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هدف پژوهش ارزيابي تأثير جهاني شدن بر فرآيند  :چكيده
ياددهي ـ يادگيري در آموزش عالي از ديدگاه اعضاي هيأت 

جامعه . علمي دانشگاههاي شيراز و شهيد بهشتي بوده است
شيراز و  يها هآماري شامل كليه اعضاي هيأت علمي دانشگا

طبقه اي براساس نمونه گيري . باشد شهيد بهشتي تهران مي
نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي شيراز و  250، ساده

ابزار پژوهش شامل . شهيد بهشتي مورد انتخاب قرار گرفتند
تأثيرات پديده جهاني شدن در بعد فرآيندهاي "پرسشنامه 

سنجش  براي. ، محقق ساخته بود"يادگيري –ياددهي 
تحليل گويه و براي سنجش پايايي نيز آلفاي  روايي، روش

نتايج نشان داد كه تأثير . كرونباخ مورد استفاده قرار گرفت
جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري به ترتيب در 

تنوع رشته و مدارك، تبادل استاد و دانشجو، : مواردي مانند
ذاري،  فناوري اطالعات، كيد بر يادگيري مداوم، سرمايه گأت

. برنامه و پروژه و استاندارد شدن عناصر آموزشي مي باشد
نشان داد كه بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي بر  ها هيافت

رشته تحصيلي، سابقه (اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي
در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد ) تدريس و مرتبه علمي

  . ت معناداري وجود داردفرآيند ياددهي ـ يادگيري، تفاو
جهاني شدن، فرآيند ياددهي ـ يادگيري،  :كليدي كلمات

  اعضاي هيأت علمي، آموزش عالي
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Abstract: The purpose of the study was to 
evaluate the effects of globalization on 
teaching-learning process in higher education 
from faculty members’ point of view in Shiraz 
and Shahid Beheshti universities. Statistical 
population includes all faculty members in 
Shiraz and Shahid Beheshti Universities and 
250 faculty members in Shiraz and Shahid 
Beheshti Universities were selected by stratified 
sampling. The instruments included a research 
made questionnaire on “the effects of 
globalization in the process of teaching – 
learning”. The validity was assessed by Factor 
Analysis and Cronbach's alpha was used for 
reliability measurement. The results showed 
that the effects of globalization on the process 
of teaching – learning by order of priority 
included: variety of fields and degree, 
exchanges of professors and students, emphasis 
on continuous learning, investment, information 
technology, planning, project and 
standardization of  educational elements The 
Finding also showed a significant difference 
between faculty member’s point of view, 
according to demographic characteristics (sex, 
major, record of teaching and academic rank) 
about the effects of globalization on teaching-
learning process. 
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  مقدمه
 يكپارچگي، فشردگي، چون تعابيري با كه است معاصر دنياي مهم هايپديده از يكي جهاني شدن

جهاني شدن . است و با تعليم و تربيت امروز گره خورده است همراه جهان مگون سازيه و
هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فني در  فرآيندي متنوع و قدرتمند است كه در جنبه

جهاني شدن يعني گسترش سرمايه داري بازار آزاد ). 1380گودرزي،(حال به وقوع پيوستن است 
جهاني شدن را اينگونه ) 2008( 2مارگينسون ).2000، 1فريدمن(جهان  به اغلب كشورهاي

در اين . گسترس، عمق يافتن و سرعت يافتن ارتباطات در يك مقياس جهاني: كندتعريف مي
حوزه ي بلكه مهمتر از آن شايد در  ،صورت موج جهاني فقط شامل مسائل اقتصادي نمي شود

، و اقدامات ها ترتباطات، دانش، عقايد، فناوري، سياسآموزش و پرورش و آموزش عالي، مردمي، ا
  . سازماني تجلي يابد

رو هاي زندگي با تحولي عميق روبهفرآيند جهاني شدن بسياري از مؤلفه به هر حال، در
برخي از اين تحوالت در عرصه ى سياسي و اقتصادي ظاهر شده، و برخي ديگر در  .شده است

هاي ى سريع فناورياز سوي ديگر، توسعه. نموده است هاي فرهنگي و اجتماعي رخحوزه
اطالعاتي و ارتباطي شرايط نويني در جهان ايجاد كرده كه با تكيه بر آن ميزان كنترل و هدايت 

المللي  ميان كشورها دستخوش تغيير هاي مختلف سياسي در كنار روابط تعاملي و بينجريان
هاي علمي و درنظرگرفتن شرايط خاص و پيشرفت ى نوين بازندگي در فضاي جامعه. شده است

اين اثر حاصل تالش براي تبيين وضعيت دنياي . ى ديگري از جهان ارائه داده استفناورانه، چهره
ى زندگي جمعي است و به تأثيري كه جهاني شدن بر اين روند جديد داشته، معاصر در عرصه

  ). 2007ريتزر،(پردازد مي
يي از جهاني شدن را با ها هاگرچه دانشگاهها از اوان شكل گيري جنبدر قلمرو آموزش عالي، 

به گونه . خود داشته اند، اما اين مفهوم در عصر حاضر ابعادي گسترده تر و ژرف تري يافته است
اي كه  بسياري از انديشه پردازان باز نمود پديده پيچيده جهاني شدن در آموزش عالي را بين 

لذا آموزش به گونه اي ژرف ). 2007، 3استرامكوئيست(وصيف كرده اند المللي شدن دانشگاهها ت
اگر چه هنوز توافقي در خصوص مسيري كه . در فرايند كنوني جهاني شدن درگير شده است

ي آموزشي و عملكرد آن پيوند مي زند وجود ندارد، اما اين موضوع ها تجهاني شدن را به سياس
شي از اين كمبود توافق ناشي از اين واقعيت است كه بخ. ميان صاحبنظران بسيار رايج است

جهاني شدن مفهومي پر مجادله است كه براي تحت پوشش قرار دادن تمام قلمرو هاي گفتمان 
                                                 

1 - Friedman 
2 - Marginson 
3 - Stromquist 
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جهاني شدن مفهومي است كه تقريباً براي تشريح . هاي آكادميك و عمومي به كار برده مي شود
از مسائل حاشيه اي سرمايه داري : شود ي زندگي معاصر به كار برده ميها هبسياري از جنب

ي فراملي، پيدايش ها ت، اوج گيري سازمان ها و شركها تدول- كنوني گرفته تا كاهش قدرت ملت
ي بومي مي پردازد و انقالب اطالعات و ارتباطات كه ها تفرهنگ جهاني كه به چالش با سن

شدن به پوششي بدل شده واژه جهاني . ، پول و مردم شده استها هموجب چرخش سريع انديش
كه در بر گيرنده برخي از تغييرات است كه موجب دگرگوني جهان در طول سه دهده اخير شده 

سوي نوعي  محوشدن مرزهاي جداكننده جهان و حركت تدريجي جهان به). 2007، 1ريزوي(است
واقع  هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه در تر در عرصه گونگي، بيش همگني يا هم

شجاعي زند، (شود  شدن گفته مي را نوعي حركت از كثرت به وحدت دانست، جهاني توان آن  مي
1382 .(  

و  است ساخته متأثر را پرورش و آموزش هاي ساختار اقتصادي - اجتماعي تغييرات امروزه
 بر لعاتمطا از بسياري .است داده قرار تاكيد مورد را آموزشي ساختارهاي ونياز به تغيير محتوا 

 المللي بين سطح در اجتماعي و اقتصادي تغييرات با آموزشي اصالحات كه داللت دارند نكته اين
 ساخته مطرح را جديدي تجربي چالش شدن جهاني پديده وجود با اين . است خورده پيوند
 در و كند مي عنوان را اقتصاد و كار بازار دنياي مجدد به سازماندهي نياز شدن جهاني .است

 اطالعات و دانش معموالً .است آورده وجود به را نو و اطالعات دانش به اي فزاينده نياز تيجهن
 اقتصاد اينكه به توجه با و شود مي داده انتقال اعضاي جامعه به محلي و ملي مؤسسات بواسطه
 و آموزش هاي نظام دگرگوني سازد، مي را متحول آموزشي مؤسسات و فرضها ماهيت جهاني
 جهاني ايدئولوژي و جهاني اقتصاد .است اقتصاد جهاني توسعه با همگان همراهي ستلزمم پرورش
 پنج )1999(2كارنوي .سازد مي متاثر را اصطالحات آموزشي راهبردهاي اي فزاينده طور به شدن
 باشد، داشته اي عمده تأثير و پرورش آموزش هاي نظام بر تواند مي شدن جهاني كه را اي شيوه
 يها ههزين كاهش براي دولتها اكثر :مالي رويكردهاي در تغيير -1.است داده رارق بحث مورد

 قرار فشار تحت شان آموزشي يها ههزين براي جديد مالي يافتن منابع و پرورش و آموزش دولتي
 فشار تحت نيز خارجي يها هسرماي جذب براي دولتها ديگر سوي از :كار بازار در تغيير -2.دارند
 اختيار در را ماهر كار و نيروهاي مالي منابع خارجي كشورهاي كه معناست داناين ب و بوده
 از برخورداري تقاضاي آموزش ديده، كار نيروهاي دستمزد بودن باال دليل به اين بر عالوه .دارند

 را عالي مجبورند آموزش دولتها و است يافته افزايش عالي آموزش و دانشگاهي تحصيالت
 به مراكز رفتن آماده متوسطه مدارس التحصيالن فارغ از ياري بس اين، رب عالوه دهند گسترش

                                                 
1 - Rizvi 
2 - Carnoy 
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 بشدت ملي پرورش و آموزش هاي نظام يها تكيفي :آموزش در تغيير -3.هستند عالي آموزش
 درسي يها هبرنام بر بيشتر تأكيد موجب امر اين .است شده بين المللي يها همقايس از متأثر

 به دها، استاندار به دستيابي براي كشورها از بسياري و ته استگش آزمون استاندارهاي و رياضي
 از وسيعي بخش آموزش استانداردهاي تعيين و امتحانات. اند پرداخته آموزشي يها هشيو تغيير
 در پرورش و آموزش نظام پاسخگويي و سطح مسئوليت ارتقاء منظور به كه هستند هايي تالش
 ها فناوري اين :ارتباطي – اطالعاتي فناوري در تغيير -4.اند گرفته قرار توجه مورد جامعه، قبال

 اقشار براي تا دارد وجود اي گسترده تالش شوند و مي معرفي آموزشي هاي نظام به تدريج به
 نحوي به آموزشي يها هبرنام آموزش عالي، در حتي و شود ارائه دور راه از آموزش درآمد، كم

 :اطالعات يها هشبك در تغيير -5. باشد اينترنت و كامپيوتر از استفاده بر مبتني كه شود طراحي
 ارزشها بر تأكيد دليل به از گروهها بسياري .شود مي محسوب جهاني فرهنگ انتقال براي ابزاري

 به نسبت و ورزند مي شدن مخالفت جهاني پديده با ماندن حاشيه در احساس و فرهنگي سنن و
 .نمايند مي مقاومت آن گسترش

 و خرد سطوح در را ملل فرهنگي هويت و حاكميت كه است فرايندي شدن جهاني كلي طور به
 دانش به بشري معرفت دهنده انتقال كه آموزشي نظامهاي لذا است، داده قرار تأثير كالن تحت
 نظر در گسترش به رو فرايند اين از دور به يا و جدا را خود توانند نمي خود هستند آموختگان

  .گيرد
  

  پژوهشپيشينه 
يادگيري مطالعات  -در خصوص تحوالت و تأثير جهاني شدن بر رويكردها، روشهاي ياددهي

تأثير جهاني ) 1990(1باكي و اسپنسدر پژوهشي . و پژوهش هاي متعددي صورت گرفته است
يادگيري را بررسي كردند و چنين گزارش دادند كه راهبردهاي –شدن بر فرآيند ياددهي 

بيست و يكم ضروري است و استدالل مي كنند كه اين مهارتها فراگيران را فراشناختي براي قرن 
در ) 1382(رابرتسون. ي جديد، توانا مي سازدها تدر انجام موفقيت آميز يادگيري در موقعي

پژوهشي با عنوان جهاني شدن؛ تئوري هاي اجتماعي و فرهنگ جهاني، نتيجه گرفت كه 
عرصه ي جهاني تبديل شده اند و چنانچه كشوري از مؤسسات آموزشي به بازيگران مهمي در 

آموزش و پرورش بين المللي سر باز زند در دنيايي كه به طور روزافزون اعتقاد بر اين است كه در 
يادگيري گذشته كه بر پايه ي تفكر خطي و  - دنياي متغير، روش هاي سنتي در فرآيند ياددهي 

، به لحاط اقتصادي و سياسي متحمل زيان خواهد ي تفكر منطقي در هم تنيده مي شودها تمهار
                                                 

1- Bakey & Spence 
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در پژوهشي با عنوان جهاني شدن آموزش عالي در دانشگاههاي چين نتايج را ) 2006( 1يودر. شد
چنين بيان نمود كه از نظر اساتيد جهاني شدن بر نظام دانشگاهي و اكثر فرايندهاي مرتبط با آن 

. تدريس اثر مثبت و معنادار مي گذارد تأثير داشته و بر كيفيت آموزشي و فرايندهاي
هاي فناوري در مطالعه خود با عنوان جهاني شدن آموزش بين المللي و چالش) 2005(2برنز

اطالعات و ارتباطات و نگه داشت كيفيت آن نتيجه گرفت كه جهاني شدن تاثير مستقيمي بر 
. جهاني شدن تغيير مي كند كيفيت داشته و همچنين نظام فناوري اطالعات و ارتباطات متأثر از

در بررسي خود با عنوان جهاني شدن و تعليم و تربيت بيان نمود كه روند ) 2000(3باربولز و تورز
سريع جهاني شدن فزايند تعليم وتربيت را با دشواري و چالش روبرو ساخته و اين امر اثرات 

كليه فرايندهاي تعليم همچنين . دهدمستقيم جهاني شدن را بر تعليم و تربيت را نشان مي
تاثير جهاني شدن بر اجتماع ) 2004(4تاي وو. واسطه جهاني شدن در حال تغيير استوتربيت به

و فرهنگ چنين گزارش داد كه ابعاد جهاني شدن در رفتار اجتماع به طور مثبت معنادار اثر 
بدين واسطه . اردگذاشته و همچنين جهاني شدن بر فرهنگ نيز تواسته اثر مثبت و معناداري بگذ

اجتماعي حركت خود و رفتار خود را به سمت رفتارهاي بين المللي سوق داده و فرهنگ متاثر از 
در پژوهش خود با عنوان تاثير جهاني شدن بر ) 2012( 5آكاني. فرهنگ جهاني شدن است

آموزش و پرورش نيجريه نتايج را چنين گزارش داد كه جهاني شدن موجب تغيير سيستم هاي 
اين امر تاثرات مثبت جهاني شدن را بر تعليم و . آموزش و روند كيفيت در آموزش شده است

همچنين كليه راهكارها و پيشنهادات در راستاي جهاني شدن تعليم و . تربيت نشان مي دهد
تربيت صورت مي گيرد و سيستم آموزشي مبناي خود را كيفيت جهاني قرار داده و استانداردهاي 

بر روي جهاني شدن و ) 2011(6در پژوهشي كه عبدالرزاق. ا در پيش گرفته استبين لمللي ر
كيفيت نظام  -1تأثير آن بر آموزش و پرورش و فرهنگ در مالزي انجام داد نتايج نشان داد كه 

جهاني شدن اثر مستقيم معناداري بر كيفيت  -2. آموزش و پرورش در حد مطلوبي نمي باشد
. جهاني شدن اثر منفي و معناداري بر فرهنگ بومي جامعه مالزي دارد -3. آموزش و پرورش دارد

اي ي درسي بين المللي بايد بتواند چاره بيانگر آنست كه يك برنامه) 2008(7ويليام نتايج مطالعه
در اين . ايده آل براي پشتيباني بهتر نيازهاي گوناگون يادگيري دانشجويان بين المللي باشد

                                                 
1 -Yoder 
2  - Beerens 
3  - Burbules&Torres 
4  - Taiwo 
5-Akani 
6- Abdul Razak 
7 -William 
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رويكرد تبديل شونده كه آگاهي انتقادي نسبت به ارزشهاي مرتبط با  راستا، حركت به سوي
ي درسي را ارتقا ميدهد، روشهاي گوناگون دانستن و ها هرويكردهاي  آموزشي و تربيتي و برنام

موجوديت را مورد ارج و احترام قرار ميدهد و به دانشجويان به عنوان شريكي فعال در فرايند 
اي كه  در مطالعه. د هدف نهادهاي آموزش عالي قرار گيرديادگيري ارزش مي نهد، باي

تواند به عنوان ابزار اصلي يا راهبردي با هدف اينكه آيا يادگيري الكترونيكي مي) 2006(1ميهايلوا
براي بين المللي سازي در آموزش عالي مورد توجه قرار گيرد، انجام داد، نتايج بيانگر آنند كه  

ي تدريس و كليه الگوهاي متنوع يادگيري باشد، بهترين شيوه يادگيرهايي كه تركيبي ار
به عبارت ديگر، تنوع و تركيب روشهاي نظري، عملي، واقعي و مجازي . يادگيري به شمار ميروند

در مطالعه خود ) 2002(2بالك و كامرون. يادگيري را پربارتر سازد-مي تواند فرآيندهاي ياددهي
بيان نمود كه ابعاد جهاني شدن بر كيفيت تدريس زبان اثر  برروي جهاني شدن و تدريس زبان،

در . معناداري گذاشته چنان كه شيوه تدريس زبان فعلي ديگر پاسخگوي نياز فراگيران نمي باشد
با عنوان جهاني شدن و جنبش هاي جديد اجتماعي به تاثير روند جهاني ) 2000(3پژوهش كلنر

غيير در جنبش هاي جديد اجتماعي اشاره نموده شدن بر چگونگي حركت و نوع تبليغات و ت
در اين پژوهش چنين اعالم شده كه جنبش هاي جديد اجتماعي به واسطه جهاني شدن . است

. كندبه وجود آمده و حركت خود را در جامعه بر گرفته از سيستم جهاني شدن دنبال مي
 6و كالرك) 2003( 5، باربر)1991(، گيدنز )2005(4همچنين صاحبنظراني همچون فيشر

بيشتر به صورت تحليلي بر روي موضوع جهاني شدن كار كرده و بدين نتيجه رسيدند ) 1998(
  . كه در آن كليه فرايند ها به صورت يك نظام كل و با اجزا مرتبط به هم در نظر گرفته مي شود

ني در مطالعه اي با عنوان جهاني شدن تعليم و تربيت نتيجه گرفت كه جها) 1384(عالي
با عنوان ) 1384(در پژوهش آدم زاده. شدن تأثير مستقيمي بر فرآيند ياددهي يادگيري دارد

ي تدريس و فرآيند ها هجهاني شدن و نظام هاي نوين آموزشي، بر اصالح و تغيير در شيو
در اين پژوهش چنين بيان شده كه نظام خطي آماده سازي آموزشي . يادگيري اشاره نموده است

) 1384به نقل از حسيني،(تافلر . در يك نظام بسته در اين شرايط، كارايي نداردبراي زندگي 
معتقد است كه آموختن را بايد از نو تعريف كرد و هدف آموزش و پرورش بايد تقويت توانايي 

براي اينكه فراگير در فرآيند جهاني شدن عملكرد . افراد براي سازگاري با تحوالت جهاني باشد
                                                 

1 -Mihhailova 
2- Block& Cameron 
3-Kellner 
4- Fisher 
5- Barber 
6 -Clark 
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- در مطالعه) 1384(قاهري . د بايد كاري بيش از جمع آوري اطالعات انجام دهدخوبي داشته باش
. ي خود تأثير ارتباطات بين المللي آموزش عالي بر عناصر برنامه را مورد بررسي قرار داده است

نتايج پژوهش وي حاكي از آن است كه افزايش ارتباطات بين المللي آموزش عالي در عناصر 
بسيار خواهد داشت و در محتوا، روشهاي تدريس، ارزشيابي و در نهايت، در درسي تأثير  برنامه

در پژوهشي كه شهيدي، رضويه، جهرمي و . عنصر تجهيزات موجب تغييرات فراواني خواهد شد
با عنوان بررسي تاثير جهاني شدن آموزش عالي بر كيفيت آموزشي دانشگاهها از ) 1385(سيدي

يراز انجام دادند نتايج نشان داد كه كليه ابعاد جهاني شدن بر ي شها هديدگاه استادان دانشگا
همچنين بين استادان دانشگاه آزاد و و دانشگاه . گيفيت آموزشي تاثير مثبت و معنادار دارد

. دولتي شيراز تفاوت عناداري در تاثير گذاري ابعاد جهاني شدن بر كيفيت آموزشي وجود نداشت
ي با عنوان فرعنگ جهاني شدن و آموزش عالي گزارش نتايج در پژوهش) 1389(واعظي و قرونه

پژوهش تحليل خود را چنين بيان داشتند كه جهاني شدن فرايندي است كه انتهاي آن منجر به 
جهان يشدن براي تمام نقاط دنيا نتايج يكساني به بار نمي . جامعة جهاني و عصر جهاني مي شود

نيز از  ها هدانشگا. قه اي به منطقه ديگر متفاوت خواهد بودآورد، بلكه تغييرات حاصل از آن از منط
از طرف . ديرباز با مفهوم جهاني بودن آشنا بوده اند، چه اين كه اقتضاي دانش كليت آن است

همچنين اخوان . ديگر  فرايند هاي جهاني شدن منجر به شكل گرفتن اجتماع علمي مي شود
عنوان ابعاد جهاني شدن آموزش عالي نيز بدين  نيز در پژوهشي با) 1387(صراف و نيلفروش 

ي مختلف فرهنگي، ها هصورت بيان داشتند كه اصوالً فرايند جهاني شدن آموزش عالي را از جنب
تحت تاثير قرار داده و موجب تغيير در فرآيندهاي برنامه ريزي آموزشي ... اجتماعي، سياسي و 

ي گوناگون قدرت ها هگاهها مي توانند در عرصهمچنين با فرايند جهاني شدن دانش. آن مي گردد
در پژوهش خود با عنوان جهاني شدن، انقالب اطالعاتي و تعليم ) 1383(باقري. نمايي كنند

وتربيت بيان داشت كه شكل و ويژگي هاي اجتماعي در عصر جهاني شدن بر دانش تاثير خواهد 
به سوي  باز انديشي درباره دانش و همچنين از سويي ديگر ديدگاه اجتماع مجازي ما را . گذاشت

آيد نيز مساله هويت فرا مي خواند، زيرا به تبع اجتماع مجازي سخن از هويت مجازي به ميان مي
در اصول حاكم بر تحوالت جهاني آموزش و ) 1383(آقازاده . كه مالزم با انشقاق هويتي است

پرورش و كليه فرايندهاي آن  پرورش بيان مي دارد كه تحوالت جهاني و جهاني شدن آموزش و
همچنين تحوالت جهاني شدن فرايند چگونگي تعليم وتربيت را . را تحت الشعاع قرار داده است
هاي در پژوهش خود با عنوان جهاني شدن و چالش) 1384(ابيلي. به سمت خود سوق داده است

م تعليم وتربيت تحت ارزيابي عملكرد در نظام تعليم و تربيت بيان نمود كه عملكرد ها در نظا
تاثير جهاني شدن تغيير كرده و همچنين شاخض هاي ارزيابي آن نيز بواسطه جهاني شدن و 

اين موضوع اثرات جهاني شدن را بر نظام تعليم و تربيت . همسو با تغييرات متفاوت شده است
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بيت در بررسي جهاني شدن و تأثير آن بر اهداف تعليم وتر) 1380(عطاران. مشخص مي دارد
نتيجه گرفت كه اهاف تعليم و تربيت مي بايست مطابق با موقعيت شكل بگيرد و موقعيت كنوني 
وضعيت جهاني شدن است و اهداف تعليم و تربيت مطابق با اهداف جهاني شدن در حال تغيير 

هاي نوين آموزشي بيان در پژوهش خود با عنوان جهاني شدن و نظام) 1381(حسيني. است
ي جديد شده و ها هي شدن موجب به وجود آمدن نظام هاي نوين آموزشي با شيونمود كه جهان

نظام هاي آموزشي متاثر از جهاني شدن شكل . ديگر آن نظام هاي سنتي كارايي الزم را ندارد
  .     خود را تغيير داده و با نظام هاي آموزشي جهاني مرتبط خواهند شد

ي ها هشده پيرامون تأثير جهاني شدن بر عرصبه طوركلي مي توان گفتكه مطالعات انجام 
مختلف زندگاني در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فناورانه، فرهنگي و تربيتي بوده است كه 
در اين نوشتار عمدتاً سعي بر ارائه ي نتايج برخي از پژوهش هاي انجام شده در حوزه ي تعليم و 

  .تربيت و آموزش عالي مي باشد
  

  اهداف پژوهش
هدف كلي تحقيق ارزيابي ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي شيراز و شهيد بهشتي 
. درباره ميزان تأثير فرايند جهاني شدن بر فرآيند ياددهي ـ يادگيري در آموزش عالي مي باشد

 :اهداف فرعي تحقيق عبارتند از
تعيين مؤثرترين بعد جهاني شدن بر فرآيند ياددهي ـ يادگيري از ديدگاه  -1

  اعضاي هيأت علمي
بررسي تأثير جهاني شدن بر فرآيند ياددهي ـ يادگيري در آموزش عالي از  -2

 ديدگاه اعضاي هيأت علمي بر اساس رشته تحصيلي آنان
بررسي تأثير جهاني شدن بر فرآيند ياددهي ـ يادگيري در آموزش عالي از  -3

 ديدگاه اعضاي هيأت علمي بر اساس سوابق خدمت آنان
هاني شدن بر فرآيند ياددهي ـ يادگيري در آموزش عالي بر بررسي تأثير ج -4

 اساس مرتبه اعضاي هيأت علمي 
  روش شناسي

تأثير جهاني شدن بر فرآيند ياددهي ـ يادگيري در با توجه به اين كه هدف پژوهش بررسي 
مي باشد، از نظر روش  آموزش عالي از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي شيراز و تهران

بررسي تأثير : متغيرهاي اصلي اين تحقيق عبارتند از. مي باشديق توصيفي از نوع پيمايشي تحق
كه شامل فن آوري اطالعات و ارتباطات، استاندارد شدن  جهاني شدن، فرآيند ياددهي ـ يادگيري
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عناصر آموزشي، تبادل استاد و دانشجو، سرمايه گذاري، تأكيد بر يادگيري مداوم، تنوع رشته و 
شناختي در اين تحقيق شامل مرتبه  باشند و متغيرهاي جمعيت رك و برنامه و پروژه ميمدا

  .مي باشند  علمي، سابقه خدمت و نوع دانشكده
ي شيراز و شهيد بهشتي ها هجامعه آماري اين پژوهش شامل كليه اعضاي هيأت علمي دانشگا

شتي تهران عبارت است از جامعه آماري اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد به. باشد تهران مي
نفر علوم انساني،  366نفر علوم پايه،  86نفر فني و مهندسي،  250نفر، كه از اين تعداد  730

نفر هنر و معماري  و جامعه آماري اعضاي هيأت علمي دانشگاه  73علوم اجتماعي و رفتاري و 
نفر  234نفر علوم پايه،  912نفر فني و مهندسي،  145نفر كه از اين تعداد،  700شيراز عبارت از 

نفر كشاورزي و دامپزشكي  159نفر هنر و معماري و  33علوم انساني، علوم اجتماعي و رفتاري،
  .مي باشند

روش نمونه گيري پژوهش، روش طبقه اي ساده بر حسب دانشكده بـود و بـا اسـتفاده از فرمـول     
پس از توزيع پرسشنامه بين افراد . نفر از اساتيد به عنوان نمونه انتخاب شدند 250كوكران تعداد 

از بـين اعضـاي   . به محقق عـودت داده شـد  ) درصد100(نسخه از ابزار سنجش  250نمونه، كليه 
رشـته علـوم   % 16نفر معادل با  40رشته ي علوم انساني و %   20نفر معادل با  50هيأت علمي ، 

 40مهندسـي و  -رشته فنـي % 61نفر معادل با  40رشته كشاورزي و %16نفر معادل با  40پايه و 
از بـين اعضـاي هيـأت    .رشته پزشكي بودند%  16نفر معادل با  40رشته هنر و % 16نفر معادل با 

%  44نفر معادل بـا   110بوده و ) سال1-10(داراي سابقه خدمت %  24نفر معادل با  60علمي ، 
نفـر   80لمـي ،  همچنين از بـين اعضـاي هيـأت ع   . مي باشند) سال11-20(داراي سابقه خدمت 

نفـر   30از بين اعضاي هيأت علمي ، . بودند) سال به باال 21(داراي سابقه خدمت %  32معادل با 
داراي مرتبـه علمـي   %  28نفـر معـادل بـا     70داراي مرتبه علمي استادي بوده و %  12معادل با 

اراي مرتبـه  د%  52نفر معادل با  130همچنين از بين اعضاي هيأت علمي، . دانشياري مي باشند
داراي مرتبـه علمـي مربـي    %  8نفر معادل بـا   20علمي استادياري و از بين اعضاي هيأت علمي، 

  .بودند
  

  درصد  فراواني  جنسيت
  %28  70  زن
  %72  180  مرد

  درصد  فراواني مرتبه علمي
  %12  30 استاد
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  %28  70  دانشيار
  %52  130  استاديار
  %8  20  مربي
  درصد  فراواني  سابقه

10-1  60  24%  
20-11  110  44%  

  %32 80 سال به باال21
  درصد  فراواني رشته

  %20  50  علوم انساني
  %16  40  علوم پايه
 %16 40  كشاورزي

 %16 40  مهندسي-فني
 %16 40  و معماري هنر

 %16 40 پزشكي
  %100  250  كل

  
ن بر فرآيند ارزيابي تأثير جهاني شدپرسشنامه محقق ساخته روايي و پايايي : ابزار پژوهش

بر . هاي تحليل گويه و آلفاي كرونباخ محاسبه شدبه ترتيب با استفاده از روشياددهي ـ يادگيري،
 .با نمره كل معنادار بوده كه نشان دهنده روايي پرسشنامه بود ها هرابطه همه گوي اين اساس

ز روش آلفاي ي پرسشنامه اها ههمچنين براي برآورد ضريب پايايي محاسبه همساني دروني گوي
، 72/0، 76/0: به ترتيب بعد 7محقق ساخته، در ضرايب پايايي پرسشنامه . كرونباخ استفاده شد

بعد،  7بدست آمد، بنابراين ضرايب باالي آلفاي كرونباخ در  80/0و  78/0، 81/0، 74/0، 78/0
  .تأييد كننده پايايي اين پرسشنامه بود

  
  ها هيافت

يادگيري از ديدگاه اعضاي -تلف فرآيند ياددهيتأثير جهاني شدن بر ابعاد مخ -1
 هيأت علمي چگونه است؟

در پاسخ به اين سؤال بااستفاده از روش هاي آماري تحليل واريانس اندازه گيري هاي مكرر 
  ).2و  1جداول (نتايج زير حاصل گرديد
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ثير هاي مكرر جهت مقايسه تأ نتايج آزمون تحليل واريانس اندازه گيري): 1(جدول شماره 
  جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري از ديدگاه اعضاي هيأت علمي

انحراف  ميانگين تعداد متغير
 استاندارد

درجه  Fمقدار 
 آزادي

سطح 
 معناداري

   فناورري اطالعات
  
  
  
250 

69/3 36/0   
  
  
  

57/72  
 

  
  
  
6  
  و

249  
 

  
  
  
  
0001/0 

استاندارد شدن 
 عناصر آموزشي

67/3 29/0 

ادل استاد و تب
 دانشجو

98/3 31/0 

 35/0 90/3 سرمايه گذاري
تاكيد بر يادگيري 

 مداوم
93/3 40/0 

تنوع رشته و 
 مدارك

13/4 35/0 

 37/0 69/3 برنامه و پروژه

  
شود كه بين ميانگين تاثير  مالحظه مي) 2(با توجه به نتايج آزمون تعقيبي بونفروني جدول شماره 

تأكيد بر يادگيري ، سرمايه گذاري، تبادل استاد و دانشجوني شدن بر بعد فناوري اطالعات با ابعاد جها
بين ميانگين تاثير جهاني . وجود دارد 0001/0، تفاوت معناداري در سطح تنوع رشته و مداركو   مداوم

تاكيد بر ، يه گذاريسرما، تبادل استاد و دانشجو با ابعاد استاندارد شدن عناصر آموزشي شدن بر بعد
بين ميانگين تاثير . وجود دارد 0001/0، تفاوت معناداري در سطح تنوع رشته و مداركو   يادگيري مداوم

، تفاوت برنامه و پروژهو  تنوع رشته و مداركبا ابعاد  تبادل استاد و دانشجوجهاني شدن بر بعد 
با  سرمايه گذاري اثير جهاني شدن بر بعدهمچنين بين ميانگين ت. وجود دارد 0001/0معناداري در سطح 

بين ميانگين .  وجود دارد 0001/0، تفاوت معناداري در سطح برنامه و پروژهو  تنوع رشته و مداركابعاد 
، تفاوت برنامه و پروژهو  تنوع رشته و مداركبا ابعاد  تاكيد بر يادگيري مداوم تاثير جهاني شدن بر بعد

تنوع رشته و همچنين، بين ميانگين تاثير جهاني شدن بر بعد .  د داردوجو 0001/0معناداري در سطح 
اما ساير ابعاد، تفاوت معناداري با . وجود دارد 0001/0با بعد برنامه و پروژه ، تفاوت معناداري در سطح  مدارك

  . يكديگر ندارند
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جهاني شدن بر ابعاد براي تعيين تفاوت بين تأثير  نتايج آزمون تعقيبي بونفروني): 2(جدول شماره
  فرآيند ياددهي ـ يادگيري از ديدگاه اعضاي هيأت علمي

 متغير
فناوري 
 اطالعات

استاندارد 
شدن 
عناصر 
 آموزشي

تبادل استاد و 
 دانشجو

سرمايه 
 گذاري

تاكيد بر 
يادگيري 
 مداوم

تنوع رشته 
 و مدارك

برنامه و 
 پروژه

فناوري 
 اطالعات

1       

استاندارد 
شدن عناصر 

 شيآموز
NS 1      

تبادل استاد 
 و دانشجو

0001/0 0001/0 1     

سرمايه 
 گذاري

0001/0 0001/0 NS 1    

تاكيد بر 
يادگيري 
 مداوم

0001/0 0001/0 NS NS 1   

تنوع رشته و 
 مدارك

0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 1  

برنامه و 
 پروژه

NS NS 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 1 

  
هاي مختلف اوت معناداري بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي با رشتهآيا تف -2

تحصيلي در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري وجود 
  دارد؟ 

ي مختلف در مورد تأثير جهاني شدن بر ها هبراي مقايسه ديدگاه اعضاي هيأت علمي رشت
طبق جدول شماره . نس چند متغيره استفاده شدابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري، از تحليل واريا

ي مختلف ها هتحليل واريانس چند متغيره نشان داد كه بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي رشت) 3(
، >0001/0P(در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري، تفاوت معناداري 

  . وجود دارد) F ،65/0 = λ)249و  5= (01/3
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ي مختلف در مورد تأثير جهاني ها هميانگين ديدگاه اعضاي هيأت علمي رشت: 3اره جدول شم

  شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري
ابعاد فرايند 

 - ياددهي 
 يادگيري

 ميانگين تعداد رشته
انحراف 
 λ درجه آزادي F استاندارد

سطح  
 معناداري

فناوري 
 اطالعات

 27/0 71/3 50 علوم انساني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
01/3 

  
  
  
  
  
  
  
  
5  
  و

249 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
65/0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
0001/0 

 31/0 77/3 40 علوم پايه
 41/0 77/3 40 كشاورزي

 33/0 73/3 40 فني و مهندسي
 40/0 71/3 40 هنر 
 36/0 45/3 40 پزشكي

استاندارد 
شدن عناصر 

 آموزشي

 22/0 69/3 50 علوم انساني
 33/0 72/3 40 علوم پايه
 32/0 71/3 40 كشاورزي

 25/0 61/3 40 فني و مهندسي
 29/0 78/3 40 هنر 
 27/0 51/3 40 پزشكي

تبادل استاد 
 و دانشجو

 22/0 03/4 50 علوم انساني
 34/0 01/4 40 علوم پايه
 30/0 4 40 كشاورزي

 38/0 11/4 40 فني و مهندسي
 28/0 91/3 40 هنر 
 29/0 82/3 40 پزشكي

سرمايه 
 گذاري

 29/0 98/3 50 علوم انساني
 29/0 79/3 40 علوم پايه
 36/0 02/4 40 كشاورزي

 34/0 91/3 40 فني و مهندسي
 38/0 86/3 40 هنر 
 43/0 82/3 40 پزشكي

تĤكيد بر 
يادگيري 
 مداوم

 36/0 89/3 50 علوم انساني
 39/0 84/3 40 علوم پايه
 31/0 01/4 40 كشاورزي

 35/0 09/4 40 فني و مهندسي
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ابعاد فرايند 
 - ياددهي 
 يادگيري

 ميانگين تعداد رشته
انحراف 
 λ درجه آزادي F استاندارد

سطح  
 معناداري

 43/0 95/3 40 هنر 
 51/0 81/3 40 پزشكي

تنوع رشته و 
 مدارك

 34/0 07/4 50 علوم انساني
 32/0 12/4 40 علوم پايه

 40/0 15/4 40 رزيكشاو
 28/0 11/4 40 فني و مهندسي

 32/0 25/4 40 هنر 
 39/0 12/4 40 پزشكي

برنامه و 
 پروژه

 38/0 84/3 50 علوم انساني
 35/0 72/3 40 علوم پايه
 40/0 66/3 40 كشاورزي

 33/0 59/3 40 فني و مهندسي
 26/0 76/3 40 هنر 
 43/0 55/3 40 پزشكي

  
ي علوم ها هآزمون تعقيبي تحليل واريانس يك طرفه نشان داد كه اعضاي هيأت علمي رشت

تأثير ) 45/3(رشته ي پزشكي پايين ترين ميانگين ) 77/3(پايه و كشاورزي باالترين ميانگين 
اعضاي هيأت علمي جهاني شدن بر فناوري اطالعات را گزارش نمودند و تفاوت بين ديدگاه 

همچنين اعضاي هيأت علمي . معنادار شد) 0001/0(ي مختلف از اين بعد در سطح ها هرشت
تأثير جهاني ) 51/3(و رشته ي پزشكي پايين ترين ميانگين ) 78/3(رشته هنر باالترين ميانگين 

أت شدن بر استاندارد شدن عناصر آموزشي را گزارش نمودند و تفاوت بين ديدگاه اعضاي هي
اعضاي هيأت علمي رشته . معنادار شد) 001/0(ي مختلف از اين بعد در سطح ها هعلمي رشت

تأثير ) 82/3(و رشته ي پزشكي پايين ترين ميانگين ) 11/4(فني و مهندسي باالترين ميانگين 
جهاني شدن بر تبادل استاد و دانشجو را گزارش نمودند و تفاوت بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي 

همچنين اعضاي هيأت علمي رشته . معنادار شد) 001/0(ي مختلف از اين بعد در سطح ها هرشت
تأثير ) 79/3(و رشته ي علوم پايه پايين ترين ميانگين ) 02/4(كشاورزي باالترين ميانگين 

جهاني شدن بر سرمايه گذاري را گزارش نمودند و تفاوت بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي 
اعضاي هيأت علمي رشته فني و . معنادار شد) 02/0(ن بعد در سطح ي مختلف از ايها هرشت

تأثير جهاني ) 81/3(و رشته پزشكي پايين ترين ميانگين ) 09/4(مهندسي باالترين ميانگين 
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شدن بر تĤكيد بر يادگيري مداوم را گزارش نمودند و تفاوت بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي 
همچنين اعضاي هيأت علمي رشته . معنادار شد) 01/0(ي مختلف از اين بعد در سطح ها هرشت

تأثير ) 55/3(و رشته ي پزشكي پايين ترين ميانگين ) 84/3(علوم انساني باالترين ميانگين 
جهاني شدن بر برنامه و پروژه را گزارش نمودند و تفاوت بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي 

اما بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي . شد معنادار) 003/0(ي مختلف از اين بعد در سطح ها هرشت
-ي مختلف در مورد تأثير جهاني شدن در بعد تنوع رشته و مدارك از فرآيند ياددهيها هرشت

  .يادگيري تفاوت معناداري مشاهده نشد
ي مختلف در مورد تأثير جهاني ها هبراي مقايسه زوجي ديدگاه اعضاي هيات علمي رشت

نشان داد كه، بين ) 4(دگيري، آزمون تعقيبي شفه جدول شماره شدن بر ابعاد فرايند ياددهي يا
، در مورد تأثير جهاني شدن در ابعاد ها هديدگاه اعضاي هيأت علمي رشته ي پزشكي با ساير رشت

يادگيري تفاوت معناداري -فناوري اطالعات و استاندارد شدن عناصر آموزشي از فرآيند ياددهي
  . وجود دارد

مهندسي -اعضاي هيأت علمي رشته ي پزشكي با علوم انساني و فنيهمچنين بين ديدگاه 
-با هنر و پزشكي، در مورد تأثير جهاني شدن در بعد تبادل استاد و دانشجو از فرآيند ياددهي

همچنين، بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي رشته ي علوم . يادگيري تفاوت معناداري وجود دارد
-أثير جهاني شدن در بعد سرمايه گذاري از فرآيند ياددهيپايه با رشته ي كشاورزي، در مورد ت
-همچنين، بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي رشته ي فني.  يادگيري تفاوت معناداري وجود دارد

مهندسي با رشته ي پزشكي، در مورد تأثير جهاني شدن در بعد تĤكيد بر يادگيري مداوم از 
همچنين، بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي . دارديادگيري تفاوت معناداري وجود -فرآيند ياددهي

مهندسي و پزشكي در مورد تأثير جهاني شدن در بعد -ي فنيها هرشته ي علوم انساني با رشت
اما بين ديدگاه اعضاي . يادگيري تفاوت معناداري وجود دارد-برنامه و پروژه از فرآيند ياددهي

-ن در ساير ابعاد از فرآيند ياددهيي مختلف در مورد تأثير جهاني شدها ههيأت علمي رشت
  .يادگيري تفاوت معناداري مشاهده نشد
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ي ها هنتايج آزمون تعقيبي شفه مقايسه ديدگاه اعضاي هيأت علمي رشت: 4جدول شماره 
  مختلف در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري

  ابعاد فرآيند 
 - ياددهي
 يادگيري

 رشته
علوم 

 انيانس
علوم 
 پايه

 كشاورزي
فني و 
 مهندسي

 پزشكي هنر

فناوري 
 اطالعات

      1 علوم انساني

     NS 1 علوم پايه

    NS NS 1 كشاورزي

فني و 
 مهندسي

NS NS NS 
1   

  NS NS NS NS 1 هنر

 1 01/0 006/0 001/0 001/0 007/0 پزشكي

استاندارد 
شدن عناصر 
 آموزشي

      1 علوم انساني

     NS 1 علوم پايه

    NS NS 1 كشاورزي

فني و 
 مهندسي

NS NS NS 1   

  NS NS NS NS 1 هنر

 1 001/0 006/0 03/0 02/0 04/0 پزشكي

تبادل استاد 
 و دانشجو

      1 علوم انساني

     NS 1 علوم پايه

    NS NS 1 كشاورزي

فني و 
 مهندسي

NS NS NS 1   

  NS NS NS 04/0 1 هنر

 NS NS 0001/0 NS 1 02/0 پزشكي

سرمايه 
 گذاري

      1 علوم انساني

     NS 1 علوم پايه

    NS 05/0 1 كشاورزي

فني و 
 مهندسي

NS NS NS 1   
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  ابعاد فرآيند 
 - ياددهي
 يادگيري

 رشته
علوم 

 انيانس
علوم 
 پايه

 كشاورزي
فني و 
 مهندسي

 پزشكي هنر

  NS NS NS NS 1 هنر

 NS NS NS NS NS 1 پزشكي

تاكيد بر 
يادگيري 
  مداوم

 

      1 علوم انساني

     NS 1 علوم پايه

    NS NS 1 كشاورزي

فني و 
 مهندسي

NS NS NS 1   

  NS NS NS NS 1 هنر

 NS NS NS 02/0 NS 1 پزشكي

تنوع رشته و 
 مدارك

      1 علوم انساني

     NS 1 علوم پايه

    NS NS 1 كشاورزي

فني و 
 مهندسي

NS NS NS 1   

  NS NS NS NS 1 هنر

 NS NS NS NS NS 1 پزشكي

و  برنامه
 پروژه

      1 علوم انساني

     NS 1 علوم پايه

    NS NS 1 كشاورزي

فني و 
 مهندسي

02/0 
NS NS 1   

  NS NS NS NS 1 هنر

 NS NS NS NS 1 004/0 پزشكي

  
آيا تفاوت معناداري بين ديدگاه اعضاي هيات علمي با سوابق مختلف خدمتي  -3

  د ياددهي ـ يادگيري وجود دارد؟ در مورد تاثير جهاني شدن بر ابعاد فرآين
براي ارزيابي ديدگاه اعضاي هيأت علمي داراي سوابق مختلف در مورد تأثير جهاني شدن بر 

طبق جدول شماره . ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري، از تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد
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هيأت علمي با سوابق مختلف  ، تحليل واريانس چند متغيره نشان داد كه بين ديدگاه اعضاي)5(
، >0001/0P(در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري، تفاوت معناداري 

  . وجود دارد) F ،82/0 = λ)249و  2= (40/3
ميانگين ديدگاه اعضاي هيأت علمي در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند :  5جدول شماره

  اس سوابق مختلفياددهي ـ يادگيريبر اس
انحراف ميانگين تعداد سابقه ابعاد

 استاندارد
Fدرجه

 آزادي
λ   سطح

 معناداري

 فناوري اطالعات

10-16071/326/0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

40/3 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
2  
  و

249 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
82/0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0001/0 

20-1111076/336/0
سال به21

 40/0 58/3 80 باال

دن استاندارد ش
 عناصر آموزشي

10-16071/324/0
20-1111067/330/0

سال به21
 31/0 64/3 80 باال

تبادل استاد و 
 دانشجو

10-16001/420/0
20-1111005/434/0

سال به21
 29/0 86/3 80 باال

 سرمايه گذاري

10-16096/328/0
20-1111091/335/0

سال به21
 40/0 84/3 80 باال

تاكيد بر 
 يادگيري مداوم

10-16089/336/0
20-1111099/336/0

سال به21
 47/0 88/3 80 باال

تنوع رشته و 
 مدارك

10-16009/436/0
20-1111012/433/0

سال به21
 36/0 18/4 80 باال

 وژهبرنامه و پر

10-16083/337/0
20-1111064/336/0

سال به21
 37/0 65/3 80 باال

 
آزمون تعقيبي تحليل واريانس يك طرفه نشان داد كه باالترين ميانگين متعلق به اعضاي 

مي باشد ، و پايين ترين ميانگين متعلق ) 76/3(هيأت علمي با سابقه خدمت يازده تا بيست سال 
مي باشد كه تأثير جهاني ) 58/3(عضاي هيأت علمي با سابقه خدمت بيست و يك سال به باال به ا

شدن بر فناوري اطالعات را گزارش نمودند و تفاوت بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي با سوابق 
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همچنين باالترين ميانگين متعلق به اعضاي . معنادار شد) 003/0(مختلف از اين بعد در سطح 
مي باشد ، و پايين ترين ميانگين متعلق ) 05/4(با سابقه خدمت يازده تا بيست سال هيأت علمي 

مي باشد كه تأثير جهاني ) 86/3(به اعضاي هيأت علمي با سابقه خدمت بيست و يك سال به باال 
شدن بر تبادل استاد و دانشجو را گزارش نمودند و تفاوت بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي با 

اما بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي با . معنادار شد) 0001/0(ز اين بعد در سطح سوابق مختلف ا
يادگيري تفاوت -سوابق مختلف در مورد تأثير جهاني شدن در ساير ابعاد از فرآيند ياددهي

  .معناداري مشاهده نشد
براي مقايسه زوجي ديدگاه اعضاي هيأت علمي داراي سوابق خدمت مختلف در مورد تأثير 

نشان داد ) 6(شدن بر ابعاد فرايند ياددهي يادگيري، آزمون تعقيبي شفه جدول شماره  جهاني
كه، بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي داراي سابقه يازده تا بيست سال با سابقه بيست و يك سال 

يادگيري، تفاوت -به باال، در مورد تأثير جهاني شدن در بعد فناوري اطالعات از فرآيند ياددهي
همچنين بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي داراي سابقه يك تا ده سال با . ي وجود داردمعنادار

سابقه بيست و يك سال به باال، و اعضاي هيأت علمي داراي سابقه يازده تا بيست سال با سابقه 
ثير جهاني شدن در بعد تبادل استاد و دانشجو از فرآيند بيست و يك سال به باال، در مورد تأ

همچنين بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي داراي . يادگيري تفاوت معناداري وجود دارد-ياددهي
سابقه يك تا ده سال با سابقه يازده تا بيست سال ، و اعضاي هيأت علمي داراي سابقه يك تا ده 

د تأثير جهاني شدن در بعد برنامه و پروژه از فرآيند سال با بيست و يك سال به باال، در مور
اما بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي با سوابق . يادگيري تفاوت معناداري وجود دارد-ياددهي

يادگيري تفاوت -خدمت مختلف در مورد تأثير جهاني شدن در ساير ابعاد از فرآيند ياددهي
  .معناداري مشاهده نشد

مون تعقيبي شفه مقايسه ديدگاه اعضاي هيأت علمي با نتايج آز): 6(جدول شماره 
  سوابق مختلف در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري

  ابعاد فرآيند
 يادگيري - ياددهي

 سال به باال21 11- 20 1-10 سابقه خدمت

 فناوري اطالعات
10-1 1   
20 -11 NS 1  

 NS 002/0 1 سال به باال21

رد شدن استاندا
 عناصر آموزشي

10-1 1   
20 -11 NS 1  

 NS NS 1 سال به باال21



 دكتر رحمت اله مرزوقي -اركيده عباسپور
 

1392پاييز و زمستان ، 8، شماره 4دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال   

 

26

تبادل استاد و 
 دانشجو

10-1 1   

20 -11 NS 1  

 1 001/0 01/0 سال به باال21

 سرمايه گذاري
10-1 1   
20 -11 NS 1  

 NS NS 1 سال به باال21

تاكيد بر يادگيري 
  مداوم

 

10-1 1   
20 -11 NS 1  

 NS NS 1 ل به باالسا21

 تنوع رشته و مدارك
10-1 1   
20 -11 NS 1  

 NS NS 1 سال به باال21

 برنامه و پروژه
10-1 1   
20 -11 004/0 1  

 NS 1 01/0 سال به باال21

  
هاي علمي آيا تفاوت معناداري بين ديدگاه اعضاي هيات علمي با مرتبه -4

فرآيند ياددهي ـ يادگيري وجود  مختلف در مورد تاثير جهاني شدن بر ابعاد
  دارد؟ 

هاي علمي مختلف در مورد تأثير جهاني براي ارزيابي ديدگاه اعضاي هيأت علمي با مرتبه
طبق جدول . شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري، از تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد

- ديدگاه اعضاي هيأت علمي با مرتبه، تحليل واريانس چند متغيره نشان داد كه بين )7(شماره 
هاي علمي مختلف در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري، تفاوت 

  . وجود دارد) F ،72/0 = λ)249و  0001/0P< ،89/3) =3(معناداري 
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ميانگين ديدگاه اعضاي هيأت علمي در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد :  7جدول شماره 
  هاي علمي مختلففرآيند ياددهي ـ يادگيريبر اساس مرتبه

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد مرتبه ابعاد
F  درجه

 آزادي

λ   سطح
 معناداري

فناوري 
 اطالعات

   27/0 73/3 20 مربي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
89/3 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
3  
  و

249 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
72/0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0001/0 

 34/0 76/3 130 استاديار
 38/0 66/3 70 شياردان

 33/0 40/3 30 استاد

استاندارد 
شدن عناصر 
 آموزشي

 25/0 64/3 20 مربي
 29/0 72/3 130 استاديار
 28/0 67/3 70 دانشيار
 23/0 45/3 30 استاد

تبادل استاد و 
 دانشجو

 29/0 98/3 20 مربي
 28/0 04/4 130 استاديار

 36/0 96/3 70 شياردان
 27/0 77/3 30 استاد

 سرمايه گذاري

 22/0 02/4 20 مربي
 35/0 93/3 130 استاديار
 37/0 88/3 70 دانشيار
 39/0 77/3 30 استاد

تاكيد بر 
يادگيري 
 مداوم

 25/0 83/3 20 مربي
 37/0 91/3 130 استاديار
 42/0 04/4 70 دانشيار
 51/0 82/3 30 استاد

تنوع رشته و 
 مدارك

 42/0 07/4 20 مربي
 34/0 11/4 130 استاديار
 29/0 18/4 70 دانشيار
 43/0 16/4 30 استاد

 برنامه و پروژه

 35/0 65/3 20 مربي
 37/0 77/3 130 استاديار
 30/0 61/3 70 دانشيار

 46/0 57/3 30 اداست
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آزمون تعقيبي تحليل واريانس يك طرفه نشان داد كه باالترين ميانگين متعلق به اعضاي 

مي باشد ، و پايين ترين ميانگين متعلق به اعضاي ) 76/3(هيأت علمي با مرتبه علمي استاديار 
اوري اطالعات را مي باشد كه تأثير جهاني شدن بر فن) 40/3(هيأت علمي با مرتبه علمي استاد 

ي علمي مختلف از اين بعد در ها هگزارش نمودند و تفاوت بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي با مرتب
همچنين باالترين ميانگين متعلق به اعضاي هيأت علمي با مرتبه . معنادار شد) 0001/0(سطح 

لمي با مرتبه مي باشد و پايين ترين ميانگين متعلق به اعضاي هيأت ع) 72/3(علمي استاديار 
مي باشد كه تأثير جهاني شدن بر استاندارد شدن عناصر آموزشيرا گزارش ) 45/3(علمي استاد 

ي علمي مختلف از اين بعد در سطح ها هنمودند و تفاوت بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي با مرتب
به علمي همچنين باالترين ميانگين متعلق به اعضاي هيأت علمي با مرت. معنادار شد) 0001/0(

مي باشد ، و پايين ترين ميانگين متعلق به اعضاي هيأت علمي با مرتبه علمي ) 04/4(استاديار 
مي باشد كه تأثير جهاني شدن بر تبادل استاد و دانشجو را گزارش نمودند و تفاوت ) 77/3(استاد 

معنادار ) 001/0(ي علمي مختلف از اين بعد در سطح ها هبين ديدگاه اعضاي هيأت علمي با مرتب
مي ) 04/4(همچنين باالترين ميانگين متعلق به اعضاي هيأت علمي با مرتبه علمي دانشيار . شد

مي باشد ) 82/3(باشد و پايين ترين ميانگين متعلق به اعضاي هيأت علمي با مرتبه علمي استاد 
يدگاه اعضاي كه تأثير جهاني شدن بر تاكيد بر يادگيري مداوم را گزارش نمودند و تفاوت بين د

همچنين . معنادار شد) 02/0(ي علمي مختلف از اين بعد در سطح ها ههيأت علمي با مرتب
مي باشد و پايين ) 77/3(باالترين ميانگين متعلق به اعضاي هيأت علمي با مرتبه علمي استاديار 

ثير مي باشد كه تأ) 57/3(ترين ميانگين متعلق به اعضاي هيأت علمي با مرتبه علمي استاد 
جهاني شدن بر برنامه و پروژهرا گزارش نمودند و تفاوت بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي با 

اما بين ديدگاه اعضاي هيأت . معنادار شد) 006/0(ي علمي مختلف از اين بعد در سطح ها همرتب
- ي علمي مختلف در مورد تأثير جهاني شدن در ساير ابعاد از فرآيند ياددهيها هعلمي با مرتب

  .دگيري تفاوت معناداري مشاهده نشديا
ي علمي مختلف در مورد ها هبراي مقايسه زوجي ديدگاه اعضاي هيات علمي داراي مرتب

نشان ) 8(تاثير جهاني شدن بر ابعاد فرايند ياددهي يادگيري، آزمون تعقيبي شفه جدول شماره 
بي، استاديار و دانشيار در داد كه، بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي داراي مرتبه علمي استاد با مر
يادگيري، تفاوت معناداري -مورد تأثير جهاني شدن در بعد فناوري اطالعات از فرآيند ياددهي

همچنين بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي داراي مرتبه ي علمي استاد با استاديار و . وجود دارد
- وزشي از فرآيند ياددهيدانشيار، در مورد تأثير جهاني شدن در بعد استاندارد شدن عناصر آم
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همچنين بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي داراي مرتبه . يادگيري، تفاوت معناداري وجود دارد
علمي استاد با مرتبه علمي استاديار و دانشيار، در مورد تأثير جهاني شدن در بعد تبادل استاد و 

يدگاه اعضاي هيأت علمي بين د. يادگيري تفاوت معناداري وجود دارد-دانشجو از فرآيند ياددهي
داراي مرتبه علمي استاديار با مرتبه علمي دانشيار و استاد، در مورد تأثير جهاني شدن در بعد 

اما بين ديدگاه اعضاي . يادگيري تفاوت معناداري وجود دارد-برنامه و پروژه از فرآيند ياددهي
در ساير ابعاد از فرآيند هيأت علمي داراي مرتبه ي علمي مختلف در مورد تأثير جهاني شدن 

  .يادگيري تفاوت معناداري مشاهده نشد-ياددهي
ي ها هنتايج آزمون تعقيبي شفه مقايسه ديدگاه اعضاي هيأت علمي با مرتب): 8(جدول شماره 

  علمي مختلف در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري
  ابعاد فرآيند
 - ياددهي
 يادگيري

مرتبه 
 علمي

 استاد دانشيار استاديار مربي

 فناوري اطالعات

    1 مربي
   NS 1 استاديار
  NS NS 1 دانشيار
 1 004/0 0001/0 006/0 استاد

استاندارد شدن 
 عناصر آموزشي

    1 مربي
   NS 1 استاديار
  NS NS 1 دانشيار
 NS 0001/0 002/0 1 استاد

تبادل استاد و 
 دانشجو

    1 مربي

   NS 1 ستاديارا

  NS NS 1 دانشيار

 NS 0001/0 03/0 1 استاد

 سرمايه گذاري

    1 مربي
   NS 1 استاديار
  NS NS 1 دانشيار
 NS NS NS 1 استاد

تاكيد بر 
  يادگيري مداوم

 

    1 مربي
   NS 1 استاديار
  NS NS 1 دانشيار
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 NS NS NS 1 استاد

تنوع رشته و 
 مدارك

    1 مربي
   NS 1 استاديار
  NS NS 1 دانشيار
 NS NS NS 1 استاد

 برنامه و پروژه

    1 مربي
   NS 1 استاديار
  NS 02/0 1 دانشيار
 NS 04/0 NS 1 استاد

  
  بحث و نتيجه گيري

از ديدگاه اعضاي هيأت علمي باالترين ميانگين ي اين تحقيق حاكي از آن بود كه ها هيافت
ترين ميانگين تأثير جهاني شدن بر بعد شدن بر بعد تنوع رشته و مدارك و پائين تأثير جهاني

نتايج حاصل با نتايج تحقيقات  .بوداستاندارد شدن عناصر آموزشي از ديدگاه اعضاي هيأت علمي 
، شهيدي، رضويه، )1384(، قاهري)2000(، كلنر)2005(برنز ، )2012(، آكاني)2006(يودر

امروزه پديدة جهاني . مي باشدهم راستا )  1384(، ابيلي)1383(آقازاده ،)1385(جهرمي و سيدي
ي زندگي انسان و از ها هشدن تمام ابعاد زندگي انسان را در برگرفته و اثر شگرفي بر همةجنب
از سوي . يادگيري دارد-جمله فرهنگ و آموزش عالي به ويژه در حوزه ي فرآيندهاي ياددهي

اي تحول سازماني و ارتقاي كيفيت علمي با فرصتها و چالشهاي ديگر مؤسسات آموزش عالي بر
دانشگاهها،  در توجيه يافته بدست آمده شايد بتوان چنين گفت كهلذا . زيادي روبه رو هستند

ي تشكيل شده از افراد هستند و با توجه به اينكه افراد داراي نيازها، عاليق و ها هشبك
با عنايت به اينكه توليد و توزيع علم و دانش به عنوان  و ي متنوع و گوناگوني هستندها هخواست

با انتظارات  دانشگاهها رسالت اصلي آموزش عالي، فعاليتي جهاني است و عالوه بر اين موارد،
با تغييرات اجتماعي و  ها هي آموزش عالي، مرتبط كردن برنامها هفزاينده در خصوص كيفيت برنام

ي دانشجويي، پارادايمهاي متغير در ها تيرات در جمعياقتصادي، تحوالت تكنولوژيكي، تغي
بر اين اساس  ).1385واعظي و قرونه،(روبرو هستند خصوص تدريس و يادگيري كارآمد و خالق

يادگيري را ـ  جهاني شدن بر فرايند ياددهي بيشترين تأثيرتوان گفت كه از ديدگاه اعضاي هيأت علمي،  مي
در مورد تأثير جهاني شدن بر فرآيند ياددهي ـ  .ك نام بردبر بعد تنوع رشته و مدارمي توان 

يادگيري مي توان گفت كه، امروزه تغييرات اجتماعي ـ اقتصادي ساختارهاي آموزش عالي و از 
طرفي فرآيند ياددهي ـ يادگيري را متأثر ساخته است و نياز به تغيير محتوا و ايجاد تنوع در 
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اگر آموزش عالي را بخشي از فرهنگ ، از سوي ديگر. اده استرشته و مدارك را مورد تأكيد قرار د
هاي تعليم و تربيت در جوامع تحكيم تعين، خاص بودن، امنيت و ترين رسالتيكي از مهمو 

 هاي دينيها و تعينپاسداري از يك فرهنگ و آيين و دين خاص در مقابل ساير فرهنگ
اعتقادات و  ي به دليل مالحظات فرهنگي،ممكن است اعضاي هيأت علم، )1388مرزوقي، (بدانيم

يادگيري، را  -باورهاي اسالمي، استفاده از عناصر آموزشي استاندارد جهاني در فرايند ياددهي
اين مسأله احتماالً ناشي از آن است كه اعضاي هيأت علمي به عنوان بخشي از  .چندان مناسب ندانند

را حفظ كرده اند و در عين حال، در خصوص تأثيرات جامعه همچنان دلبستگي به ارزشهاي بومي و ملي 
  .منفي جهاني شدن بر استقالل علمي و سازمانهاي آموزشي به ويژه مراكز آموزش عالي نگران هستند

در ارزيابي ديدگاه اعضاي هيأت علمي زن و مرد در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند 
ه بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي زن و مرد در مورد ياددهي ـ يادگيري، نتايج حاصل نشان داد ك

طبق نتايج به . تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري، تفاوت معناداري وجود دارد
دست آمده، در بررسي ميزان تأثير جهاني شدن بر ابعاد فناوري اطالعات، استاندارد شدن عناصر 

يادگيري، اعضاي هيأت علمي زن ميزان تأثير را  –اددهي آموزشي و برنامه و پروژه از فرآيند ي
اما بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي . باالتر از اعضاي هيأت علمي مرد در اين ابعاد ارزيابي نمودند

زن و مرد در مورد تأثير جهاني شدن در ابعاد تبادل استاد و دانشجو، سرمايه گذاري، تاكيد بر 
. يادگيري تفاوت معناداري مشاهده نشد-مدارك از فرآيند ياددهييادگيري مداوم و تنوع رشته و 

احتماالً مي توان گفت . باشد راستا مي هم) 2009(نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيق هاي چينگ
هاي موجود در نوع ديدگاه، توانايي ذهني، جو فيزيكي، شرايط  كه اين نتيجه را با توجه به تفاوت

هاي فردي زنان و مردان نسبت به مسائل  ها و توانايي تعدادها، قابليتجسمي و روحي، عاليق و اس
انعطاف پذيري ي اجتماعي كه دارند، از ها تزنان به دليل قابلي. و موضوعات مختلف، توجيه كرد

كه در اكثر ارزيابي هاي ديدگاه اعضاي هيأت علمي  همين امور سبب مي شود. بااليي برخوردارند
ثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري، اعضاي هيأت علمي زن، زن و مرد در مورد تأ

. ميانگين باالتري را به تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري، اختصاص دهند
امروزه جهاني شدن مهم ترين پديده اي است كه نظام آموزش عالي را تحت تأثير قرار داده 

  ). 1384آقازاده،(است
اين عصر كه فن آوري هاي جديدي بوجود آمده است و منجر به ايجاد فن آوري هاي  در

بدين . مختلفي در آموزش عالي نيز شده است، الزم است تا اساتيد با اين تغييرات همسو گردند
منظور بايد در نقشهاي آنها بازنگري صورت گيرد و نقششان از ارائه دهندگان صرف دانش به 

براي چنين كاري الزم است تا آنان از فن . يل كنندگان امر آموزش تغير كندفراگيران، به تسه
آوري هاي جديد در كالس هاي درس استفاده كنند با بهره گيري از فن آوري هاي مختلف چون 
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كامپيوتر، اينترنت، سيستم هاي اظالعاتي، به جاي تالش در عرضه ي محتوا و مواد درسي بيشتر 
جمشيدي (ازند و در نتيجه يادگيري فراگيران بهبود پيدا خواهد كردبه تعامل با هم مي پرد

  ). 1387كوهساري و ميرشاه جعفري،
ي مختلف در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد ها هدر ارزيابي ديدگاه اعضاي هيأت علمي رشت

ي اه هبين ديدگاه اعضاي هيأت علمي رشتفرآيند ياددهي ـ يادگيري، نتايج حاصل نشان داد كه، 
مختلف در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري، تفاوت معناداري وجود 

جهاني شدن فرآيندي است كه با سرعت زيادي به پيش مي رود به طوري كه به نظر مي  . دارد
ي مختلف جوامع بشري را متأثر از خود ساخته و ها هاين فرآيند حوز. رسد، گريزي از آن نباشد

از جمله مهمترين تأثيرات ). 1387شمشيري،(مدهاي مثبت و منفي به همراه داشته استپيا
هر يك از ابعاد مختلف جهاني شدن مي توانند از جهاتي نظام . جهاني شدن بر آموزش عالي است

ي ها هآموزش عالي را متأثر سازند، اما از آنجا كه آموزش عالي به عنوان يكي از بارزترين جلو
جامعه است در نسبت و رابطه ي مستقيم و بيشتري با اين تحوالت در بعد فرهنگي فرهنگي هر 

چالش اصلي نظام هاي آموزش عالي در عصر جهاني شدن، تربيت انسان هايي . آن قرار مي گيرد
است كه در عين آشنايي با فرهنگ هاي گوناگون جهاني و كسب توانايي هاي زندگي در دنياي 

فرهنگي و ملي خود نيز وفادار مانده و نسبت به شناخت، ارزيابي، توسعه در حال تغيير به هويت 
شود،  همان طور كه مشاهده مي). 1381گل محمدي،(و تكامل، معرفي و اشاعه آن تالش كنند

را  تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري ي مختلفها هاعضاي هيأت علمي رشت
هاي نسبتاً جزئي كه در  توان گفت، با وجود تفاوت جيه اين يافته ميدر تو. متفاوت ارزيابي نمودند

هاي مختلف وجود دارد، مسأله تأثير جهاني شدن بر فرآيند  رشته ديدگاه اعضاي هيأت علمي
اقتضائات خاص  همچنين به نظر مي رسد كه. يادگيري، همچنان به قوت خود باقي است-ياددهي
در بين اعضاي ... ها، تجارب و ها، مهارت ها، صالحيت قابليت هاي مختلف و تفاوت در ميزان رشته

ها در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند  شود تا آن هاي مختلف، باعث مي هيأت علمي رشته
  .ي متفاوت عمل كنندها هياددهي ـ يادگيري، به گون

جهاني شدن بر  در ارزيابي ديدگاه اعضاي هيأت علمي داراي سوابق مختلف در مورد تأثير
ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري، نتايج حاصل نشان داد كه بين ديدگاه اعضاي هيأت علمي با 
سوابق مختلف در مورد تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري، تفاوت معناداري 

بيست سال طبق نتايج به دست آمده، اعضاي هيأت علمي با سابقه خدمت يازده تا . وجود دارد
باالترين ميانگين، و اعضاي هيأت علمي با سابقه خدمت بيست و يك سال به باال پايين ترين 
ميانگين تأثير جهاني شدن بر فناوري اطالعات، اعضاي هيأت علمي با سابقه خدمت يازده تا 
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بيست سال باالترين ميانگين، و اعضاي هيأت علمي با سابقه خدمت بيست و يك سال به باال 
عصر جديد .ايين ترين ميانگين تأثير جهاني شدن بر تبادل استاد و دانشجو، را گزارش نمودندپ

كه در واقع عصر تكنولوژي و فناوري و عصر انفجار اطالعات است تأثيرات عديده و شگرفي بر 
ي علمي، ها هي آن از جمله حوزها هي زندگي بشري بوجود آورده و همه ي حوزها ههمه جنب

همه ). 1387سهراب و ساراني،(قتصادي و سياسي را متحول و دگرگون ساخته استاجتماعي، ا
ي دانشگاهها بين المللي و جهاني نيستند اما همه ي آنها تحت تأثير فرآيندهاي جهاني و جهاني 

به نظر مي رسد كه، الزمه ي ماندگاري و دوام و بقاء انسان ها در ). 1998اسكات،(شدن هستند
ها بوده، بدين ترتيب نظام  شتاب، در مراكز آموزشي بيشتر از ساير سازمانعرصه ي تحوالت پر
را محك مجدد بزنند و با ديده ي نقادي به راهيابي بهتر در  ها هو روي ها تآموزش عالي بايد عاد

 ،)2000(،1هاي برونر نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيق. بپردازند ها ههمه زمين
  .باشد راستا مي هم) 1384(و مهر محمدي ) 1382(داتنقيب السا ،)2003(2كوگبورن

در توجيه باالتر بودن ارزيابي ديدگاه اعضاي هيأت علمي با سابقه خدمت يازده تا بيست 
سال نسبت به اعضاي هيأت علمي با سابقه خدمت بيست و يك سال به باال در رابطه با تأثير 

يادگيري، -و دانشجو، از فرآيند ياددهي جهاني شدن بر ابعاد فناوري اطالعات و تبادل استاد
و  ها تاعضاي هيأت علمي با سابقه تدريس باال به دليل تجربه و مهار احتماالً مي توان گفت كه

استفاده از روشهاي تدريس شايستگي هاي بيشتري كه در تدريس دارند تمايل كمتري نسبت به 
... و ت، آموزش مجازي دروس دانشگاهيكامپيوتر و اينترن، بوسيله نرم افزارهاي چند رسانه اي

احتمال ديگري كه وجود دارد آن است كه اعضاي هيأت علمي با سابقه ي . نشان مي دهند
                                                              ً                 بيشتر به لحاظ فرهنگي، با ابزارهاي جديد كمتر مأنوس اند و احتماال  در برخورداري از 

جوانتر كه فرهنگ زندگي ي مجازي نيز توانايي كمتري در مقايسه با اساتيد ها هي رسانها تمهار
  .ديجيتالي را بيشتر تجربه كرده اند، دارند

اما از سوي ديگر، اعضاي هيأت علمي با سابقه ي كمتر با توجه به داشتن انگيزه و انرژي 
 بيشتر در مقايسه با اعضاي هيأت علمي باسابقه تر ، موجب شده كه اعضاي هيأت علمي جوان تر

داشته باشند )ICTاستفاده از (روش هاي تدريس پيشرفته تر ذهنيت و تمايل بيشتري به سمت 
توان چنين برداشت نمود باتوجه به  نتايج مي. و كمتر از روش هاي تدريس معمول استفاده كنند

كه اعضاي هيات علمي با سابقه خدمت يازده تا بيست سال نسبت به اعضاي هيأت علمي با 
ي مبتني بر تكنولوژي ها هكه در تدريس شان از شيوسابقه تدريس باالتر بيشتر ترجيح مي دهند 

                                                 
1- Brunner 
2- Coghburn 
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استفاده نموده و همچنين تمايل بيشتري به انتقال تجارب حاصل از )ICT(ارتباطات و اطالعات 
به طور كلي مي توان . هاي خارجي به دانشگاههاي داخلي دارنديادگيري دانشگاه -فرايند ياددهي

به نظر مي رسد هر چه سابقه تدريس اعضاي هيأت اذعان داشت كه با توجه به موارد ياد شده 
  .يادگيري،  كاهش مي يابد- علمي بيش تر مي شود تأثير جهاني شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي

هاي علمي مختلف در مورد تأثير جهاني در ارزيابي ديدگاه اعضاي هيأت علمي با مرتبه
داد در بعد تأثير جهاني شدن بر شدن بر ابعاد فرآيند ياددهي ـ يادگيري،نتايج حاصل نشان 

فناوري اطالعات، استاندارد شدن عناصر آموزشي، تبادل استاد و دانشجو و برنامه و پروژه، اعضاي 
هيأت علمي با مرتبه علمي استادياري باالترين ميانگين، و اعضاي هيأت علمي با مرتبه علمي 

طالعات، استاندارد شدن عناصر استادي پايين ترين ميانگين تأثير جهاني شدن بر فناوري ا
  .آموزشي، تبادل استاد و دانشجو و برنامه و پروژه را گزارش نمودند

توان چنين برداشت نمود كه اعضاي هيأت علمي داراي مرتبه علمي باتوجه به  نتايج مي
باالتر نيز اغلب در سيستم هاي آموزشي سنتي تربيت شده اند و بنابراين آنها تحت تاثير همان 

يي بوده كه با آن آموزش ديده اند و شايد بتوان گفت كه تمايل دارند كه از همان ها هيوش
هاي سنتي رايج و تأييد شده كه با آن خو گرفته استفاده و كمتر خود را درگير پيامدهاي  روش

البته تحليل اين موضوع خود نيازمند انجام پژوهش ويژه تري است كه در . جهاني شدن نمايند
شود،اعضاي هيأت علمي با مرتبه علمي  همان طور كه مشاهده مي. تار نمي گنجداين نوش

فناوري اطالعات، استاندارد شدن عناصر باالترين ميزان تأثير جهاني شدن بر ابعاد استادياري 
. ، را ارزيابي نمودندفرآيند ياددهي ـ يادگيريآموزشي، تبادل استاد و دانشجو و برنامه و پروژه، از 

مجهز بودن اعضاي هيأت علمي جوان به مهارتها و  توان گفت كه ين اين يافته نيز ميدر تبي
شايستگي هاي جديد دنياي فناوري و اطالعات از يك سو ، تمايل آنها به استفاده از منابع 

استفاده از عناصر آموزشي استاندارد  آموزشي و فنون جديد تدريس و برقراري ارتباط با دانشجو،
ي ها هاز سوي ديگر، از جمله داليلي است كه اعضاي هيأت علمي با مرتب نيو مطلوب جها

  .را گزارش نمودند باالترين ميزان تأثير جهاني شدناستادياري 
بررسي مجموع نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه بيشترين تأثير جهاني شدن بر به طور كلي 

در اين پژوهش ويژگي هاي جمعيت . بعد تنوع رشته و مدارك از فرآيند ياددهي ـ يادگيري بود
. شناختي به عنوان عاملي تأثيرگذار و متمايز كننده جهت ايجاد تفاوت معنادار عمل كردند

كه جهاني شدن فرآيندي است كه حاكميت و هويت فرهنگي ملل را در  بنابراين، با توجه به اين
لي نمي تواند خود را جدا يا سطوح خرد و كالن تحت تأثير قرار داده است، لذا  نظام آموزش عا

امروزه جهان به صورت يك كالس درس درآمده . دور از اين فرآيند رو به گسترش در نظر بگيرد
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و دانشجويان از سراسر دنيا مي توانند خوراك فكري بگيرند و اين وظيفه ي اعضاي هيأت علمي 
  .را به جامعه وصل كنند و مديران و مسئوالن نظام آموزش عالي است كه ديوار كالس و دانشگاه

پس مي توان چنين برداشت نمود كه تحوالت گسترده و  همه جانبه اي كه در پي جهاني 
يادگيري را تحت تأثير قرار  -ي مختلف روي داده و همچنين فرآيند ياددهيها هشدن در عرص

خت توان تدابيري اتخاذ نمود تا اعضاي هيأت علمي شنا رسد كه مي داده است، به نظر مي
بيشتريي نسبت به چالش ها و نوآوري هاي علمي جهاني كسب نموده و همچنين ايجاد زمينه 

ي الزم براي استفاده از فن آوري هاي ها تبراي نوآوري و خالقيت اعضاي هيأت علمي و زيرساخ
همچنين، از آن جائي كه باالترين ميانگين تأثير جهاني شدن بر بعد تنوع . جديد را فراهم نمود

ه و مدارك از فرآيند ياددهي ـ يادگيري بود، بنابراين مي توان اذعان داشت كه مديران و رشت
هستند تا پاسخگوي نياز  ها هو رشت ها هي افزايش تعداد دورها همسئوالن آموزش عالي به دنبال را

 از طرفي ديگر، تغييراتي كه در دنياي كار و اشتغال در حال وقوع است،. روزافزون مردم باشند
ي شغلي و آموزش مهارتهاي جديد جهت پاسخ گويي بيشتر نظام آموزش عالي به ها تايجاد قابلي

بنابراين به طور كلي مي توان گفت كه با توجه به . نيازهاي بازار كار را ضروري ساخته است
ي مختلف روي داده است، ها هتحوالت گسترده و همه جانبه اي كه در پي جهاني شدن در عرص

  .امري الزامي به نظر مي رسد ها هو دور ها هگري، تجديد نظر و بسط و توسعه رشتلذا بازن
چه مهم است اين است كه آموزش عالي هر جامعه اي بخشي از فرهنگ آن  بنابراين، آن

از طرف ديگر، . جامعه است، فرهنگي كه به طور روزافزون به سمت جهاني شدن پيش مي رود
با عنايت به . عنوان رسالت اصلي آموزش عالي، فعاليتي جهاني استتوليد و توزيع علم و دانش به 

فراملي بودن دانش مي توان نتيجه گرفت كه آموزش عالي پيش قراول نهادهاي فرهنگي در 
از اينرو پاسخگويي به اين چالش ها مستلزم . حركت به سمت جهاني شدن به شمار مي رود

باز بودن و پاسخگو بودن "ست كه الزمه ي آن ها هاتغييرات سازماني و نوآوري در مديريت دانشگ
با تمركز بر آموزش عالي مي توان دريافت .  است "نسبت به تقاضاهاي محيط بيروني ها هدانشگا

يادگيري را دگرگون كرده است كه -جهان امروز،  فرآيند ياددهي "جهاني شده ي"كه وضعيت 
كه آموزش عالي ناگزير به پرداختن به آنها  اين فرآيند، مسائل و چالش هاي خاص خودش را دارد

  . مي باشد
هاي پژوهش مبني بر تاثير جهاني شدن بر فرآيند ياددهي ـ يادگيري در  با توجه به يافته

  : آموزش عالي از ديدگاه اعضاي هيات علمي، مطلوب است كه
علمي و آموزش ضمن خدمت در زمينه ي آموزش  يها تنشس ،جلساتبرگزاري  -1

اي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تا آمادگي بيشتري براي پذيرش و به جهاني بر
  .كارگيري تأثيرات اين فرآيند در آنان ايجاد شود
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ي آموزش و تدريس اعضاي هيات علمي و ها تپيشنهاد مي شود كه تا با توسعه مهار -2
حر، ي توسعه يادگيري دانشجويان، بتوان دانشجوياني متبها تآشنا نمودن آنان با مهار

متخصص، با مهارت و برخوردار از رشد مفهومي و دانشي تربيت نمود كه با شركت 
فعال در مجامع مختلف علمي سطوح ملي و بين المللي، نه تنها به رشد و توسعه 

هاي مختلف كمك كنند، بلكه با به كار گيري دانش و  بيشتر خود در زمينه مهارت
عتي كشور، به توسعه روزافزون صنعت هاي مختلف تخصصي و صن مهارت خود در عرصه

 .كشور و پيشرفت آن نيز كمك كنند
به مسئولين سازمان ها توصيه مي شود كه به دليل تغييرات محيط داخلي و همچنين  -3

محيط خارجي فراصنعتي ، به صورت دوره اي و مستمر و نه يك بار براي هميشه به 
زيرا محيط . گيري بپردازندياد -سنجش جهاني شدن و تأثير آن بر فرآيند ياددهي

. جهاني و رقابت آميز امروزي، چالش هايي را براي دانشگاهها ايجاد كرده است
همچنين نيازهاي افراد دائماً تغيير مي كند ، تقاضاهاي كاري متفاوتي از اعضاي هيأت 

چنين بررسي هايي نقاط قوت و ضعف را به طور دقيق ... . علمي مطرح مي شود و 
واهد ساخت و در نتيجه سازمان مي تواند براي برطرف كردن نقطه تري مشخص خ

 . ضعف ها و تقويت نقاط قوت برنامه ريزي هاي سنجيده تر و نظام مند تري انجام دهد
براي ارائه ي ) ايجاد ساختاري منعطف، باز و حمايتي(ايجاد ساختار سازماني جديد -4

ستم هاي بسته به سيستم هايي توصيه مي شود كه از سي ها هخدمات جهاني به دانشگا
چارچوب هاي دانشگاه بايد به اندازه ي كافي پويا باشند تا به طور . باز تغيير كنند

ي درسي بازنگري و به روز شوند و از اين طريق رويكرد بين المللي خود ها همرتب برنام
 .ندرا براي رو به رو شدن با بازار كار بين المللي به سرعت در حال تغيير حفظ كن

 :با توجه به نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر و پژوهش هاي مرتبط ديگر پيشنهاد مي گردد
انجام مطالعه و پژوهش در مورد هركدام از ابعاد جهاني شدن در ارزيابي فرآيند  -1

  . يادگيري -ياددهي
جامعه تحقيق در اين مطالعه تنها شامل اعضاي هيأت علمي بود، اما بررسي و كنكاش  -2

تواند در خور توجه و حائز يران و مقايسه نتايج آن با اعضاي هيأت علمي نيز ميدر مد
چرا كه جهاني شدن تنها محدود و منحصر به اعضاي هيأت علمي نيست، . اهميت باشد

بلكه مديران، جايگاه خاص و ارزشمندي در دانشگاه دارند و از جهتي در مديريت و 
 .هدايت دانشگاه عمده مسئوليت را دارند

ها و مؤسسات آموزشي و مقايسه  ها و دانشگاه انجام پژوهشي مشابه در ساير دانشكده -3
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 .ها با هم نتايج اين پژوهش
يادگيري در -در نظر گرفتن سهم تاثير ساير متغيرهاي اثرگذار بر فرآيند ياددهي -4

 .  هاي آيندهپژوهش
وهش جهت باال تحليل وضعيت و موقعيت صحيح از متغير مورد نظر در مكان انجام پژ - 5

 .بردن سطح اعتبار پژوهش
ها در خصوص ارزيابي تاثير جهاني شدن بر فرآيند ياددهي ـ يادگيري به طور پژوهش -6

هاي به وجود آمده گران صورت گيرد تا بتوان از ضعفمكرر و متناوب از سوي پژوهش
 . كاست
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