطقه ی

ارائره شرد .ب اسرا

دانشرگاههای علروب پزشررکی کرالن منطقرره یر

مثبررت و

دانشگاهها در جا مدی ان ،بره

ب گزار نمایند .چر ا کره بر ن المللری سرازی یر

ترالش

معنادار میباشد .لاا میتوان نت هه گ فت توجه به متغ ر

گ وهی و بلندمدی اسرت کره مطراب برا ن ازهرای فر د و

رهبررر ی اصررر ل موجبرررای بررر ن المللررری سرررازی را در

جامعرره بر ای تول رد علررم صرروری مری پررای د .همچنر ن

دانشگاههای علوب پزشرکی کرالن منطقره فر اهم م کنرد.

پ شنهاد مریشرود کارگراه آموزشری و سرای ف صرتهای

بنررراب این ،نت هرررهگ ی موفق رررت آم رررز از گسرررت ش

توسرعه ح فرهای در خصروم مباحرث ب نالمللری بر ای

ب نالمللیسررازی فعال تهررا ،نت هرره فعال تهررای رهب ر ی

مدی ان دانشگاه ب گزار گ دد تا مدی ان دانشگاه به مفهروب
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مهلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی م کز مطالعای و توسعهی آموزش علوب پزشکی
سال یلزدهم ،شماره  ،4زمستان 99

ارائه مدل رهبری اصیل بین المللیسازی دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه یک

فاطمه باغ خواستی :دانشهوی دکت ی ،گ وه مدی یت آموزشی ،واحد گ گان ،دانشگاه ازاد اسالمی ،گ گان ،ای ان.
ک وم ث ن ازآذری* :استاد مدعو ،گ وه مدی یت آموزشی ،واحد گ گان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گ گان ،ای ان.
خانم نگ ن جباری :عضو ه یت علمی ،گ وه مدی یت آموزشی ،واحد گ گان ،دانشگاه ازاد اسالمی ،گ گان ،ای ان.

چک ده :هدف پژوهش ،ارائه مدل رهب ی اص ل ب ن المللیسازی دانشگاههای علوب پزشکی کرالن منطقره یر
بود .پژوهش حات از نظ هدف ،کارب دی که با رویک د آم خته (ک فی و کمی) با ط ح اکتشافی انهاب شد .جامعه
آماری آن در بخش ک فی ،اسات د دانشگاههای علوب پزشکی کالن منطقه ی بره تعرداد  14نفر برا روش نمونره
گ ی هدفمند انتخا شدند .جامعه آماری در بخش کمّی ،مدی ان و معاون ن واحدها ،دانشکدهها ،مدی ان گ وهها
و اسات د ه یت علمی دانشگاههای علوب پزشکی کالن منطقه ی به تعداد  1851نف بود کره بر اسرا ف مرول
کوک ان تعداد  320نف به عنوان نمونه انتخا شدند .ب ای گ دآوری دادههرا در بخرش ک فری از مصراحبه ن مره
ساختاریافته جهت شناسایی ابعاد رهب ی اص ل استفاده شد .نت هه بخش ک فی ،تول د پ سشنامه خب گان رهب ی
اص ل میباشد .ب ای گ دآوری دادهها در بخش کمّی ب ای متغ رهب ی اص ل از پ سشنامه م ق ساخته رهب ی
اص ل و ب ای سنهش متغ ب نالمللیسازی از پ سشنامه ب نالمللیسازی گلافشانی ( )1398استفاده شد .روایی
صوری و م توایی ابزارها به تثی د صاحه نظ ان رس د .پایایی پ سشامه با استفاده از ت یه آلفای ک ونباخ براالی
 0/7م اسبه شد که مورد تثی د بود .جهت ت ل ل دادهها از آزمونهای ت ل رل عراملی اکتشرافی ،ت ل رل عراملی
تثی دی و معادالی ساختاری استفاده شد .نتایج م حله ک فی پژوهش نشان داد که رهبر ی اصر ل دارای دو بعرد
(ف دی و سازمانی) است .بعد ف دی دارای و بعد سازمانی ه دو دارای سه مؤلفه میباشرند .همچنر ن در م حلره
کمّی نتایج آزمون مدل معادالی ساختاری مدل تثی گااری رهب ی اص ل ب ب نالمللیسازی دانشرگاههای علروب
پزشکی را مورد تثی د ق ارداد.
واژگان کل دی :رهب ی اص ل ،ب ن المللیسازی ،دانشگاههای علوب پزشکی ،تهاری سازی.

*نویسنده مسؤول :استاد مدعو ،گ وه مدی یت آموزشی ،واحد گ گان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گ گان ،ای ان.
.
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