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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه جهانیشدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان میباشد.
پژوهش حاضر با توجه به هدف ،کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب
میشود .جامعه آماری شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان ( 29666نفر) در سال 2930-31
میباشد .شرکتکنندگان  196نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان ( 201نفر کارشناسی 01 ،نفر
کارشناسی ارشد) بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب انتخاب شدند .همه شرکتکنندگان
پرسشنامههای جهانیشدن علمی آموزش عالی و دستاوردهای تحصیلی را تکمیل کردند .دادهها با استفاده از آزمونهای تی تک
نمونهای ،ضریب همبستگی و مدل معادالت ساختاری و نرمافزارهای  SPSSو  LISRELتحلیل شدند .یافتهها نشان داد که
میانگین میزان اهمیت ابعاد جهانی شدن علمی آموزش عالی در سطح مطلوب و میانگین دستاورد تحصیلی دانشجویان در سطح
نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است .بین دستاورد تحصیلی دانشجویان با همکاریهای علمی بینالمللی ،اجتماع علمی جهانی ،افزایش
سرعت توسعه علمی ،شکلگیری تفکر جهانی و رشد اجتماعی دانشگاهیان رابطهی معناداری وجود دارد .جهانیشدن علمی آموزش
عالی با ضریب رگرسیون  6/99بر میزان دستاورد تحصیلی دانشجویان اثر مثبت و معناداری دارد .یافته دیگر پژوهش نشان داد
بهمنظور افزایش دستاورد تحصیلی دانشجویان در راستای جهانیشدن علمی آموزش عالی ابتدا باید تفکر جهانی در آموزش عالی
شکل گیرد و سپس به یک اجتماع علمی جهانی رسید و همچنین سرعت توسعه علمی را افزایش و درنهایت به همکاری علمی
بینالمللی با آموزش عالی خارج از کشور پرداخت.
واژههای کلیدی :جهانیشدن علمی ،دستاورد تحصیلی ،دانشجویان
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هر جامعه ،معرّف باالترین
سطح از تفکر و علم آن جامعه محسوب میشوند و اصول
جهانبینی و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود
متجلّی میسازند و باتربیت متفکران و دانشمندان آینده در
جهت بخشیدن به حرکتهای گوناگون فکری ،اعتقادی،
فـرهنگی و سیـاسی جامـعه مؤثـر واقـع میشـوند .بهعـالوه

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی یکی از مهمترین اجزای نهاد
آموزش و از مهمترین عوامل شکلدهی آینده جامعه تلقی
میشوند؛ اما به دلیل دگرگونیهای شدیدی که امروزه دنیای
آموزش عالی را تحت تأثیر قرار داده ،اهداف ،برنامهها و
جهتگیریهای آنان بیش از پیش در کانون توجه
واقعشدهاند چونکه امروزه دانشگاه را نمیتوان با دانش،

نویسندة عهدهدار مکاتبات :سکینه جعفری sjafari.105@semnan.ac.ir
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ذهنیت ،الگوها و روشهای دیروز اداره کرد .تحوالت و
دگرگونیهای گسترده ،پویا و پیچیده امروزی ایجاب میکند
که دانشگاهها همواره نگرشها و الگوهای جدید ذهنی و
عملی را بیاموزند ،توسعه دهند و البته بهدرستی بهکارگیرند.
از طرفی ،در عصر جهانیشدن 2که مراکز آموزشی در معرض
محیط رقابتی و پیچیدهی جهانی قرار دارند وجود یک
رویکرد یا تئوری آموزشی پویا و کارآمد در دانشگاه ـ آنهم
دانشگاهی که میخواهد در قلمرو تخصصی و محیط خود
پیشرو و پیشآهنگ باشد ـ ضرورتی انکارناپذیر و عاملی
حیاتی در موفقیت آنان محسوب میشود (جعفری،)2931 ،
چون دانشگاهها و نهادهای آموزش عالی نقش مهمی در
آموزش نسلهای آینده و نیروی متخصص مورد نیاز جامعه،
ایفا میکنند ،به گونهای که بین توسعه یافتگی جامعه و
آموزش عالی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد (زمانی.)2930 ،
واقعیت این است که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
بهعنوان یک سیستم اجتماعی پیچیده در محیط خود
فعالیت میکنند .لذا از یکسو از جهات مختلف علمی،
آموزشی ،خدماتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بر
محیط خود و تحوالت آن اثر میگذارند؛ از سوی دیگر ،خود
از محیط و تحوالت آن تأثیر میپذیرند .طبیعتاً مطلوب است
که این تأثیر و تأثر تا آنجا که ممکن است بهگونهای
بسترسازی و هدایت شود که بیشترین بهره را در توسعه
جامعه و دانشگاه به ارمغان آورد .در این راستا ،دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی بهعنوان مراکزی راهبردی در نظر گرفته
میشوند که رشد و توسعه پایدار جوامع مستقیماً به کمیت و
کیفیت محصوالت آنها وابسته میباشد ،بنابراین ضرورت
بررسی چگونگی گسترش کمّی و کیفی فرصتهای آموزشی
در آن انکارناپذیر است (هال1663 ،1؛ علی و طاهر.)1663 ،9
مروری بر تحوالت آموزش عالی از ظهور اولین دانشگاه در
قرن سیزدهم تا به امروز و همچنین دگرگونیهای بارز و
آشکار ساختارهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی کشورها
نشان میدهد که آموزش عالی همواره نهادی پویا و متغیر
بوده و همگام با تحوالت و ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی و
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معرفتی تغییر کرده است .یکی از مفاهیم اصلی برای توصیف
این تحوالت در نظام آموزش عالی ،جهانیشدن میباشد
(لِولِن .)1626 ،1جهانیشدن بهعنوان فرآیند تلفیق ابعاد
بینالمللی ،میان فرهنگی و جهانی در اهداف ،کارکردها و
نحوه آموزش تعریفشده است (نایت و دِویت 2331 ،؛ ژان
یو )1626 ،0که اثر شگرفی بر همهی جنبههای زندگی
انسان و ازجمله آموزش عالی (ویرا1661 ،1؛ رابرتسون،
نوولی ،دیل ،تیکلی ،داچی ،دبِال1661 ،1؛ رحمان سرشت
 2911به نقل از صالحی عمران و قاسمزاده ،واقعیت این
است که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بهعنوان یک
سیستم اجتماعی پیچیده در محیط خود فعالیت میکنند.
لذا از یکسو از جهات مختلف علمی ،آموزشی ،خدماتی،
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بر محیط خود و
تحوالت آن اثر میگذارند؛ از سوی دیگر ،خود از محیط و
تحوالت آن تأثیر میپذیرند .طبیعتاً مطلوب است که این
تأثیر و تأثر تا آنجا که ممکن است بهگونهای بسترسازی و
هدایت شود که بیشترین بهره را در توسعه جامعه و دانشگاه
به ارمغان آورد .در این راستا ،دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی بهعنوان مراکزی راهبردی در نظر گرفته میشوند که
رشد و توسعه پایدار جوامع مستقیماً به کمیت و کیفیت
محصوالت آنها وابسته میباشد ،بنابراین ضرورت بررسی
چگونگی گسترش کمّی و کیفی فرصتهای آموزشی در آن
انکارناپذیر است (هال1663 ،3؛ علی و طاهر.)1663 ،26
مروری بر تحوالت آموزش عالی از ظهور اولین دانشگاه در
قرن سیزدهم تا به امروز و همچنین دگرگونیهای بارز و
آشکار ساختارهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی کشورها
نشان میدهد که آموزش عالی همواره نهادی پویا و متغیر
بوده و همگام با تحوالت و ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی و
معرفتی تغییر کرده است .یکی از مفاهیم اصلی برای توصیف
این تحوالت در نظام آموزش عالی ،جهانیشدن میباشد
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(لِولِن .)1626 ،22جهانیشدن بهعنوان فرآیند تلفیق ابعاد
بینالمللی ،میان فرهنگی و جهانی در اهداف ،کارکردها و
نحوه آموزش تعریفشده است (نایت و دِویت2331 ،21؛ ژان
یو )1626 ،29که اثر شگرفی بر همهی جنبههای زندگی
انسان و ازجمله آموزش عالی (ویرا1661 ،21؛ رابرتسون،
نوولی ،دیل ،تیکلی ،داچی ،دبِال 1661 ،2؛ رحمان سرشت
 2911به نقل از صالحی عمران و قاسمزاده )2931 ،داشته
است .بهطوریکه برخی از محققان ،قرن بیست و یکم را،
قرن تحرک آموزشی 20و تعلیم جهانی 21توصیف کردهاند
(لی.)1662 ،21
اگرچه جهانیشدن نمیتواند یک نتیجه عمومی داشته باشد
یا یک جهان همگن خلق کند و نتایج گوناگون و متضادی
دارد (شافر ،)1662 ،23اما به باور متخصصان ،همه دانشگاهها
تحت تأثیر جهانیشدن هستند و جهانیشدن در تمام
سطوح و ابعاد آنان تأثیرات عمیقی بهجای گذاشته است
(تورس و مورو1666 ،16؛ دلنتی .)1661 ،12درواقع،
جهانیشدن آموزش عالی نهتنها یک ضرورت ،بلکه پاسخی
مبتنی بر آیندهنگری است (ویرا )1661 ،زیرا محیط محدود
و ایزوله شده دیگر نمیتواند به اهداف گستردهی آموزش
عالی جامهی عمل بپوشاند .بر این اساس برخی از
صاحبنظران معتقدند که آموزش عالی نیازمند بازنگری
مطلوبیتهای اساسی (چشمانداز ،ارزش ،رسالت ،اهداف و )...
خود میباشد (جکسون .)1661 ،11تحقق این مهم قبل از هر
چیز مستلزم درک عمیق مسئوالن آموزش عالی از تحوالت
درون و برون سیستم آموزشی ،انعطافپذیری و
مسئولیتپذیری (وُرِک و موگان ،)1629 ،19پاسخگویی به
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تغییرات محیط پویا و پیچیده (گلمن ،)1661 ،11حمایت و
مشارکت و درستکاری  1تمامی اعضای آموزش عالی و
شناخت نوع جهانیشدن آموزش جهانی و بسترسازی الزم
در راستای توسعه جوّ سازمانی مناسب (حامی تغییر)
(آبریکس ،)1662 ،10بهبود تصویر بیرونی ،11تصمیمسازی
برای بهسازی و تغییر (بالندگی) و توسعه چشمانداز مشترک
از آموزش عالی (توماسکی1661 ،11؛ کالن)166 ،13
میباشد .بههرحال ضرورتهای عصر جدید ایجاب میکند
توجه ویژهای نسبت به رویکرد جهانیشدن صورت گیرد
(ویلیامز )1661 ،96لذا الزم است به جهانیشدن و همراستا
شدن آموزش عالی با فرصتهای آن توجه بیشتری معطوف
شود.
از سوی دیگر عالوه بر جهانیشدن آموزش عالی،
دستاوردهای تحصیلی 92دانشجویان یکی دیگر از عوامل
تعیینکننده در ارزیابی برتری آموزشی میباشد (سالیم و
کورشی .)1622 ،واضح است که دستاوردهای تحصیلی
یادگیرندگان نقش بسیار مهمی در ایجاد بهترین کیفیت
فارغالتحصیالنی که سرمایهی ملی و عامل پیشرفت اقتصادی
و اجتماعی جامعه هستند ایفا میکند (علی ،جوزاف ،علی،
مختار و سالمت .)1663 ،91دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان به میزان پیشرفت آنان در جهت تحقق اهداف
مهم آموزشی (ویلیامز ،)1661 ،ارزیابی خود گزارششدهی
دانشجویان از پیشرفتهای صورت گرفته (هاردی،)166 ،99
عملکرد موفقیتآمیز تحصیلی آنان در دانشگاه و اعتماد به
نفس دانشجویان در کاربرد روشها و داشتن دانش مرتبط به
آن (چن )1661 ،91اطالق میشود .پیس و کووه )1661( 9
دستاوردهای تحصیلی را شامل دستاوردهای حرفهای

11

.Lewellen
.Knight & De Wit
13
.Zhan Yu
14
.Vaira
15
.Robertson, Novelli, Dale, Tikly, Dachi & Ndebela
16
.educational mobility
17
.global schooling
18
.Lee
19
.Schaeffer
20
.Torres & Morrow
21
.Delanty
22
.Jackson
23
.Warwick & Moogan
12

24

.Golman
25
.Integrity
26
.Aberiox
27
.external image
28
.Tomasky
29
.Kallen
30
.Williams
31
educational achievements
32
.Ali, Jusoff, Ali, Mokhtar & Salamat
33
.Hardy
34
.Chen
35
Pace & Kuh

291

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هفدهم ،بهار و تابستان 2933

(نتایجی که منجر به یادگیری هنر و فن کاربردی گردد)؛
دستاوردهای رشد فردی (نتایجی که منجر به ارتقاء
خصوصیات شخصی فرد شود)؛ دستاوردهای تحصیلی
(نتایجی که منجر به ارتقاء دانش و معلومات فرد شود) و
دستاوردهای ذهنی (نتایجی که منجر به رشد و ارتقاء فکری
و عقالنی شود) میدانند که عوامل بسیاری از قبیل
تحصیالت دورههای قبلی و میزان موفقیت در آنها ،عوامل
انگیزشی ،عوامل شخصی ،روشهای تدریس و محیط کالس،
عوامل مرتبط با برنامه درسی ،مسائل محیط آموزشی و
موضوعات درس مطابق با علم جهانی بر عملکرد دانشجویان
و دستاوردهای آنان از تحصیل اثر میگذارد (اشنایدر،90
1661؛ کارمرا1669 ،91؛ سالیم و کورشی1622 ،91؛ مرشا،
بیشاو و تگنگه .)1629 ،93بنابراین دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان بیانگر نظام آموزشی کارآمد و موفق است که
عوامل و متغیرهای مختلفی از جمله همراه شدن آموزش
عالی با علم جهانی با آن رابطه دارند (هو و کووه،1661 ، 16
166؛ شرودر و کووه1669 ،12؛ کزار و کنزی.)1660 ، 11
با این اوصاف ،پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه
جهانیشدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان طرحریزی و
اجرا شده است ،تا ضمن بررسی رابطهی بین این دو متغیر
به اصالح و بهبود راهبردهای کیفیت دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان در راستای جهانیشدن آموزش و به طور کلی به
توسعه و بهسازی آن یاری رساند .در این راستا پرسشهای
زیر مطرح و پیگیری شده است:
 .2آیا جهانیشدن علمی آموزش عالی پیشبینی کننده
معنادار دستاوردهای تحصیلی دانشجویان میباشد؟
 .1کدام یک از ابعاد جهانیشدن علمی آموزش عالی
(همکاریهای علمی بینالمللی ،اجتماع علمی جهانی،
افزایش سرعت توسعه علمی ،شکلگیری تفکر جهانی ،رشد
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اجتماعی دانشگاهیان) پیشبینیکننده قویتر دستاورد
تحصیلی دانشجویان میباشد؟
از آنجایی که فرایند جهانیشدن برای تمام مراکز آموزش
عالی نتایج یکسانی به بار نمیآورد ،بلکه تغییرات حاصل از
آن از حوزه به حوزه دیگر متفاوت خواهد بود ،و در میان
حوزههای مختلف اجتماعی ،این دانش است که به دلیل
ماهیت غیرشخصی و جهانی خود بیش از هر حوزهی دیگر،
تحت تأثیر جهانیشدن قرار میگیرد ،لذا یافتههای این
پژوهش میتواند به آگاهی درباره جهانیشدن علوم در
آموزش عالی و تأثیرگذاری آن بر دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان که یکی از مهمترین مؤلفههای آموزش عالی
است ،کمک نموده و شکافهای احتمالی بین علوم جهانی و
دستاوردهای تحصیلی دانشجویان را کمتر نماید و در نتیجه
موجبات توسعه آموزش عالی را فراهم آورد.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هدف از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش تبیین و
توصیف بهتر جهانیشدن آموزش عالی و پیامدهای آن در
سازمانهای آموزشی است .از این رو ،در ادامه مفاهیم
جهانیشدن آموزش عالی و دستاورد تحصیلی بسط داده
شده است.
 -3جهانیشدن آموزش عالی
واژه جهانیشدن به عنوان یک مفهوم تا اوایل یا حتی اواسط
دهه  2316در محافل دانشگاهی چندان به رسمیت شناخته
نمیشد (کارنوی .)2333 ،19انتشار کتاب «جنگ و صلح در
دهکده جهانی» اثر مک لوهان )2316( 11را میتوان در یاری
یاری رسانی به عمومی شدن این مفهوم مؤثر دانست .مک
لوهان به عنوان یکی از نخستین اندیشمندان جهانیشدن،
مفهوم دهکده جهانی  1را با تجزیه و تحلیل تماسهای
اجتماعی حاصل از فناوری رسانهای مطرح و در این مفهوم از
در هم فشردگی زمان ـ مکان سخن به میان آورد (به نقل از
کیم و بهاک .)1661 ،10گیدنز )2336( 11معتقد است
جهانیشدن روابط اجتماعی را از محیط داخلی کشورها
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خارج ساخته و آن را در قلمرو بینهایت زمان و مکان قرار
داده است .آلبرو )2331( 11و هِلم و سورنس)233 ( 13
معتقدند که جهانیشدن یعنی تشدید و تقویت روابط
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در ورای مرزها که به وسیله آن
مردمان جهان درون یک جامعه واحد جهانی ادغام
میگردند .مک گرو )2331( 6بیان میدارد که جهانیشدن
عبارت است از فرآیند تحول ساختاری در فعالیت اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی که منجر به شکلهای فراملی و
منطقهای قدرت و روابط بینالملل خواهد شد.
متفکــرین اجتمــاعی ،جهــانیشــدن را بــه طــرق مختلــف
دسته بندی کرده اند ،از جمله شولت )1666( 2با رجـوع بـه
ادبیات معاصر ،پنج تعریف کلی از جهانیشدن را به شرح زیر
ارائه میدهد :جهانیشدن به معنای بینالمللی شـدن : 1ایـن
تعریف رشد تبادل بـینالمللـی و وابسـتگی بـین کشـورها را
توصیف میکند و به روابط بـرون مـرزی کشـورها در عرصـه
تجارت و سرمایه گذاری و همچنـین بـه وابسـتگی متقابـل و
بین المللی شدن اقتصادهای ملی میپردازد؛ جهانیشـدن بـه
معنای آزاد سازی : 9در ارتباط با فرآیند حذف موانع تجـاری
و کنترل سرمایه است که از طرف دولـت بـر تحرکـات بـین
کشورها تحمیل میشود .در این معنی ،هـدف ایجـاد دنیـای
اقتصــادی بــدون مــرز و آزاد ســازی اقتصــاد ملــی در جهــت
حرکت به سمت اقتصاد جهانی است .جهانی شدن به معنـای
همگانیشدن و عالمگیر شدن : 1بر این اساس ،جهـانیشـدن
فرایند اشاعه کاالها و ایدهها و تجربیات به مردم سراسر دنیـا
است ،که مـی تـوان بـه اشـاعه کـامپیوتر ،مـاهواره و وسـایل
ارتباطی مثل تلفن همراه اشاره نمود .جهانیشدن به معنـای
غربــی شــدن بــه ویــژه در شــکل آمریکــایی  :ایــن تعریــف
جهانیشدن را به معنای نیروی پویـایی مـیبینـد کـه در آن
ســاختارهای مدرنیتــه ماننــد کاپیتالیســم ،صــنعتیشــدن و
بروکراسی بر دنیا چیره شده و فرهنـگهـای محلـی را نـابود
48
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میکنـد؛ جهـانی شـدن بـه معنـای قلمروزدایـی 0یـا ادغـام
قلمروها در هم و تبدیل آن به قلمرویی واحد :در این تعریـف
جهانی شدن بـر هـم زدن و برداشـتن فضـاها ،محـدودههـا و
فاصلههـا و مرزهـای جغرافیـایی اسـت (شـولت .)1666 ،بـر
اساس تعاریف ارائه شده ،جهانیشدن یک فرصـت اسـت کـه
بتــوان دیــدگاههــای مختلــف و گفتمــانهــای متفــاوت و
اندیشههای گوناگون را بـه نمـایش گذاشـت و ضـمن حفـ
استقالل از توانمندی های دیگر جوامع در حداقل زمان بهـره
جست و بهترینهـا را انتخـاب نمـود .چونکـه جهـانی شـدن
فرایندی تـک بعـدی نیسـت ،بلکـه مجموعـه ی فراینـدهای
پیچیده ای است که به موجب آن دولـتهـای ملـی بـه نحـو
فزایندهای به یکدیگر مرتبط و وابسته میشوند و جهانیشدن
در واقع همکاری آگاهانه و یا الزامـی ملـتهـا و فرهنـگهـا
جهت زیستن در یک جامعهی واحد جهانی است.
 -4دیدگاههای مختلف در رابطه با جهانیشدن
مسأله جهانیشدن در سالهای اخیر از سه نگاه مختلف قابل
بررسی و توجه بوده است .در یک نگاه جهانیشدن بـه مثابـه
ضرورتی اجتنابناپذیر مطرح بوده و طرفداران این نگرش بـه
صورت کامالً اغراق آمیز 1به فرایند جهانی شدن نگریسـته و
بر این باورند که میبایست برای تحقق هر چه سریعتـر ایـده
جهانی شدن با همه توان و سرعت از همه ظرفیتهای جهانی
استفاده کرد .پیروان ایـن نگـرش ،جهـانیشـدن را مقولـهای
ارادی و در کنترل عده ای خاص می دانند ،به زعم آنهـا ،ایـن
اراده در حال حاضـر در اختیـار جهـان سـرمایه داری اسـت.
طرفداران این نگرش با تأکید بر پدیده جهانیشـدن بـر ایـن
باورند که دیگر عمر قلمرو یک دولت و یـک ملـت بـه پایـان
رسیده و فرایند جهانیشدن و حاکمیت اقتصاد و سلطه بـازار
خود یک نظام نوین اجتماعی را در پی خواهد داشت (گیدنر،
 .)2336دیدگاه مزبور بیانگر نـوعی جهـانیسـازی در مقابـل
جهانی شدن است که داللت بر قصـد ،برنامـه و فعالیـتهـای
پشت پرده ای است که نیروهای توانمند در قالب چند کشـور
و یا شرکتهای چند ملیتی در راستای عالیق و منـافع خـود
به کار همگونسازی و یکدستسازی جهان مشـغول هسـتند
(گل محمدی2912 ،؛ حمیدی و سرفرازی)2936 ،
De-Territorialization
Hyperglobalists
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نگاه دوم به پدیده جهانیشـدن یـک نگـاه انتقـادی و تردیـد
آمیز 1است .صاحبان این نگرش بر این عقیدهاند که اندیشـه
جهانیشدن به معنای دقیق آن در حـال حاضـر یـک رویـا و
آرمانی بیش نیست و نباید توان و قدرت و ظرفیـت دولـت و
ملت های مستقل را نادیده انگاشت و زمینه انـزوای هـر چـه
بیشتر دولت های فقیـر را فـراهم سـاخت .چـرا کـه اندیشـه
جهانی شدن و سیطره سـلطه قدرتمنـدان نتیجـهای جـز بـه
حاشــیه رانــدن کشــورهای فقیــر در پــی نخواهــد داشــت.
جهانی شدن نمیتواند تجربه ای جز نابرابری توزیع درآمـد در
سطح جهان ،کم رنگ شدن نقش دولتهـا در فعالیـتهـای
کالن اقتصادی و بیثباتی و سستی در وابستگیهـای ملـی و
فرهنگــی بــه همــراه داشــته باشــد (گــل محمــدی2912 ،؛
حمیدی و سرفرازی.)2936 ،
نگاه سوم بـه مفهـوم جهـانیشـدن بـر ایـن بـاور اسـت کـه
میبایست جهانیشدن را به عنوان یک فرایند انتقال 3مـورد
توجه قرار داد (گیدنر .)2333 ،فراینـدی کـه در اثـر توسـعه
فناوری اطالعات و ارتباطات الکترونیکی موجـب فشـردگی و
تراکم جهان و تقویت خودآگاهی جمعی در میان ابنای بشـر
می شود .بنابراین جهانی شدن فرایندی است که به تدریج بـر
تمامی جنبه های زندگی بشری سایه افکنده و رونـدی اسـت
که به خودی خود ،تحول زا و دگرگون کننده است .طرفداران
این نگرش با قبول فرایند جهانیشدن ،پدیده جهانیشـدن را
یک تغییر و انتقال تدریجی میدانند (حمیـدی و سـرفرازی،
.)2936
جهانیشدن ،صرف نظر از دیدگاهی که در مقابل آن اتخاذ
میشود ،داللتهایی را برای آموزش عالی به همراه دارد .در
هزاره جدید ،در نتیجه جهانیشدن ،جهان به طور روز افزونی
به هم پیوسته میباشد ،در پاسخ به این پدیده ،مؤسسات
آموزش عالی در مأموریت خود ،ارزیابی دوباره دارند تا
بتوانند به این سؤال پاسخ دهند که چگونه آنها میتوانند
فارغ التحصیالتشان را بهتر آماده کنند تا شهروندان جهانی و
حرفهای در دنیای متغیر امروز باشند (جکسون.)1661 ،06

 -5دستاورد تحصیلی
کالرک )1662( 02دستاوردها را میزان رشد دانشجویان در
سطح دانشگاه میداند ،وی معتقد است که دستاوردها
بهطورکلی به دو دسته دانشی (افزایش دانش تخصصی در
زمینه علوم و واحدهای درسی تخصصی) و نگرشی (افزایش
رشد و بالندگی دانشجویان در زمینههای فردی ،اجتماعی،
اخالقی ،انتقادی) تقسیم میگردند .در اصل دستاوردهای
تحصیلی طبق گفتههای کووه و پیس ( ،)2311پیشرفت
دانشجویان در جهت تحقق اهداف آموزشی تعریفشده است.
آستین ( ،)2311بر عامل زمان نیز تأکید بسیاری دارد ،او
معتقد است که یکی از اساسیترین ابعاد مؤثر بر
دستاوردهای دانشجو ،مدتزمانی است که جهت تحصیل
صرف میگردد .قطعاً بین دانشجویانی که در مدت کوتاه
مشغول به تحصیل هستند با دانشجویانی که مدت بیشتری
تحت تحصیل باشند ،نتایج متفاوتی به دست میآید.
چارچوب مفهومی که آستین برای دستاوردهای دانشجویان
از تحصیل ارائه میدهد ،مدل درونداد (ویژگیهای فردی
دانشجویان در بدو ورود به محیط دانشگاه) ،محیط دانشگاه
(برنامههای دانشگاهی گوناگون ،سیاستهای آموزشی ،منابع
آموزشی ،اساتید ،دوستان و همکالسیها ،تعامالت و
بهطورکلی تجاربی اکتسابی در فرایند تحصیل) ،برونداد
(میزان رشد و توسعه همهجانبه دانشجو پس از
فارغالتحصیلی) است.
بیگز و تنگ )1622( 01در یک دستهبندی ،دستاوردهای
تحصیلی به سهطبقه دستاوردهای مؤسسه ،دستاوردهای
رشته و دستاوردهای درس خاص تقسیم میشوند ،دستاورد-
های مؤسسه که شایستگیهای کلیدی نیز گفته میشوند
اهداف کلی مراکز آموزشی (توسعه خالقیت ،اخالق حرفهای،
تفکر انتقادی) را شامل میشوند ،دستاوردهای برنامه در
سطح پایینتری از کلیت بیان میشوند و متمرکز بر
شایستگیهای نهایی حاصل از یکرشته آموزشی (مثالً رشته
تحصیلی علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی) هستند،
دستاوردهای دوره بهطور مستقیم به نتایج حاصل از کیفیت
تدریس و یادگیری در یک دوره یا یک درس خاص مربوط
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میشوند ،دستاوردهای یک درس خاص در سطح خرد بیان
میشوند و توانمندیهای مربوط به آن درس را پوشش
میدهند .نقش دستاوردهای دانشجویان از تحصیل ،مالک و
معیار مناسبی جهت ادراک تحقق اهداف مهم آموزشی در
سطح کالن میباشد .ویلیامز ( )1661بدیهی است که برای
کسب این دستاوردها ،بایستی به دو عامل مهم ویژگیهای
فردی (جنسیت ،رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی) و تجارب
دانشگاهی (ترکیبی از رویدادها ،فعالیتها و فعالیتهای
مرتبط با برنامه درسی یا فوقبرنامه درسی ،تعامل و روابط
دانشجویان با اساتید ،کارکنان و سایر همدانشگاهیها)
دانشجویان توجه کرد.
پیس و کووه ( )1661دستاوردهای تحصیلی را شامل
دستاوردهای حرفهای (نتایجی که منجر به یادگیری هنر و
فن کاربردی گردد)؛ دستاوردهای رشد فردی (نتایجی که
منجر به ارتقاء خصوصیات شخصی فرد شود)؛ دستاوردهای
تحصیلی (نتایجی که منجر به ارتقاء دانش و معلومات فرد
شود) و دستاوردهای ذهنی (نتایجی که منجر به رشد و
ارتقاء فکری و عقالنی شود) میدانند .دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان شامل میزان پیشرفت آنان در جهت تحقق
اهداف مهم آموزشی است .پیس و کووه ( )1661این اهداف
را به پنج گروه اصلی آموزش عمومی ،ادبیات ،هنر و علوم
اجتماعی ،رشد و بهسازی فردی و شایستگیهای اجتماعی،
آموزش علوم و تکنولوژی ،کسب مهارتهای ذهنی و کسب
شایستگیهای حرفهای طبقهبندی نمودند.
با رویداشت به پژوهشهای انجامشده بر اهیمت جهانیشدن
آموزش عالی و پیامدهای مثبت آن تأکید شده است .جونز و
کیلیک )1661( 09با مرور پژوهشهای مرتبط با جهانیشدن
برنامههای درسی آموزش عالی موارد زیر را بهعنوان
ارزشهای مدنظر در چنین برنامههایی شناسایی کردهاند:
گشودگی ،پذیرش ،تحمل پایه مشترک اخالقی ،حساسیت
فرهنگی و محیطی (آیالک)2331 ،؛ شهروندی جهانی ،تکثر
فرهنگی و پیوستگی اجتماعی (های)1661 ،01؛ ذهن
گسترده باز ،درک و احترام به مردم و فرهنگهای دیگر،
ارزشها و روشهای زندگی ،درک ماهیت نژادپرستی
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(نیلسون )1669 ،0؛ احترام گذاشتن و ارزش قائل شدن به
سایر فرهنگها ،گشودگی و پذیرش بدون پیشداوری،
کنجکاوی و کشف ،قابلیت تحمل (دیردروف و هانتر،
)1660؛ کیفیت آموزش عالی (جی ینگ .)1663 ،00جعفری
و عبد شریفی ( )2939در پژوهش خود به نقش مؤثر
شایستگیهای تدریس اساتید بر رشد دستاوردهای تحصیلی
فراگیران تأکید کردند.
01
ویلیامز ( )166؛ آلتبک و نایت ( )1661و ویلیس و
ساتُشی و جرمی )1661( 01مهمترین عوامل بینالمللی شدن
را رشد و توسعه دانش ملی و بومی به کمک دانش
کشورهای دیگر؛ اعتبار سنجی به تحصیالت عالی بینالمللی؛
بهسازی و توسعه نظام آموزشی و بهبود کیفیت منابع
انسانی؛ کسب توانایی برای رقابت در جوامع دانشمحور؛
کسب مهارتهای الزم برای رویارویی با چالشهای اقتصادی
جهان؛ کشف راههای جدید برای حل مسائل؛ افزایش
خودآگاهی و کسب تجربیات جدید از جوامع مختلف؛ ایجاد
تعامل بینالمللی و کسب مهارتهای زبانی در محیط واقعی
و ایجاد چشمانداز مناسب شغلی در آینده؛ گسترش ظرفیت
داخلی دانشگاهها بهخصوص در مقطع کارشناسی ارشد و
دکترا؛ استفاده از زبان انگلیسی بینالمللی بهعنوان یک
وسیله آموزشی و پژوهشی بهخصوص در سطح تحصیالت
تکمیلی؛ ارتقاء برنامههای درسی با محتوای بینالمللی؛
گسترش آموزش مجازی و تالش برای اجرای بهینه برنامهها
و نظارت بر آنان و اطمینان از کیفیت برنامههای میدانند.
جی یونگ ( )1663در پژوهش خود با عنوان رابطه میان
بینالمللی شدن و کیفیت آموزش عالی به این نتایج دست
یافت که میان بینالمللی شدن و کیفیت آموزش عالی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش علی و طاهر
( )1663حاکی از آن بود که تمرکززدایی در امر آموزش ،به
بهبود کیفیت محصوالت آموزشی ازجمله دستاودرهای
تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان کمک خواهد کرد .ولدان،
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رگپی ،چانگ ،جونز ،لیتون )1626( 03معتقدند که
جهانیشدن آموزش عالی بستر مناسب برای کالسهای
درسی متنوع و گسترش دانش و در دسترس بودن آن برای
دانشجویان و اعضای هیأت علمی فراهم میسازد و این امر
بهنوبه خود باعث افزایش عالقهمندی آنان به فعالیتهای
پژوهشی و آموزشی میگردد و از سوی دیگر دانش موجود
در سرتاسر جهان به سهولت در دسترس ذینفعان ازجمله
دانشجویان و اعضای هیأت علمی قرار گیرد.
12
بر اساس نتایج پژوهش آل اِبری )1622( 16و عبدالرزاق
( )1622نظام آموزش عالی باید به یادگیری مادامالعمر،
برنامه درسی ملی و فناوریهای بینالمللی و گنجاندن
تدریس زبان انگلیسی در برنامه درسی توجه ویژه مبذول
دارد .آکانی )1621( 11و استیونز )1621( 19در پژوهشهای
خود به این نتایج دست یافتند که جهانیشدن موجب تغییر
سیستمهای آموزش و روند کیفیت در آموزش میشود .این
تأثیرات مثبت جهانیشدن بر تعلیم و تربیت قابلمالحظه
است و در این راستا سیستم آموزشی باید مبنای خود را بر
کیفیت جهانی قرار داده و استانداردهای بینالمللی پیش

گیرد .در سال  1621پژوهشی توسط شانگ وینگ

11

صورت گرفت .یافته پژوهش حاکی از آن بود که بهمنظور
استفاده از فرصتهای جهانیشدن آموزش عالی بایستی
تعهدی به توسعه برنامه درسی دانشگاهها در راستای
محتوای بینالمللی آموزش ایجاد شود و بر اساس آن
شهروندان جهانی تربیت شوند که خواهان صلح جهانی
باشند (شانگ وینگ .)1621 ،پیت من  )1669( 1در
پژوهشی خود گزارش نمود که کیفیت تالش دانشجویان و
ادراک آنان از محیط دانشگاهی تأثیر معناداری بر میزان
10

تحقق دستاوردهای آنان دارد .نتایج پژوهش میلر ()1661
حاکی از آن بود که کیفیت تالش دانشجویان در حین
69
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تدریس و بازخورد به آنان از سوی اعضای هیأت علمی بر
رشد فردی و کسب دستاوردهای دانشگاهی آنان تأثیرگذار
است .نتایج تحقیق آجبه و آجیم ،)1626( 11در زمینهی
تأثیر شایستگی معلمان بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان
نشان داد که بین میزان شایستگی معلمان و افزایش یا
کاهش عملکرد تحصیلی یادگیرندگان رابطهی مثبت و
معناداری وجود دارد .به این معنا که با افزایش
شایستگیهای تدریس معلمان و افزایش تجارب آنان عملکرد
تحصیلی یادگیرندگان بهبود مییافت و در مقابل آموزش
بهوسیلهی معلمانی که کمتر صالحیت داشتند باعث افت
عملکرد تحصیلی آنان میشد.
11
همچنین بر اساس نتایج پژوهش آگوآنی ( )1621رابطهی
مثبتی بین شایستگیهای معلمان و افزایش بهبود مدیریت
آموزش کالسی و دستاورد تحصیلی وجود دارد .بر اساس
مطالعه وُرِک و موگان ( )1629مدیران و مسئوالن دانشگاهها
برای استفاده بهینه از استراتژیهای جهانیشدن در آموزش
عالی بایستی متعهد به برقراری ارتباط و تعامل با دیگر
دانشگاههای جهان و تحوالت درون و برون سیستم آموزشی
گردند .به نظر میرسد با عنایت به جایگاه و نقش آموزش
عالی در پیشرفت همهجانبه جامعه و با توجه به فرآیند
جهانیشدن بهصورت امواجی توفنده و غیرقابلاجتناب
تمامی مرزهای سیاسی و قانونی کشورها را در هم مینوردد،
ضرورت درک بهتر اهداف آموزش عالی و توسعه آن با توجه
به مسئله جهانیشدن ،میتوان افقهای جدیدی برای
آموزش عالی ترسیم کرد ،توجه به این مهم میتواند شرایط
مطلوب برای توسعه دستاوردهای تحصیلی دانشجویان و به
تبع توسعه همه جانبه کشور را فراهم نمود .یافته پژوهش
جعفری و عسگری ( )1616حاکی از آن بود که جوّ باز
کالس درس میتواند دستاورد تحصیلی دانشجویان را
پیشبین کند .عباس پور ( )2931در پژوهش خود با عنوان
ارزیابی تأثیر جهانیشدن بر فرآیند یاددهی ـ یادگیری به
این یافتهها دست یافت که بین دیدگاه اعضای هیأت علمی
بر اساس ویژگیهای جمعیتشناختی (جنسیت ،رشته،
سابقه تدریس و مرتبه علمی) در مورد تأثیر جهانیشدن بر
Ugbe & Agim
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ایعاد فرآیند یاددهی ـ یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد.
آدمزاده ( )2911در پژوهشی جهانیشدن و نظامهای
آموزشی را مورد مطالعه قرار داد و اصالح و تغییر در
شیوههای تدریس و ارزشیابی از کیفیت فرایند یاددهی ـ
یادگیری امری ضروری بیان کرد.
عالی ( )2911در پژوهش خود با عنوان جهانیشدن تعلیم و
تربیت به این نتایج دست یافت که جهانی شدن تأثیر
مستقیمی بر تعلیم و تربیت و دستاورد تحصیلی دارد.
یافتههای پژوهش امین بیدختی ،محمدی و جعفری
( )2931نشان داد که از دیدگاه دانشجویان ،ادراک اجتماعی
ـ فرهنگی و تأکید بر یادگیری مادامالعمر باالترین میانگین
را به خود اختصاص دادهاند .بین ادراک دانشجویان از
جهانیشدن آموزش عالی (ادراک فردی ،ادارک اقتصادی،
ادارک اجتماعی ـ فرهنگی) با ابعاد ارزیابی آنان از کیفیت
فرایندهای یاددهی ـ یادگیری
(فناوری اطالعات و ارتباطات ،عناصر آموزشی ،تبادل استاد و
دانشجو ،سرمایهگذاری ،تأکید بر یادگیری مادامالعمر ،تنوع
رشته و مدارک ،برنامه و پروژه) در بیشتر موارد رابطه مثبت
و معنادار وجود دارد .ادراک دانشجویان از جهانیشدن
آموزش عالی پیشبینی کننده مثبت و معنادار ارزیابی آنان
از کیفیت فرایندهای یاددهی ـ یادگیری میباشد .ادراک
دانشجویان از جهانیشدن آموزش عالی به طور مستقیم
ارزیابی آنان از کیفیت فرایندهای یاددهی ـ یادگیری را
تحت تأثیر قرار میدهد.
با توجه به اوصاف ذکر شده و بررسی پیشینه پژوهش و
اهمیت نقش جهانیشدن آموزش عالی در موفقیت
سازمانهای آموزشی جهت دستیابی به مطلوبیتهای
آموزشی و سازمانی و همچنین ایجاد شرایط مطلوب در
توسعهی دستاوردهای تحصیلی دانشجویان ،در این پژوهش
مدل فرضی زیر از روابط ساختاری بین جهانیشدن علمی
آموزش عالی و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان در نظر
گرفته شد .در مدل مفهومی ارائه شده جهانیشدن علمی
آموزش عالی به عنوان متغیر برونزاد بر دستاوردهای
تحصیلی دانشجویان به عنوان متغیر درونزاد اثر ساختاری
دارد (شکل .)1

291

متغیر برون زاد

جهانیشدن علمی
آموزش عالی:
همکاری بینالمللی

متغیر درونزاد

دستاورد تحصیلی
دانشجویان:

اجتماع علمی جهانی

دستاورد حرفهای

افزایش سرعت توسعه

دستاورد ذهنی

علمی

دستاورد فردی

شکلگیری تفکر جهانی

دستاورد تحصیلی

رشد اجتماعی دانشگاهیان

شکل  .1مدل مفهومی اثر جهانیشدن علمی آموزش
عالی بر دستاورد تحصیلی دانشجویان

-6روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به بررسی رابطه جهانیشدن
آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه
سمنان در سال تحصیلی  2930-31میپردازد ،روش
پژوهش مورداستفاده ازنظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه
گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی
میباشد.
 -7جامعه آماری ،برآورد نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی
و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان ( 29666نفر) در سال
تحصیلی  2930-31بوده است .شرکتکنندگان  196نفر از
دانشجویان دانشگاه سمنان ( 201نفر معادل  %16/1در
مقطع کارشناسی 01 ،نفر معادل  %13/0در مقطع
کارشناسیارشد) بودند که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای متناسب بر حسب مدرک تحصیلی
(کارشناسی و کارشناسی ارشد) انتخاب شدند.
 -8ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه جهانی شدن علمی آموزش عالی:
بهمنظور سنجش جهانیشدن علمی آموزش عالی از
پرسشنامه جهانیشدن علمی آموزش عالی جعفری ()2931
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که مشتمل بر  11گویه و شش بعد همکاری علمی
بینالمللی (مبادله دانشجویان فارغالتحصیل و پژوهشگران با
سایر دانشگاههای خارجی)؛ اجتماع علمی جهانی (حضور
داشتن دانشجویان ایرانی در دانشگاههای خارج از کشور
برای گذراندن دورههای کوتاه کارآموزی)؛ افزایش سرعت
توسعه علمی (تطبیق عناوین رشتهها و گرایشهای تحصیلی
با عناوین موجود در دانشگاههای معتبر جهانی)؛ شکلگیری
تفکر جهانی (پاسخگویی و مسئولیتپذیر بودن آموزش عالی
در ابعاد فراملی)؛ رشد اجتماعی دانشگاهیان (تأکید آموزش
عالی بر شکستن عقاید قالبی فرد و تعدیل تعصبات بیهوده)
استفاده شده است ،این مقیاس بهصورت طیف پنج گزینهای
لیکرت از بیاهمیت ( )2تا بسیار پراهمیت ( )
درجهبندیشده است .اعتبار ابعاد این مقیاس توسط محقق
به روش آلفای کرونباخ به ترتیب همکاری علمی بینالمللی
()6/162؛ اجتماع علمی جهانی ( )6/19؛ افزایش سرعت
توسعه علمی ()6/1 1؛ شکلگیری تفکر جهانی ( )6/161و
رشد اجتماعی دانشگاهیان ( )6/111محاسبه شده است .به
منظور تعیین روایی خرده مقیاسها ،ضریب همبستگی نمره
کل هر خرده مقیاس با گویههای مربوط به آن محاسبه شد.
دامنه همبستگی گویههای هر یک از خرده مقیاسها با نمره
کل به شرح زیر میباشد :همکاری علمی بینالمللی (-6/01
)6/ 6؛ اجتماع علمی جهانی ()6/03 -6/19؛ افزایش سرعت
توسعه علمی ()6/1 -6/19؛ دستاورد ذهنی (-6/11
)6/16؛ شکلگیری تفکر جهانی ()6/12 -6/19؛ رشد
اجتماعی دانشگاهیان (.)6/13 -6/11
ب) پرسشنامه دستاورد تحصیلی :با توجه به
هدف پژوهش به منظور سنجش میزان دستاورد تحصیلی
دانشجویان از پرسشنامه دستاوردهای تحصیلی جعفری
( )2939مبتنی بر مدل پیس و کووه ( )1661مشتمل بر 16
گویه و چهار بعد دستاورد حرفهای (کسب مجموعه ای از
اطالعات مرتبط با یک حرفه)؛ دستاورد رشد فردی (شناخت
توانایی ها ،عالیق و خصوصیات فردی خود)؛ دستاورد
تحصیلی (آگاهی نسبت به فلسفهها ،فرهنگها و روشهای
مختلف زندگی) و دستاورد ذهنی (توانایی پذیرش دیدگاه ها
و عقاید مختلف) استفاده شده است؛ که بهصورت طیف پنج
گزینهای لیکرت از خیلی کم ( )2تا خیلی زیاد ( )

درجهبندیشده است .اعتبار ابعاد این مقیاس توسط محقق
به روش آلفای کرونباخ به ترتیب دستاورد حرفهای ()6/11؛
دستاورد رشد فردی ()6/32؛ دستاورد تحصیلی ( )6/36و
دستاورد ذهنی ( )6/11محاسبه شده است .به منظور تعیین
روایی خرده مقیاسها ،ضریب همبستگی نمره کل هر خرده
مقیاس با گویههای مربوط به آن محاسبه شد .دامنه
همبستگی گویههای هر یک از خرده مقیاسها با نمره کل
به شرح زیر میباشد :دستاورد حرفهای ( 6)/ 2 -6/0؛
دستاورد رشد فردی ( )6/11 -6/1؛ دستاورد تحصیلی
( )6/11 -6/1؛ دستاورد ذهنی (.)6/12 -6/31
 -9روش تحلیل دادهها
برای تحلیل دادهها از بستهبندی آماری برای تحلیل
دادههای علوم اجتماعی نسخه  1323و نرمافزار روابط خطی
ساختاری نسخه  168.5استفاده شد .مدلیابی معادله
ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و
نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر
بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگران امکان میدهد
مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گونه هم زمان مورد
آزمون قرار دهد .مدلیابی معادله ساختاری یک رویکرد
آماری جامع برای آزمون فرضیههایی درباره روابط بین
متغیرهای مشاهده شده و مکنون است ،که گاه تحلیل
ساختاری کوواریانس و مدلیابی علّی نامیده شده است
(هومن .)2911 ،در این پژوهش شاخصهای توصیفی شامل
میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی با استقاده از
نرمافزار  SPSSمحاسبه شد .سپس با استفاده از نرمافزار
 LISRELروابط فرضی ساختاری با مدل معادالت
ساختاری آزمون شد و شاخصهای برازندگی مدل نهایی
گزارش شد.

 -11یافتهها
برای تعیین میانگین متغیرهای جهانیشدن علمی آموزش
عالی و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان از آمار توصیفی
میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین
متغیرهای پژوهش استفاده شد (جدول  .)2در دانشگاه
79

.Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
)V19
80
).Linear Structural Relations (LISREL V8.5
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موردمطالعه میانگین شکلگیری تفکر جهانی ()M=1/661
دریک بازه درجهای نشان میدهد که دانشجویان میزان
اهمیت شکلگیری تفکر جهانی در راستای رشد
دستاوردهای تحصیلی خود را باالتر از سطح متوسط ()9
ارزیابی کردهاند .الگوی مشابهی در مورد اجتماع علمی
جهانی و افزایش سرعت توسعه علمی مشاهده میشود.
دانشجویان میانگین دستاورد تحصیلی خود را در سطح
متوسط ارزیابی نمودهاند .دستاورد تحصیلی با همکاریهای
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علمی بینالمللی ،اجتماع علمی جهانی ،افزایش سرعت
توسعه علمی ،شکلگیری تفکر جهانی و رشد اجتماعی
دانشگاهیان رابطه مثبت و معنادار دارد .شدت رابطه
دستاورد تحصیلی با شکلگیری تفکر جهانی باالتر از متوسط

و بیشتر از سایر متغیرها است (.)r =0.610, p<.05
کمترین میزان رابطه بین دستاورد تحصیلی دانشجویان با
رشد اجتماعی دانشگاهیان میباشد ( r = 0.372,

.)p<.05

جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد ،ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغيرها

ميانگين

انحراف
استاندارد
0/879
0/897
0/475

1
**0/818
**0/592

1
**0/844

1

**0/372

**0/537

**0/598

1

**0/581

**0/587

**0/802

**

**

**

1

 .1همکاریهای علمی بينالمللی
 .2اجتماع علمی جهانی
 .3افزایش سرعت توسعه علمی

3/859
3/878
3/870

 .4شکلگيری تفکر جهانی

4/002

0/595

 .5رشد اجتماعی دانشگاهيان

3/853

0/481

**0/485

 .8دستاورد تحصيلی

3/142

0/889

**

-11پاسخگویی به پرسشهای پژوهش
 .3آیا جهانیشدن علمی آموزش عالی پیشبینی
کننده معنادار دستاوردهای تحصیلی دانشجویان
میباشد؟
نتایج بهدستآمـده از شـکل ( )1حـاکی از آن اسـت کـه
جهانیشدن علمی آموزش عالی پیشبینی کننده معنـادار
دســــتاوردهای تحصــــیلی دانشــــجویان مــــیباشــــد
)  . (   0.33, p  .05, t  4.30نتــایج مــدل در
حالت تخمین استاندارد حـاکی از آن اسـت کـه در میـان
ابعاد پنجگانه جـهانیشـدن علمـی آمـوزش عـالی ،ابعـاد

0/559

2

0/479

3

0/484

4

0/810

5

1
**

0/372

شکلگیری تفکر جهانی بـا بـار عـاملی ( ،)6/11اجتمـاع
علمی جهانی با بار عاملی ( )6/11و افزایش سرعت توسعه
علمــی بــا بــار عــاملی ( )6/16ســهم بیشــتری در تبیــین
جهانی شدن علمی آموزش عالی دارند .براساس یافتههـای
حاصل میتوان گفت در فرایند جهانی شدن علمی آموزش
عالی باید به ابعاد شکلگیری تفکر جهانی ،اجتماع علمـی
جهانی و افزایش سـرعت توسـعه علمـی توجـه بیشـتری
نمود .بررسی شاخصهای برازش مدل حـاکی از آن اسـت
که مدل نهـایی ،بـرازش نسـبتاً مناسـبی بـا دادههـا دارد
(جدول .)1
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 .4کدام یک از ابعاد جهانیشدن علمی آموزش عالی
(همکاریهای علمی بینالمللی ،اجتماع علمی جهانی،
افزایش سرعت توسعه علمی ،شکلگیری تفکر جهانی،
رشد اجتماعی دانشگاهیان) پیشبینی کننده قویتر
دستاورد تحصیلی دانشجویان میباشد؟

شکل  .2مدل نهایی اثر جهانیشدن علمی آموزش عالی
بر دستاوردهای تحصیلی دانشجویان

*ضرایب استاندارد گزارششدهاند
جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل نهایی اصالحشده
شاخص
X2
Df
X2/df
RMSEA
GFI
AGFI
NFI

CFI
IFI

منبع
91

مولر
()1888
92

بولن
()1898
93
مک کالوم
()1888
باگوزی و
یی)1899( 94
باگوزی و یی
()1899
فُرنل و
95
الرکر
()1891
98
هو و بنتلر
()1888
97
شاه و وارد
()2007

دامنه

مقدار

نتیجه

موردقبول
P< 0/05

41/85

تأیيد

3 -5

23
1/91

تأیيد

> 0/09
RMSEA
< 0/90
GFI
< 0/90
AGFI
<0 /80
NFI

0/058

تأیيد

0/88

تأیيد

0/82

تأیيد

0/87

تأیيد

0/88

تأیيد

0/88

تأیيد

< 0/80
CFI
< 0/80
IFI

81

Mueller
Bollen
83
MacCallum
84
Bagozzi&Yi
85
Fornell & Larcker
86
Hu & Bentler
87
Shah & Ward
82

بهمنظور میزان پیشبینی دستاورد تحصیلی دانشجویان بر
اساس ابعاد جهانیشدن علمی آموزش عالی از رگرسیون گام
به گام استفاده شد و نتایج بهدستآمده نشان میدهد که :در
گام اول شکلگیری تفکر جهانی  % 2 /3از واریانس
دستاورد تحصیلی دانشجویان را پیشبینی میکند .نتایج
بهدستآمده حاکی از آن است که شکلگیری تفکر جهانی
با ضریب رگرسیون  6/169و سطح معناداری  6/62دارای
قابلیت پیشبینی مثبت و معنادار دستاورد تحصیلی
دانشجویان میباشد ). (   0.403 , p  .01, t  6.51
این یافته بدان معناست که شکلگیری تفکر جهانی در میان
ابعاد جهانیشدن علمی آموزش عالی بیشترین نقش را در
افزایش دستاورد تحصیلی دانشجویان دارا میباشد.
در گام دوم شکلگیری تفکر جهانی در تعامل با اجتماع
علمی جهانی  %16/2از واریانس دستاورد تحصیلی
دانشجویان را پیشبینی میکنند .نتایج بهدستآمده حاکی
از آن است که افزایش شکلگیری تفکر جهانی با ضریب
رگرسیون  6/922دارای قابلیت پیشبینی مثبت و معنادار
دانشجویان
تحصیلی
دستاورد
)  (   0.311, p  .01, t  4.737و اجتماع علمی
جهانی با ضریب رگرسیون  6/199و سطح معناداری 6/62
دارای قابلیت پیشبینی مثبت و معنادار دستاورد تحصیلی
دانشجویان )  (   0.233 , p  .01, t  3.537میباشند.
این یافته بدان معناست که اجتماع علمی جهانی پس از
شکلگیری تفکر جهانی در میان ابعاد جهانیشدن علمی
آموزش عالی بیشترین نقش را در افزایش دستاورد تحصیلی
دانشجویان دارا میباشد.
در گام سوم شکلگیری تفکر جهانی و اجتماع علمی جهانی
در تعامل با افزایش سرعت توسعه علمی  %11/1از واریانس
دستاورد تحصیلی دانشجویان را پیشبینی میکنند .نتایج
بهدستآمده حاکی از آن است که شکلگیری تفکر جهانی
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با ضریب رگرسیون  6/111دارای قابلیت پیشبینی مثبت و
دانشجویان
تحصیلی
دستاورد
معنادار
) (   0.227 , p  .01, t  3.131؛ اجتماع علمی
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را پیشبینی میکنند .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است
که شکلگیری تفکر جهانی قویترین پیشبینی کننده
دانشجویان
تحصیلی
دستاورد
معنادار
)  (   0.212 , p  .01, t  2.947و همکاری علمی
بینالمللی ضعیفترین پیشبینی کننده معنادار دستاورد
تحصیلی دانشجویان )(   0.142 , p  .01, t  2.211
میباشد .این یافته بدان معناست که بهمنظور افزایش
دستاورد تحصیلی دانشجویان در راستای جهانیشدن علمی
آموزش عالی ابتدا باید تفکر جهانی در آموزش عالی شکل
گیرد و سپس به یک اجتماعی علمی جهانی رسید و
همچنین سرعت توسعه علمی را افزایش و درنهایت به
همکاری علمی بینالمللی با آموزش عالی خارج از کشور
پرداخت .اما رشد اجتماعی دانشگاهیان نمیتواند بر
دستاوردهای تحصیلی دانشجویان اثر داشته باشد که از مدل
رگرسیون خارج شده است.

جهانی با ضریب رگرسیون  6/232و سطح معناداری 6/62
دارای دومین پیشبینی کننده مثبت و معنادار دستاورد
دانشجویان
تحصیلی
) (   0.191, p  .01, t  2.861و افزایش سرعت
توسعه علمی سومین پیشبینی کننده معنادار دستاورد
تحصیلی دانشجویان ) (   0.190 , p  .01, t  2.628
میباشند .این یافته بدان معناست که افزایش سرعت توسعه
پس از شکلگیری تفکر جهانی و اجتماع علمی جهانی در
میان ابعاد جهانیشدن علمی آموزش عالی بیشترین نقش را
در افزایش دستاورد تحصیلی دانشجویان دارا میباشد.
در گام چهارم شکلگیری تفکر جهانی ،اجتماع علمی جهانی
و افزایش سرعت توسعه علمی در تعامل باهمکاری علمی
بیـنالمللی  %19/0از واریانس دسـتاورد تحصیلی دانشجویان

جدول  .3میزان پیشبینی دستاوردهای تحصیلی دانشجویان بر اساس ابعاد جهانیشدن علمی آموزش عالی
گام

متغیرهای پیشبین

گام اول

شکلگیری تفکر جهانی
شکلگیری تفکر جهانی

گام دوم

اجتماع علمی جهانی
شکلگیری تفکر جهانی

گام سوم

اجتماع علمی جهانی
افزایش سرعت توسعه علمی

متغیر
مالک

F

دستاورد
تحصیلی

/916
11
p>6/62

دستاورد
تحصیلی

11/ 09
6
p>6/2

دستاورد
تحصیلی

12/102
6
p>6/2

R
1
6/69
1
6/ 0
1
6/19

گام چهارم

اجتماع علمی جهانی
افزایش سرعت توسعه علمی
همکاریهای علمی بینالمللی

دستاورد
تحصیلی

6/66

t

R2

β

6/2 3

6/169

0/ 26

6/922

1/191

6/162

6/111

شکلگیری تفکر جهانی
21/329
p>6/62

سطح

6/190

مقدار

معناداری
6/662
6/662
6

6/199

9/ 91

6/111

9/292

6/662

6/232

1/102

6/662

6/236

1/011

6/662

6/121

1/311

6/662

/2 1
6

1/111

6/662

6/21

1/111

6/662

6/211

1/122

6/662

6/62
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 -12بحث و نتیجهگیری
نخستین یافتهی این پژوهش حاکی از آن است که
جهانیشدن علمی آموزش عالی میتواند دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد .این یافته با برخی از یافتههای
پژوهشگرانی چون جی ینگ ()1663؛ جونز و کیلیک ()1661
هماهنگ است.
امروزه پدیده جهانیشدن تمام ابعاد زندگی انسان را در برگرفته و
اثر شگرفی بر همه جنبههای زندگی انسان و از جمله آموزش عالی
به ویژه در حوزهی دستاورد تحصیلی دانشجویان دارد .از سوی
دیگر مؤسسات آموزش عالی برای تحول سازمانی و ارتقای کیفیت
علمی با فرصتها و چالشهای زیادی روبه رو هستند .لذا در توجیه
یافته به دست آمده شاید بتوان چنین گفت که دانشگاهها ،شبکه-
های تشکیل شده از افراد هستند و با توجه به اینکه افراد دارای
نیازها ،عالیق و خواستههای متنوع و گوناگونی هستند و با عنایت
به اینکه تولید و توزیع علم و دانش به عنوان رسالت اصلی آموزش
عالی ،فعالیتی جهانی است و عالوه بر این موارد ،دانشگاهها با
انتظارات فزاینده در خصوص کیفیت برنامههای آموزش عالی،
مرتبط کردن برنامهها با تغییرات اجتماعی و اقتصادی ،تحوالت
تکنولوژی ،تغییرات در نوع دستاوردها و مهارتهای دانشجویان
متناسب با نیاز بازار کار روبرو هستند .بر این اساس میتوان گفت
که از دیدگاه دانشجویان نمونه پژوهش ،جهانی شدن آموزش عالی
بر میزان دستاورد تحصیلی آنان تأثیرگذار است .در مورد تأثیر
جهانیشدن علمی آموزش عالی بر دستاورد تحصیلی دانشجویان
میتوان گفت که ،امروزه تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی ساختارهای
آموزش عالی و از طرفی فرآیند کسب مهارتهای کاربردی
دانشجویان را متأثر ساخته است و نیاز به تغییر محتوا و ایجاد تنوع
در برنامههای آموزشی را مورد تأکید قرار داده است .از سوی دیگر،
جهانیشدن علمی آموزش عالی باید به گونهای باشد که بر رشد و
توسعة کیفیتهای تحصیلی ،آموزشی و عقالنی ،کیفیتهای هنری
و خالقانه ،توانمندیهای نقادانه ،ارزشیابانه و تحلیلی ،رشد و توسعه
فهم و درک آنان از ارزش و قدر انسانها ،رشد حرفهای و شایستگی
تحصیلی آنان تأکید نماید و در نتیجه ،احساس مطلوبیت شخصی
و احساس مثبت آنان به ارزش علمی رشته ایشان را افزایش دهد،
در حالی که طبیعی است که به دالیل تنوع نیازها و درخواستها،
هیچگاه نمیتوان انتظار داشت که همه دانشگاهیان و دانشجویان
راضی باشند به همین دلیل بهتر است آموزش عالی در جهت و

سمت و سوی جهانیشدن گام بردارد تا همه همگام با آن شروع به
حرکت نموده و در راستای رسیدن به اهداف عالیتر گام بردارند.
یافته دیگر پژوهش نشان داد که به منظور افزایش دستاورد
تحصیلی دانشجویان در راستای جهانیشدن علمی آموزش عالی
ابتدا باید تفکر جهانی در آموزش عالی شکل گیرد و سپس به یک
اجتماعی علمی جهانی رسید و همچنین سرعت توسعه علمی را
افزایش و درنهایت به همکاری علمی بینالمللی با آموزش عالی
خارج از کشور پرداخت .این یافته با برخی از یافتههای پژوهشهای
ویلیامز ( )166؛ آلتبک و نایت ()1661؛ ویلیس و همکاران
()1661؛ ولدان ،رگپی ،چانگ ،جونز ،لیتون ()1626؛ آل اِبری
()1622؛ عبدالرزاق ()1622؛ آکانی ()1621؛ استیونز ()1621؛
آگوآنی ()1621؛ شانگ وینگ ()1621؛ وُرِک و موگان ()1629
همراستا میباشد.
در گام اول به منظور بهبود و ارتقای دستاورد تحصیلی دانشجویان،
باید تفکر جهانی در آموزش عالی را شکل داد ،که این امر از طریق
پاسخگو و مسئولیتپذیر بودن آموزش عالی در قبال تربیت نیروی
انسانی ماهر و نمیه ماهر ،شناسایی و تقدیر از افراد مؤثر علمی در
حیطه بینالملل و تشویق افراد بورسیه آموزش عالی به بازگشت به
داخل کشور (با فراهم کردن امکانات پیشرفت علمی و زندگی آنان)
انجام خواهد شد .در گام دوم ،باید به یک اجتماع علمی جهانی با
تأکید بر عضویت دانشجویان در مجامع و نهادهای علمی
بینالمللی ،مشارکت آموزش عالی در سازمانهای علمی بینالمللی،
مشارکت در تولید علم در سطح جهان (کتاب ،مقاله ،طرح
تحقیقاتی و  ،)..فراهم نمودن فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،تالش برای ارتقاء دادن
جایگاه آموزش عالی در نظامهای رتبهبندی معتبر و بهرهگیری از
خدمات کتابخانهای و پایگاههای علمی خارج از کشور بینالمللی
توجه داشت .در گام سوم ،برای تحقق هدف و رسالت اصلی
آموزش عالی که همان کیفیت دستاورد تحصیلی دانشجویان می-
باشد ،باید سرعت توسعه علمی آموزش عالی را با تأکید بر پذیرش
اساتید خارجی برای گذراندن فرصتهای مطالعاتی در دانشگاههای
برتر کشور ،پذیرش دانشجویان دکتری خارجی برای گذراندن
فرصتهای مطالعاتی ،دعوت کردن از استادان و متخصصان
خارجی و حضور آنها در دانشگاهها برای ارائه آموزشهای کوتاه
مدت و بلند مدت به دانشجویان داخلی ،ارائه دروس توسط اساتید
خارجی ،رعایت استانداردهای آموزشی و خدمات آموزشی جهانی،
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تسلط اساتید به زبانهای خارجی و ارائه دروس به زبان انگلیسی،
ایجاد رشتههای جدید جهانی توسط آموزش عالی ،تطبیق عناوین
رشتهها و گرایشهای تحصیلی با عناوین موجود در دانشگاههای
معتبر جهانی ،تطبیق عناوین و محتوای دروس با عناوین و محتوای
دروس در دانشگاههای معتبر جهانی ،تألیف کتب و مقاالت به زبان
انگلیسی توسط اساتید و فراهم نمودن فرصتهای مطالعاتی خارج
از کشور برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان ارتقاء داد .در نهایت
همکاری علمی بینالمللی با آموزش عالی خارج از کشور را با برگزار
نمودن آموزش مشارکتی با سایر دانشگاههای کشورهای خارجی،
استفاده از بررسیهای کارشناسی و پژوهشی در خصوص
بینالمللی کردن برنامههای آموزشی ،شرکت کردن اعضای هیأت
علمی و دانشجویان در پروژههای بینالمللی ،همکاری در برگزاری
کنفرانسها و سمینارهای علمی بینالمللی ،انجام پروژههای
تحقیقاتی مشترک با سایر دانشگاههای خارجی ،مبادله دانشجویان
فارغالتحصیل و پژوهشگران با سایر دانشگاههای خارجی فراهم
نمود تا بتوان از این طریق میزان دستاوردهای تحصیلی دانشجویان
را ارتقاء داد که این امر خود میتواند زمینه مناسب توسعهیافتگی
کشور را فراهم آورد.
در نهایت از جمله عوامل مؤثر در ادراک دانشجویان از جهانیشدن
آموزش عالی و تأثیر آن بر دستاوردهای تحصیلی آنان را میتوان
به اعتقادات دانشجویان نسبت به داشتن منافع همکاری دانشگاهها
با دانشگاههای خارج از کشور و سازمانهای جهانی؛ پرورش
قابلیتهای دانشجویان برای یادگیری الگوهای جدید در تعامالت
فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به تعامالت؛ باز بودن
درهای آموزشعالی به سوی ایدهها و افکار جدید بینالمللی؛ تربیت
دانشجویانی با خصوصیات دانش ،مهارت و نگرش جهانی اندیشیدن
و محلی عمل کردن؛ برابر سازی فرصتها؛ تقویت نهادهای
بینالمللی گفتگوی تمدنها برای حمایت از صلح و آرامش جهانی؛
زمینهسازی رشد فرهنگ تجارت جهانی با تأکید بر حف محیط
زیست در بین دانشجویان؛ تمایل به نقل مکان برای یک موقعیت
بهتر کاری در یک کشور دیگر و باور داشتن به اهمیت
انعطافپذیری در سازگاری با تغییر در دنیای امروزی؛ دانست .به
طور کلی ،توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،با روشن ساختن
الگوی نگرشی حاکم بر بخشی از جامعه دانشجویان ،در خصوص
پدیده جهانشدن میتواند در امر برنامهریزی و ارزیابی کیفیت
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دستاوردهای تحصیلی ،مورد توجه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
کشور واقع شود.
نخستین محدودیت مطالعه حاضر مربوط به نمونه شرکتکنندگان
است .یافتههای حاصل از این مطالعه به جامعه دانشجویان دانشگاه
سمنان قابل تعمیم هستند ،لذا ،پژوهشگران نسبت به هر گونه
تعمیم غیر مجاز هشدار میدهند .محدودیت دیگر این مطالعه
مربوط به ابزارهای اندازهگیری است .ابزارهای اندازهگیری
پرسشنامهای دارای تعدادی از محدودیتهای ذاتی (خطاهای
اندازهگیری ،عدم خویشتننگری ،پاسخهای قابل پذیرش اجتماعی
و  )...هستند .یکی دیگر از محدودیتهای این مطالعه ناشی از خود
گزارشی بودن آن است که برخی از دانشجویان ممکن است
پاسخهایشان را بر اساس آنچه مورد پسند اجتماع است ارائه داده
باشند .در این زمینه بهتر است از سایر روشهای جمعآوری دادهها
مانند مصاحبه ،مشاهده رفتار و  ...استفاده کرد .پیشنهاد میشود
عالوه بر استفاده از ابزارهای معتبرتر برای اندازهگیری سازهها ،از
سایر روشهای اندازهگیری استفاده شود تا شواهدی از بسط روابط
مشاهده شده از یک روش به روشهای دیگر به دست آید.
همچنین محققین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و با در نظر
گرفتن مشاهدات و شواهد موجود به منظور تأثیر گذاشتن بر ادراک
دانشجویان از جهانیشدن علمی آموزش عالی و نقش آن بر
دستاورد تحصیلی ،پیشنهادهایی مطرح مینمایند.
 .2برگزاری دورههای آموزشی و آشناسازی دانشجویان در زمینه
آموزش جهانی به منظور آمادگی بیشتر برای پذیرش و به کارگیری
تأثیرات این فرایند در آنان؛
 .1گنجاندن مبحث جهانیشدن آموزش عالی به عنوان یک واحد
درسی در برنامههای درسی؛
 .9سنجش جهانیشدن و تأثیر آن بر کیفیت دستاورد تحصیلی
دانشجویان در دانشگاهها با توجه به تغییرات محیط داخلی و
خارجی فرا صنعتی و مقابله با چالشهای پیش روی دانشگاهها؛
 .1مورد توجه قرار دادن یادگیری مادامالعمر در تمام رسالتهای
آموزش عالی اعم از آموزش ،پژوهش و خدمات در راستای
جهانیشدن علوم؛
 .آشنایی بیشتر سیاستمداران و برنامهریزان آموزش عالی با
الگوهای ملی و بینالمللی و جهانیشدن آموزش عالی (شیوههای
مختلف و جدید تدریس و کاربرد آنها به تناسب موضوع).
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