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Abstract

Introduction: Globalization is the most obvious difference between now and then, and
perhaps no phenomenon has attracted the attention of thinkers, politicians, economists,
and cultural authorities as much as globalization at the beginning of the third
millennium. Accordingly, this study was conducted to investigate the dimensions of
globalization of education in the different branches of Islamic Azad University of
Mazandaran province, Iran.
Methods: The purpose of this applied study was to investigate the dimensions of
globalization of education by applying a quantitative method. The statistical population
consisted of 760 faculty members of the universities of Mazandaran province using
Cochran formula and cluster random sampling. A multi-stage and relative proportional
stratification of 255 individuals was considered as sample size. A questionnaire was
used for data collection. The confirmatory factor analysis was used to check the
construct validity, and for convergent validity, the extracted mean variance index was
used. Data were analyzed by SPSS software.
Results: The results showed that all dimensions of education globalization had a factor
load above 0.5 and seven identified factors upon Varimax rotation explained 90.23%
of the total variance including the share of multilingualism of universities (38/736%),
the share of capable faculty ((22/223) 19%), the share of new technology (11/196%),
the share of new curricula (6/624%), the share of communication with other universities
(6/492%), the share of becoming a corporate (4/915%) and the share of management
and leadership (1.679 percent).
Conclusion: The results of exploratory factor analysis showed that seven factors
including "multilingualism of universities, capable faculty, new technology, new
curricula, communication with other universities, becoming a corporate and
management and leadership" were identified as dimensions of globalization of
education and multilingualism of universities had the worst status compared to other
dimensions.
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چکیده
مقدمه :جهانی شدن بارزترین وجه تمایز جهان دیروز و امروز است و شاید هیچ پدیده ای به اندازه جهانی شدن در ابتدای هزاره سوم توجه
اندیشمندان،سیاست مداران،اقتصاددانان و متولیان فرهنگی را به خود جلب ننموده است ،لذا این پژوهش جهت بررسی ابعاد جهانی شدن آموزش در
واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران انجام شد.
روشها :پژوهش کاربردی حاضر با روش کمی به بررسی ابعاد جهانیشدن آموزش پرداخته است که جامعۀ آماری آن شامل  760نفر از اعضاء
هیئتعلمی استادیار به باالی دانشگاههای استان مازندران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای
و طبقهبندی متناسب نسبی  255نفر بهعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد .بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .برای بررسی روایی
سازه از تحلیل عاملی تائیدی و برای بررسی روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراجشده استفاده شد ،همچنین بهمنظور بررسی پایایی ابزار
سنجش از ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی استفاده شد .دادههای بهدستآمده از پرسشنامه از طریق نرمافزار  SPSSمورد تجزیه
تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که همه ابعاد جهانی شدن آموزش دارای بار عاملی باالی  0/5هستند و هفت عامل شناسایی شده از چرخش واریماکس،
 90/237در صد از واریانس کل را تبیین میکنند که از این میزان سهم چندزبانه بودن دانشگاهها ( 38/736درصد) ،سهم هیئتعلمی توانمند (19/223
درصد) ،سهم فناوری نوین ( 11/196درصد) ،سهم برنامههای درسی نوین ( 6/624درصد)  ،سهم ارتباط با دیگر دانشگاهها ( 6/492درصد) ،سهم
شرکتی شدن ( 4/915درصد) و سهم مدیریت و رهبری ( 1/679درصد) میباشد.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد که ،هفت عامل «چندزبانه بودن دانشگاهها ،هیئتعلمی توانمند ،فناوری نوین ،برنامههای
درسی نوین ،ارتباط با دیگر دانشگاهها  ،شرکتی شدن و مدیریت و رهبری» بهعنوان ابعاد جهانیشدن آموزش شناسایی گردید و چندزبانه بودن
دانشگاه نسبت به سایر ابعاد وضعیت بدتری دارد.
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رشد شخصیتهای چندبعدی گردد که درزمینه های مختلف،
دانش و مهارت کسب نموده و ازاینرو امکان موفقیت آنها در
مشاغل مختلف باالست .نیروی متخصص تربیتیافته یک جامعه
و افکار و اعمال اجرایی آنها همگی محصول آموزش عالی
میباشند .درصورتیکه این نیروهای متخصص متناسب با نیازهای
جامعه و دنیا شکل نگرفته باشند ،موجب اتالف منابع مالی و منابع
انسانی خواهد شد ( .)8ازآنجاکه تولید و توزیع دانش بهعنوان
رسالت اصلی مؤسسات آموزش عالی یک فعالیت جهانی است ،لذا
آموزش عالی میتواند بستر مناسبی برای جهانیشدن آموزش
باشد .با توجه به مفهوم جهانیشدن در دنیای امروز و رشد جمعیت
در سالهای اخیر ،جهانیشدن آموزش عالی از مفهومی که صرفاً
به جابجایی دانـشجویان مربوط بود ،به مفهومی گستردهتر
تبدیلشده است که مستلزم بهبود کیفیت در مراکز آموزش عالی،
استفاده از فناوریها و تکنولوژیهای جدید و رقابت در سطح
جهانی میباشد .در مدیریت مدرن ،هم ساختار بومی وهم ساختار
جهانی نـقش ایـفا میکنند و امروزه جهانیشدن به شاخصی برای
سنجش کیفیت آموزش عالی در کشورها بدل گشته است .حرکت
بهسوی جهانی نمودن آموزش عالی مستلزم این است که مدیران
برنامهریز آموزش عالی نـگاه کـالنی به نیازهای جامعه خود
وجهان پیرامون داشته باشند و با ارائه برنامههای سازنده همراستا
با آموزش عالی دنیا ،نیروهای متخصص و کارآمد به جامعه ارائه
نمایند .با رشد دانش و افزایش روزافزون فناوریهای ارتـباطات
ونـیز شبکههای اجتماعی مدیران آموزش عالی میتوانند با
بهرهگیری از این امکانات در راستای ارتقاء کیفیت و کمیت سیستم
آموزشی گامهای مؤثر بردارند ،در همین راستا در پژوهشی ()9
تحت عنوان «رهبری و مدیریت در بینالمللیسازی آموزش
عالی» بیان شد که برای رسیدن به سطح مطلوب بینالمللی سازی
آموزش عالی چهار حیطه اصلی باید مدیریت و رهبری شوند که
شامل «مطالعه تحلیلی محیط ،توسعه برنامه راهبردی منسجم و
هدفدار ،پیادهسازی و سازماندهی زیرساختها و رصد و ارزیابی
پیوسته و مؤثر» میباشد .محققان این پژوهش معتقدند که در
ایران با تکیهبر رهبری و مدیریت مؤثر ،برنامهریزی استراتژیک و
اجرای فعالیتهای مستمر و مرتبط با برنامه ،آینده بینالمللی شدن
آموزش عالی بهطور بالقوه امیدوارکننده است ،شایانذکر است در
کشور ما تا رسیدن به نرمهای جهانیشدن آموزش فاصله وجود
دارد که در این رابطه در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر
جهانیشدن آموزش بر روی برنامه درسی معلمان چهار ناحیه شهر
اهواز» مشخص شد که بین شیوههای تدریس ،ابزار و امکانات
آموزشی و محتوی آموزشی به کار گرفتهشده در مدارس توسط
متولیان آموزش عمومی شهر اهواز (وضعیت موجود) با
استانداردهای آموزشی جهان (وضعیت مطلوب) تفاوت معناداری
وجود دارد که دراینبین تفاوت ابزار و امکانات آموزشی نیز
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مقدمه
پدیده و مفهوم "جهانیشدن" در عصر حاضر ،از اواخر جنگ
جهانی دوم به بعد ،با عنوانهای گوناگون در کشورهای پیشرفته
صنعتی غرب طرحشده و هرروز که میگذرد با سرعت و دامنه
بزرگتری گسترش مییابد ،بهگونهای که دهه  1990به بعد به
یکی از چالشهای اصلی بشری مبدل شده است .جهانیشدن به
گفته فالک ( )1آینده جهان را با چشمانداز تازهای مواجه ساخته و
زمینههای وسیع تازهای از تحوالت در روابط انسانها را فراهم
آورده است ( .)2درواقع میتوان گفت ،جهانیشدن یکی از
تأملبرانگیزترین موضوعات در مباحث عمومی و ادبیات آکادمیکی
معاصر است ،ازاینرو تعریفها و برداشتهای متنوعی از آن وجود
دارد ،ولی هنوز تعریف جامع و فراگیری که دربرگیرنده کلیه جوانب
این پدیده باشد ،ایراد نشده است .وودوارد ( )3جهانیشدن را
فرایندی چندبعدی تلقی میکند و اجزائی برای آن برمیشمارد،
ازنظر او ،جهانیشدن ارتباط بین مردم را عمیقتر و انتقال و
جابجایی خدمات و اطالعات و دانش را در سراسر جهان تسریع
بخشیده است ،جهانیشدن روندی است که در قالب گسترش
فناوری اطالعات و ارتباطات ،منجر به تشدید یکپارچگی و در هم
تنیدگی مناسبات گسترده شده است.
گفتمان جهانیشدن سرشار است از استعارههای مربوط به
همجواری جهانی ،از استعاره مشهور «دهکده جهانی» گرفته تا
اصطالح اخیر «همسایگی جهانی ما» که سازمان ملل متحد برای
توصیف یک بافت جهانی–سیاسی نوظهور بهکاربرده شده است.
تمامی این استعارهها و تصویرها ،معنای خود را در مورد نزدیکی
فزاینده جهانیان ،دقیقاً از گسترش و بسط وجوه متفاوت ارتباط
میگیرند ( .)4ما در واژه جهانیشدن با فرایند «شدن» سروکار
داریم ،فرایندی که بسیاری از پدیدهها را دستخوش تغییر ،تبدیل
و تأثیرپذیری کرده است ( .)5بنابراین جهانیشدن فرایندی است
که با در برگرفتن همه ابعاد زندگی ،ذهنیتها و عینیتها را تحول
بخشیده و با انسجام ارگانیک جهان ،تبدیل به «ما»ی بزرگتر و
تمایل فرهنگها به اقتباس از یکدیگر را به ارمغان میآورد (.)6
لذا باید گفت جهانیشدن تأثیر شگرف و غیرقابلانکاری بر تمامی
جنبههای زندگی انسانها گذاشته است .جهانیشدن فرایندی
گریزناپذیر است و روند بیوقفه جهانیشدن تقریباً همه عناصر
خرد و کالن جامعه بشری را در سطوح گوناگون در معرض تغییر
قرار داده است (.)7
بدیهی است که بخش آموزش نیز تحت تأثیر جهانیشدن و
نوگرایی قرار میگیرد ،یکی از زمینههای اثرگذاری جهانیشدن بر
آموزش عالی ،طرح موضوع آموزش عالی جهانی است.
جهانیشدن آموزش عالی به بهبود مستمر کیفیت در مراکز
آموزش عالی ،استفاده از فناوریها و تکنولوژیهای جدید و رقابت
در سطح جهانی میپردازد .اعتقاد گروه کثیری بر این است که
جهانیشدن و امکان دسترسی به آموزش جهانی میتواند ،باعث
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روش ها
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی اکتشافی میباشد که
با راهبرد پیمایشی انجامشده است .در این پژوهش ابزار گرداوری
اطالعات پرسشنامه میباشد و ازلحاظ هدف در زمره پژوهشهای
کاربردی قرار میگیرد
شرکتکنندگان پژوهش :جامعه آماری پژوهش حاضر
شامل کلیه اعضاء هیئتعلمی استادیار به باالی دانشگاههای آزاد
استان مازندران که بر اساس آمارهای موجود تعداد آنها  760نفر
بوده است .برای انتخاب حجم نمونه نیز در بین افراد جامعه آماری
از فرمول عمومی کوکران استفادهشده است که بر طبق محاسبه
فرمول کوکران  255نفر بهعنوان حجم نمونه به دست آمد .الزم
به ذکر است روش نمونهگیری پژوهش خوشهای چندمرحلهای
بوده است ،بهطوریکه منظور جمعآوری دادهها ،در ابتدا از میان
دانشگاههای استان مازندران ،بهصورت تصادفی از مرکز استان،
2021, Vol. 14, No.4
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چشمگیرتر از سایر حوزههای موردبررسی بود ( .)10در مقالهای
تحت عنوان تحلیل مبانی نظری و اهداف بینالمللی شدن
آموزش عالی» به این پرسش اساسی پاسخ داده شد که
سیاستگذاران و مدیران دانشگاهها عمدتاً چه انگیزهها و اهدافی
را از بینالمللی شدن تعقیب میکنند .این مطالعه نشان میدهد
که بینالمللی شدن به لحاظ مفهومی در حال تغییر و تکامل است
و فهم و برداشت نظری از آن با آن چیزی که در عمل اجرا و
تجربه میشود ،تا حدود زیادی متفاوت است .این مطالعه همچنین
نشان میدهد که دامنه اهداف و سیاستهای آموزش عالی
بینالمللی از فعالیتهای کارکردگرایانه نظیر برند سازی و
درآمدزایی تا مؤلفههای آرمانگرایانه مانند صلح سازی و توسعه
ایده شهروندی جهانی متغیر است (.)11
مروری بر سوابق پژوهشی در خارج از کشور نیز مؤید این
مطلب است که به دلیل اهمیت مبحث جهانیشدن آموزش ،این
موضوع برای محققین مختلف تبدیل به دغدغه علمی شده است
و در این راستا دست به انجام کارهای پژوهشی زدهاند ازجمله
( )12در مقالهای تحت عنوان «جهانیسازی و بینالمللی شدن
بهعنوان چهارچوبی برای تحقیقات آموزش عالی» بیان میکند که
نباید نقش مؤسسات آموزش عالی بهعنوان عوامل محرک بیشتر
جهانیسازی و بینالمللی سازی نادیده گرفته شود و محققان
آموزش عالی باید از قلمروهای آسایش و راحتی ملی خود خارج
شوند و در سطح جهانی به تفکر و پژوهش بپردازند .در پژوهشی
( )13تحت عنوان «توسعه آموزش عالی جهانی در دنیای تحول»
بیانشده است که جهانیسازی ،آموزش عالی را به دنیای جدید و
دنیایی از تحول ،بیثباتی و ابهام وادار کرده است که توسط یک
اقتصاد جهانی ،فناوری ،یک شبکه دانش بینالمللی و نیروهای
دیگر فراتر از کنترل مؤسسات آموزش عالی شکلگرفته است.
دانشگاههای سنتی در طول تاریخ تولیدکننده دانش در قالب
سرمایه انسانی ،تحقیق و بورس تحصیلی بودهاند .در پژوهشی
دیگر ( )14محققان با بررسی محققان در یک نشست بین المللی
 36گروه متمرکز را برای ترسیم نقاط قوت  ،ضعف و فرصت های
یادگیری کار محور جهانی در آموزش عالی سازماندهی کردند.این
گروههای متمرکز  121جمله بطور خالصه ایجاد کردند که از نظر
کیفی کدگذاری شده و برای ارزیابی مضامین مشترک مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند.شرکت کنندگان شش نیاز اصلی را شناسایی
کردند که می توانند تمرین یادگیری کار محور جهانی را تقویت
کنند .این نیازها اولویت های مشترک و معضالت فعلی را نشان
می دهد که با ظهور زمینه های یادگیری جهانی کار محور روبرو
است و اولویت های الزم برای پیشبرد این زمینه را در سالهای
آینده نشان می دهد.در زمینه ابعاد مطروحه جهانی شدن با توجه
به تحقیقات انجام شده باید اذعان کرد که تأکید بر یادگیری زبان
انگلیسی  ،به رسمیت شناختن چندزبانگی در آموزش و برگزاری
دورههای رایگان زبانآموزی جزء مفاهیمی بودند که در تحقیقات

( )15و ( )16به عنوان موارد ضروری در بحث چند زبانه بودن
دانشگاه به آن اشاره شده است .بعد هیات علمی توانمند نیز با زیر
مولفه هایی نظیر تغییر نقش استادان از انتقالدهنده دانش به
راهنمای فراگیر ،توانایی تحلیل اطالعات ،اسناد و مدارک،
فرایندها ،تسلط بر مباحث و روحیه همکاری برای تصمیمگیری و
حل مشکالت ،داشتن استداللهای منطقی و قدرت تولید
ایدههای نو  ،وظیفهشناسی و خالقیت در تحقیقات ( )16و ()17
بر شمرده شده اند .ابعاد فناوری نوین ،برنامه های درسی نوین با
زیر مولفه هایی نظیر تهیه و تولید محتوای مجازی،آموزش
بهصورت آنالین و مجازی ،گسترش سیستمهای مدیریت پایگاه
دادهها  ،تغییر جریان آموزش از تدریس به یادگیری ،تأکید بر
حفظ محیطزیست توسط برنامههای درسی  ،تغییر جریان
آموزش از رفتاری به ساختگرایی در مقاالت ( )16و ( )17ارائه
شده است .با عنایت به توضیحات مذکور به اهمیت بحث
جهانیشدن آموزش بیشتر پی برده میشود ،اما مروری بر پیشینه
مطالعاتی تحقیق حاکی از این است که تابهحال پژوهشی جامع
صورت نگرفته است که ابعاد مختلف جهانیشدن را در نظام
آموزش عالی مورد واکاوی قرار دهد و ضمن شناسایی ابعاد آن به
بررسی وضعیت موجود ابعاد در نظام آموزش عالی ایران بپردازد ،
لذا با توجه به این شکاف مطالعاتی ،مهمترین هدف پژوهش حاضر
این است که به واکاوی جهانیشدن آموزش در شناسایی ابعاد و
بررسی وضعیت موجود آن در دانشگاههای استان مازندران بپردازد
و به سؤاالت زیر پاسخ دهد؛
 .1ابعاد جهانیشدن آموزش در نظام آموزش عالی
کداماند؟
 .2وضعیت موجود ابعاد جهانیشدن آموزش در
دانشگاههای استان مازندران به چه صورت
میباشد؟

دانشگاههای آزاد اسالمی واحدهای «بابل و قائمشهر» و از شرق
بهصورت تصادفی دانشگاه آزاد اسالمی واحد «ساری» و از غرب
دانشگاه آزاد اسالمی واحد «چالوس» انتخابشده است ،سپس در
هر دانشگاه بهتناسب تعداد اعضای هیئتعلمی ( 56نفر از دانشگاه
ساری 46 ،نفر از دانشگاه بابل 86 ،نفر از دانشگاه قائمشهر و 67
نفر از دانشگاه چالوس) بهصورت تصادفی نمونهگیری صورت
گرفته است .از مجموع  255نفر عضو هیئتعلمی ( 64نفر معادل
 % 25/1زن و  191نفر معادل  % 74/9مرد بودهاند %41/2 ،در
رده سنی  31تا  40سال  %45/1 ،در رده سنی  41تا  50سال و
 13%/7در رده سنی باالی  50سال بودهاند ،ازنظر رتبه علمی
 86%/3استادیار %12/9 ،دانشیار و  %0/8استاد) بودهاند.
ابزار پژوهش :در پژوهش حاضر پس از مروری بر ادبیات
نظری و پیشینه تحقیق ،ازپرسشنامه ی جهانی شدن آموزش با
 55سوال در هفت بعد (چند زبانه بودن دانشگاهها ،هیأتعلمی
توانمند ،فناوری نوین ،برنامههای درسی نوین ،ارتباط با دیگر
دانشگاهها  ،شرکتی شدن و مدیریت و رهبری) در قالب طیف 5
گزینه ای لیکرت (خیلیکم  ،کم  ،متوسط  ،زیاد  ،خیلیزیاد)
طراحی و تنظیم شده که به ترتیب از  1تا  5نمره گذاری شده
است .میزان ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی بدست
آمده برای همه مفاهیم تحقیق بزرگتر از  0/70میباشند و این
موضوع نشان دهنده همبستگی درونی مناسب بین متغیرها برای
سنجش مفاهیم مورد نظر است و بدین ترتیب می توان گفت که
ابزار سنجش پژوهش حاضر از قابلیت اعتماد و یا پایایی الزم
برخوردار است.

یافتهها
در این بخش و به کمک تحلیل عاملی اکتشافی ،آزمون تی
تک نمونه و آزمون فریدمن به سؤاالت تحقیق پاسخدادهشده است
که نتایج حاصل از آن به شرح ذیل میباشد؛
سؤال اول " :ابعاد جهانیشدن آموزش کداماند؟"

در پاسخ به سؤال اول پژوهش حاضر پس از مروری بر ادبیات
نظری و پیشینه تحقیق ابتدا لیستی از گویههای مرتبط با
جهانیشدن آموزش تدوین گردید ،سپس برای این ابعاد

پرسشنامهای تنظیم شد و در اختیار اساتید جامعه هدف قرار گرفت.
پس از جمعآوری اطالعات بهمنظور شناسایی ابعاد جهانیشدن
آموزش از تحلیل عاملی اکتشافی استفادهشده است .اندازه کفایت
نمونهگیری برابر با  0/767است که برازش دادهها را نشان میدهد
و حکایت از آن دارد که امکان انجام تحلیل عاملی بر
رویدادههای تحقیق وجود دارد و نتیجه آزمون کرویت بارتلت ،با
درجه آزادی  ،330برابر با  3612/372به دست آمد که معنادار
شده است ،بر این اساس ماتریس همبستگی دادهها یک ماتریس
همانی نمیباشد ،یعنی ازیکطرف گویههای درون هر عامل با
همدیگر همبستگی باالیی دارند و از طرف دیگر میزان همبستگی
بین گویههای یک عامل با گویههای عامل دیگر در حد پائین
است .برای شناسایی مناسبترین عاملها ،از روش چرخش
واریماکس استفاده شد و نهایتاً با توجه به ارزشهای ویژه ،عامل-
هایی که دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک بودند استخراج شد.
جدول شماره ( )1نشان میدهد که با استفاده از روش کیزر ،تعداد
 7عامل دارای ارزش ویژه باالتر از یک میباشند و همانطور که
در جدول زیر مشاهده میشود ،کل واریانس تعیینشده توسط
مجموعه  7عامل استخراجشده از مجموعه  55گویه ابزار سنجش
نیز برابر با  90/237درصد بوده است.
همانطور که در جدول شماره ( )1مالحظه میشود نتایج
حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان میدهد که از میان 55
شاخص موجود 7 ،عامل اصلی قابلشناسایی است .این عوامل با
نظر اساتید آگاه به موضوع تحقیق نامگذاری گردید و درنهایت 7
عامل  :چندزبانه بودن دانشگاهها ،هیئتعلمی توانمند ،فناوری
نوین ،برنامههای درسی نوین ،ارتباط با دیگر دانشگاهها  ،شرکتی
شدن و مدیریت و رهبری شناسایی گردید که ساختاری عاملی
مربوط به هر بعد به شرح جدول شماره ( )2میباشد.
همــانطور کــه در جــدول شــماره ( )2مــاتریس ســاختار
عاملی چرخش یافته مشـاهده مـیشـود ،همـه گویـههـا از بـار
عـاملی قابـل قبـولی برخوردارنــد .بـا دقـت در بارهـای عــاملی،
میتوان بـه نقـش یـا اهمیـت هریـک از گویـههـا در تبیـین و
معرفی ابعاد اصلی پـی بـرد ،لـذا از ایـن طریـق بـه سـؤال اول
تحقیق پاسخدادهشده است.
] [ Downloaded from edcbmj.ir on 2022-01-23

جدول  .1مقدار شاخص  KMOو آزمون بارتلت و استخراج مؤلفههای اصلی
شاخص  KMOو آزمون کرویت
بارتلت

KMO = 0/767
Chi-Square = 3612/372
Df = 330
SigBartlett= 0/001
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عاملها

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

استخراج مؤلفههای اصلی بعد از چرخش واریماکس
ارزش ویژه

درصد واریانستبیین شده

درصد تجمعی واریانس تبیین شده

5/305
4/572
4/158
3/643
3/571
2/703
1/679

38/736
19/223
11/196
6/624
6/492
4/915
3/052

38/736
57/958
69/154
75/778
82/270
87/185
90/237
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واکاوی جهانیشدن آموزش؛ شناسایی ابعاد و وضعیت موجود
جدول  .2ماتریس ساختار عاملی چرخش یافته عوامل هفتگانه جهانی شدن آموزش
عاملها (مولفهها)
گویهها

چندزبانه هیات علمی فناوری
بودن

میزان تأکید بر یادگیری زبان انگلیسی
میزان به رسمیت شناختن چند زبانگی در آموزش
میزان برگزاری دوره های رایگان زبان آموزی
میزان امکان سفر به دیگر کشورها توسط دانشجویان و اعضای هیات
علمی
میزان ارائه مشوق های مادی و معنوی در ازای یادگیری دیگر زبانها
میزان تغییر نقش استادان از انتقالدهنده دانش به راهنمای فراگیر
میزان توانایی تحلیل اطالعات ،وضعیت ،اسناد و مدارک ،فرایندها،
نمودارها ،جداول نقشه های مفهومی ...توسط اعضای هیات علمی
میزان ترکیب دانش با دیدگاه جهانی بر اساس واکنشهای تحلیلی،
تسلط بر مباحث و روحیه همکاری برای تصمیمگیری و حل مشکالت
توسط اعضای هیات علمی
میزان ارتقای استدالل های منطقی ،قدرت نشان دادن واکنش و بحث
در تحلیل مسائل جستجو و قدرت تولید ایده ها و راه حلهای نو توسط
اعضای هیات علمی

توانمند

نوین

برنامههای ارتباط با دیگر شرکتی
درسی نوین دانشگاهها

شدن

مدیریت و
رهبری

0/76
0/65
0/60
0/54
0/53
0/80
0/78
0/75

0/65

ادامه جدول()2
عاملها (مولفهها)
گویهها

چندزبانه هیات علمی فناوری
بودن

213

درسی نوین

دانشگاهها

شدن و رهبری

0/63
0/62

0/61
0/58
0/55
0/52
0/51
0/49
0/47

] [ Downloaded from edcbmj.ir on 2022-01-23

میزان توانایی تحلیل اطالعات ،وظیفه شناسی ،فعالیت و انجام امور
مختلف،خالقیت ادبی توسط اعضای هیات علمی
میزان قدرت تحلیل و یافتن راه حل مشکالت از طریق تشابه ها ،ارتباطات و یا
شباهت دادن موقعیتها با مشخصه ها و خصوصیات میان رشته ای توسط اعضای
هیات علمی
میزان مهارت یافتن مفاهیم کاربردی برای استراتژی آموزش توسط اعضای
هیات علمی
میزان توانایی ارتباط با ذی نفعان درون و برون دانشگاهی توسط اعضای هیات
علمی
میزان رصد کردن آخرین تغییرات در حوزه تخصصی توسط اعضای هیات علمی
میزان توجه به کیفیت تدریس توسط اعضای هیات علمی
میزان توانایی رهبری دانشجویان برای انجام کار گروهی و به منظور دستیابی به
مهارت های ارتباط میان فردی مناسب توسط اعضای هیات علمی
میزان تخصص های فردی یا دانشگاهی و تالش مداوم برای پیشرفت توسط
اعضای هیات علمی
میزان توانایی انجام کارگروهی ،مشارکت در مناظره و توانایی استفاده از نقطه
نظرات مختلف در جریان اظهارنظر ،پیشنهاد راه حل و تصمیمگیری توسط
اعضای هیات علمی
میزان تحلیل موقعیتها ،مشکالت ،موضوعات ،تمرینات  ....بکارگیری سنجه ها،
قوانین و استانداردها  ،ارزشیابی میزان سود و زیان متفاوت در خصوص موضوعی
خاص و صدور حکم یا استفاده از راه حل مناسب توسط اعضای هیات علمی
میزان تهیه و تولید محتوای مجازی
میزان آموزش به صورت آنالین و مجازی
میزان گسترش سیستم های مدیریت پایگاه دادهها
میزان استفاده از فن آوری در آموزش و یادگیری
میزان ایجاد مکانیزم های نوین برای جمع آوری  ،ذخیره و یادگیری
میزان گسترش سیستم های زیربنایی مخابرات و ارتباط از راه دور در دانشگاه ها

توانمند

نوین

برنامههای ارتباط با دیگر شرکتی مدیریت

0/44

0/73
0/65
0/61
0/55
0/53
0/50
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0/66

میزان تغییر جریان آموزش از یاددهی  -یادگیری رشتههای جداگانه به رشتههای
یکپارچه
میزان تغییر جریان آموزش از رفتاری به ساخت گرایی

0/63

ادامه جدول()2
عاملها (مولفهها)
گویهها

چندزبانه

هیات علمی

فناوری

برنامههای

ارتباط با دیگر

بودن

توانمند

نوین

درسی نوین

دانشگاهها

پس از شـناسـایی ابعاد ،بهمنظور تعیین روایی سـازه از نرمافزار
مدلسـازی معادالت سـاختاری کوواریانس محور لیزرل اسـتفاده
شـد تا از این طریق ضـمن اجرای مدلهای اندازهگیری مربوط به
ابعاد سـازنده جهانیشـدن آموزش ،صـحت و دقت سـنجش سـازهها
2021, Vol. 14, No.4
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رهبری

0/57
0/55
0/53
0/50
0/50
0/49
0/76
0/71
0/69
0/65
0/63
0/60
0/57
0/66
0/64
0/62
0/60
0/56
0/53
0/52
0/74
0/71
0/64
0/54
0/52
0/50
0/50
0/48

با اسـتفاده از تکنیک تحلیل عاملی تائیدی موردبررسـی قرار گیرد
.نتایج حاصـــل از تحلیل عاملی تائیدی نشـــان داد که میزان بار
عاملی برای همه گویهها (سـؤاالت) پرسـشـنامه باالی  0/4و عدد
معناداری آنها نیز بیشـــتر از  1/96بوده اســـت .همچنین نتایج
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میزان تغییر جریان آموزش از تدریس به یادگیری
میزان تاکید بر حفظ محیط زیست توسط برنامه های درسی
میزان احترام به قومیت ها،عقائد،هنجارها،ادیان و اعتقادات
افراد در برنامه های درسی
میزان پرورش تفکر انتقادی و تحلیل توسط برنامه های درسی
میزان تغییر جریان آموزش از کسب دانش به کسب مهارت
میزان تغییر جریان آموزش از گروهی به انفرادی
میزان بکارگیری تجربیات دانشگاههای موفق در امر
برنامهریزی و سازماندهی
میزان تبادل دانشجو و اساتید دانشگاهی
میزان ایجاد دوره های مشترک با دانشگاههای معتبر جهان
میزان وجود نشریات و مجالت بینالمللی در دانشگاهها
میزان برگزاری کنفرانسها و کارگاههای بین المللی در
دانشگاهها
میزان تبلیغ در مجالت بین المللی در باره دانشگاههای کشور
میزان تبادل اطالعات با دانشگاههای کشورهای دیگر درباره
جهانی شدن دانشگاهها
میزان تجهیز دانشگاه به وسایل آزمایشگاهی به روزشده
میزان شاخص« پژوهش محوری» در دانشگاه ها
میزان «مردم/جامعه»محور بودن سیاست ها و برنامه های
آموزشی
میزان استقالل نهادی دانشگاه ها از سیاست و دولت
میزان جذب سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در
بخش آموزش عالی
میزان نوآوری دانشگاه ها در پاسخ به نیاز بازار
میزان تجاری سازی و افزایش منابع بخش آموزش عالی
میزان حضور جهانی شدن آموزش در بیانیه مأموریت دانشگاه
میزان ارتقاء ظرفیت جذب دانشجویان بین المللی
میزان وجود گزارشات ادواری مبنی بر میزان دستیابی به هدف
میزان ارتقاءظرفیت کارکنان حرفه ای برای بین المللی سازی
میزان تغییر ساختار سازمانی در راستای جهانی شدن
میزان رقابت پذیری رهبران دانشگاهی با همتایان خود در
سایر دانشگاه ها
میزان فراهم نمودن زیر ساخت های مناسب جهت اجرا و
توسعه آموزش های مبتنی بر قابلیت محوری
میزان تشویق و نهادینه سازی مشارکت واقعی در تمام سطوح
عملکردی دانشگاه

شرکتی شدن

مدیریت و
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حاصـل از شـاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری نشـان داد که
نسـبت کای دو به درجه آزادی ( ، 1/64 )χ2/dfشـاخص نیکویی
برازش ( ،)GFIشـــاخص برازش هنجـار شـــده ( )NFIبرابر بـا
 ،0/95شـــاخص برازش تطبیقی ( )CFIبرابر بـا  0/93و مقـدار
شـاخص ریشـه میانگین مربعات خطای برآورد  RMSEAبرابر با
 0/067بـه دســـت آمـد ،لـذا نتـایج شـــاخصهـای برازش برای
مدلهای اندازهگیری تحقیق همگی دارای مقـدار منـاســـب بودند
که نشـان میدهند ،تحلیل عاملی تائیدی سـازههای پرسـشـنامه
دارای برازش مناسـب بوده و سـؤاالت پرسـشـنامه بهخوبی متغیر
مربوطه را میســنجند .همچنین بهمنظور ســنجش روایی همگرا
پرسـشـنامه از شـاخص متوسـط واریانس اسـتخراجشـده ()AVE
اســتفاده شــد که نتایج حاصــل از آن نیز برای همه متغیرهای
تحقیق بزرگتر از  0/50به دســت آمد .شــایانذکر اســت پایایی
ابزار ســنجش به کمک ضــریب آلفای کرون باخ ( )αو ضــریب

قابلیت اعتماد ترکیبی ( )CRموردســنجش قرار گرفت که مقدار
آن برای همـه متغیرهای تحقیق بزرگتر از  0/70به دســـت آمد
کـه دال بر قـابلیـت اعتمـاد بودن ابزار ســـنجش دارد ،بـهمنظور
تجزیـهوتحلیـل دادههـا در بخش کیفی از روش تحلیـل محتوا و در
بخش کمی از نرمافزارهـای آمـاری  SPSSv.25و مـدلســـازی
معادالت ساختاری لیزرل  LISREL v8.5استفادهشده است.
سؤال دوم" :وضعیت موجود ابعاد جهانیشدن آموزش
در دانشگاههای استان مازندران به چه صورت میباشد؟"

در این قســمت و بهمنظور پاســخ به ســؤال دوم پژوهش از
آزمون تی تـک نمونـه (بـا در نظر گرفتن مالحظـات آمـاری الزم)
اسـتفاده اسـت تا مشـخص شـود که وضـعیت ابعاد جهانیشـدن
آموزش در دانشــگاههای اســتان مازندران چگونه اســت .نتایج
حـاصـــل از آزمون تی تـک نمونـه بـه شـــرح جـدول شـ ـمـاره ()4
میباشد؛

جدول  .3بررسی روایی محتوا و روایی همگرا و پایایی ابزار سنجش
متغیر

AVE

α

CR

ابعاد

AVE

α

CR

جهانیشدن آموزش

0/733

0/846

0/812

چندزبانه بودن دانشگاه
هیئتعلمی توانمند
فناوری نوین
برنامههای درسی نوین
ارتباط با دیگر دانشگاهها
شرکتی شدن
مدیریت و رهبری

0/797
0/654
0/697
0/733
0/702
0/613
0/503

0/767
0/772
0/810
0/829
0/856
0/844
0/759

0/733
0/745
0/780
0/792
0/821
0/839
0/740
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نمودار  .2ابعاد جهانیشدن آموزش (در حالت استاندارد)
جدول  .4بررسی وضعیت موجود ابعاد جهانیشدن آموزش
یافتههای توصیفی
ردیف

بعد

1
2
3
4
5
6
7

چندزبانه بودن دانشگاه
هیئتعلمی توانمند
فناوری نوین
برنامههای درسی نوین
ارتباط با دیگر دانشگاهها
شرکتی شدن
مدیریت و رهبری

میانگین

انحراف معیار

() M

()SD

2/96
3/59
3/20
3/26
3/33
3/36
3/17

1/28
0/77
0/86
0/92
1/18
1/21
1/37
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مفروض

3
3
3
3
3
3
3

مقدار آزمون

درجه آزادی

( )t-value

()df

()Sig

-0/381
12/120
3/755
4/616
4/503
4/842
2/011

254
254
254
254
254
254
254

0/704
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/045

مفروض از طریق بهدستآمده که ازآنجاکه هر یک از مفاهیم از
طریق میانگین نمرات پاسخگویان ساختهشده است و دامنه
تغییرات هر سؤال نیز بین  1تا  5میباشد ،لذا دامنه تغییرات مفهوم
ساختهشده نیز بین  1تا  5میباشد که متوسط آن عدد  3میباشد.
در ادامه و بهمنظور وضعیت و رتبهبندی ابعاد هفتگانه جهانیشدن
آموزش از آزمون فریدمن استفادهشده است .بر طبق اطالعات
جدول شماره ( )4نتایج حاکی از این است که مقدار آزمون فریدمن
( )Chi-square =235/912در سطح خطای کوچکتر از 0/01
معنیداری است .البته طبق نتایج بهدستآمده از جدول زیر
میانگین بعد «هیئتعلمی توانمند» برابر  4/99بوده است و
نشاندهنده این است که این بعد بهترین وضعیت و میانگین بعد
« چندزبانه بودن دانشگاه » برابر  2/90بوده است و نشاندهنده
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بر مبنای اطالعات جدول فوق در رابطه با بررسی وضعیت
موجود ابعاد جهانیشدن آموزش ،نتایج آزمون تی نشان داد که
بهجز در معیار «چندزبانه بودن دانشگاه» که در آن میانگین
بهدستآمده کمتر از متوسط مفروض شده است و این تفاوت
میانگین به لحاظ آماری معنادار نشده است در شش معیار دیگر
بین میانگین وضعیت موجود ابعاد و میانگین مفروض در سطح
خطای کمتر از  5درصد و با  95درصد اطمینان تفاوت معناداری
وجود دارد و در هر شش بعد میانگین بدرت بهدستآمده بیشتر از
میانگین مفروض ( )3میباشد .لذا درمجموع میتوان گفت پیاده
شدن جهانیشدن آموزش در دانشگاههای استان مازندران اگرچه
در نقطه شروع وضعیت نسبتاً مناسبی دارند ولی تا رسیدن به
وضعیت مطلوب هنوز فاصلهدارند .الزم به ذکر است میانگین

میانگین

یافتههای تبینی
سطح معنیداری

واکاوی جهانیشدن آموزش؛ شناسایی ابعاد و وضعیت موجود

دیگر دانشگاهها  .4برنامههای درسی نوین .5
فناوری نوین  .6مدیریت و رهبری  .7چندزبانه بودن
دانشگاه.

این است که این بعد بدترین وضعیت را داشته است .نتایج حاصل
از اولویتبندی عوامل هفتگانه بهقرار زیر است؛
 .1هیئتعلمی توانمند  .2شرکتی شدن  .3ارتباط با

جدول  .5مقایسه و اولویتبندی ابعاد جهانیشدن آموزش
بعد

هیئتعلمی توانمند
شرکتی شدن
ارتباط با دیگر دانشگاهها
برنامههای درسی نوین
فناوری نوین
مدیریت و رهبری
چندزبانه بودن دانشگاه

میانگین رتبهای

اولویت

مقدار x

4/99
4/88
4/46
3/77
3/74
3/26
2/90

1
2
3
4
5
6
7

235/912

بحث

df

6

P

0/001

کشورهای اروپایی و استفاده از زبان انگلیسی در آموزش،
دستاوردهایی چون رشد اقتصادی ،افزایش تعداد دانشجویان،
افزایش تعداد دانشآموختگان ،جلوگیری از فرار مغزها ،جذب
نخبههای کشورهای دیگر ،افزایش سواد عمومی ،افزایش
فرصتهای شغلی و کاهش نرخ بیکاری دانشآموختگان
بهدستآمده است ( .)15بعد پنجم جهانیشدن آموزش «مجازی
شدن» میباشد که در این خصوص میتوان گفت در دنیای
پرشتاب کنونی ،بسیاری از روشهای آموزشی سنتی ناکارآمد و
کند هستند و قدرت کافی را برای انتقال مفاهیم جدید به فراگیران
ندارند .بنابراین ،میتوان با بهرهگیری از ابزارها و روشهایی که
این فناوری ایجاد کرده است ،ضمن افزایش سرعت در یادگیری،
شرایط یادگیری را برای استعدادها و سلیقههای گوناگون فراهم
آورد .اثرات رو به رشد و فزاینده تکنولوژیها بر همه جنبههای
زندگی ،ازجمله در سطح آموزش باعث شده تا برای رشد و توسعه
کشورها تمرکز بر پیشرفت در حیطه آموزش عالی از طریق
پذیرش نظام و تکنولوژیهای جدید آموزشی ضرورت یابد.
«ارتباط با دیگر دانشگاهها» بعد دیگر جهانی شدن می باشد که
با توجه به ساختار عاملی تحلیل عاملی برای جهانیشدن آموزش
شناسایی شد که در این رابطه باید گفت همکاریهای بینالمـللی
در آمـوزش عـالی به فراهم کردن تجـارب آموزشـی فرامـرزی
برای دانشجویان و اساتید بهمنظور ارتقای روابط کـاری
میپردازد .امـروزه دسـتیابی بـه پیشـرفت و توسعه نیز مستلزم
برخورداری از سطحی مؤثر از همکاریها و تعامالت برونمرزی
است .ازآنجاییکه بـینالمللـی کـردن آمـوزش عـالی سـازوکاری
بـرای تغییـر و تحـول و اصالحات در آموزش عالی است ،ازاینرو،
همکاریهای علمـی بینالمللی در آمـوزش عالی به میزان
چشمگیری در میان کشورها رشد کرده و این موضوع با توجه به
فرآینـدهای کنونی فناوریهای اطالعات و ارتباطات بیشازپیش
مشهود است.
هفتمین بعد جهانیشدن آموزش نیز «رهبری و مدیریت»
بوده است ،مدیریت به معنای گرایش به نتایج و اهداف ،کنترل
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پژوهش حاضر نخست به دنبال پاسخگویی به این پرسش
بود که ابعاد جهانیشدن آموزش کداماند؟ و در گام دوم به دنبال
بررسی وضعیت موجود این ابعاد در دانشگاههای آزاد اسالمی واحد
استان مازندران بوده است.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که جهانیشدن آموزش
دارای هفت بعد میباشد ،بعد اول جهانیشدن آموزش «شرکتی
شدن» میباشد که در این راستا باید گفت دهه های پایانی قرن
نوزدهم شاهد تحول در مفهوم و کارکرد دانشگاه است..
«هیئتعلمی توانمند » بعد دوم جهانیشدن آموزش بود که در
این پژوهش شناسایی شد که در این رابطه باید گفت ،تدریس
فعالیتی تخصصی است که نیاز به آموزش و مهارتهای مناسب
دارد .بدین ترتیب تعداد مراکز تربیت اعضای هیئتعلمی و
واحدهای درسی در خصوص تعلیم و تربیت روزبهروز افزایش
یافت .محققان دریافتند که دانش تعلیم و تربیت اعضای
هیئتعلمی که با استقالل نهادی /سازمانی همراه شده باشد،
می تواند سبب بروز دانشی جدید در رابطه با نقش اساتید و
دانشجویان ،ساختارهای متفاوت قوانین و مقررات دانشگاهی،
تعلیم و تربیت عمومی شود ( .)18بعد سوم شناساییشده
«برنامههای درسی نوین» میباشد .درواقع ،جهانیشدن محیط
بیگانهای را برای تمام کشورها به وجود میآورد که در آن
پیوندهای بینالمللی به حداکثر خواهد رسید ( .)10بدین ترتیب،
ارزشیابی در عرصه جهانیشدن از روشهای متنوعتری بهره
میگیرد و دارای انعطافپذیری بیشتری است ،سطوح باالتر تفکر
را میسنجد ،امکان ارزشیابی مستمر را به نحو بهتری فراهم
میسازد ،امکان ارائه بازخورد بهتر و سریعتر را به فراگیران
میدهد.
«چندزبانه بودن دانشگاهها» یکی دیگر از ابعادی بود که بر
مبنای تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی گردید که در این رابطه
باید گفت استفاده از زبان انگلیسی بهعنوان زبان واسط آموزش در
دنیا همواره وجود داشته است .با تغییر سیاست آموزش عالی در
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کردن و حل مسئله است ،اما رهبری به توسعه ارتباط انسانی و
سازماندهی افراد گرایش دارد .مدیریت و رهبری اغلب به شکل
واژههای هممعنا و با یک معنا در محتواهای مختلف استفاده
میشوند ،بااینحال ،این دو مفهوم در اثرگذاری ،تأثیر سازمانی،
ایجاد برنامه اجرایی و نتایج کارایی فردی باهم متفاوت هستند.
ازآنجاکه رهبری و مدیریت میتوانند بهعنوان دو سیستم مکمل
دیده شوند ،هر دو برای دستاوردهای سازمان ضروری هستند .این
اعتقاد وجود دارد که رهبر در عرصه آموزش عالی تغییر و جنبش
ایجاد میکند ،درحالیکه مدیر نظم و ثبات ایجاد میکند .در توسعه
و رشد افراد ،رهبران افراد را هدفمند بسیج میکنند تا انگیزه و
الهام بخشی ایجاد کنند و از در میان گذاشتن ایدههایشان با بقیه
لذت ببرند و مدیران نیروی انسانی را سازماندهی میکنند تا به
سمت ایجاد ثبات ،پیشبینی پذیری و کسب نتایج کوتاهمدت
بروند .رهبران به مدیران نیاز دارند تا مطمئن باشند که همهچیز
واقعاً انجام میشود .مدیران هم برای اینکه جریان نوآوری را حفظ
کنند ،به رهبران نیاز دارند (.)19
همچنین نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود ابعاد
جهانیشدن آموزش در دانشگاههای استان مازندران نشان داد که
« ،چندزبانه بودن دانشگاه» نسبت به سایر ابعاد وضعیت بدتری
دارد  ،لذا با توجه به وضعیت موجود و بهمنظور حرکت به سمت
جهانیشدن ،الزم است دانشگاههای استان مازندران ،تأکید
بیشتری بر زبانهای بینالمللی ازجمله زبان انگلیسی داشته باشند
و بر شناخت و تقدیر از افراد مؤثر در حیطه بینالملل تأکید بیشتری
داشته باشند ،تا از این طریق بتوان به بهبود وضعیت موجود این
بعد نیز پرداخته شود .یافته های پژوهش حاضر با نتایج پژوهش
های ( )15و ( )16با تأکید بر بعد چندزبانه بودن دانشگاهها و با
نتایج پژوهش های ( )16و ( )17با تأکید بر بعد هیأت علمی
توانمند و با یافتههای ( )17با تأکید بر بعد فناوری نوین و با
یافتههای ( )16و ( )17با تأکید بر بعد برنامههای درسی نوین و
با نتایج ( )20با تأکید بر ابعاد ارتباط با دیگر دانشگاهها و رهبری
و مدیریت همسو است.

نتیجهگیری
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تقدیر و تشکر
پژوهشگران وظیفه خود میدانند از تمامی اعضای هیات
علمی که با صبر و حوصله فراوان در زمینه تکمیل پرسشنامه های
این پژوهش همکاری کرده اند ،کمال تشکر و قدردانی را به عمل
آورد.

مالحظات اخالقی
حقــوق مــادی و معنــوی و بایــدها و نبایــدهای مالکیــت
فکری محققان بـر اسـاس قـانون کپـی رایـت وبـا ذکـر منـابع
محفوط مانـده اسـت .ایـن پرسشـنامه هـا بـدون نـام بـود و در
تکمیل آنها اجباری در میـان نبـوده اسـت .الزم بـه ذکـر اسـت
کــه مقالــه حاضــر بــا کــد  74091توســط معاونــت پژوهشــی
دانشگاه تائید شده است.
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با توجه به نتایج بهدستآمده و با توجه به اهمیت جهانیشدن
آموزش پیشــنهاد میگردد ،که مأموریت جهانیشــدن آموزش در
دانشـگاههای آزاد سـراسـر کشـور را بازتعریف شـود و اقدامات عملی
برای تبدیل ایدهها و نتایج پژوهشهای اسـاتید و دانشـجویان به
عـمــل از طـریـق فـراهـم نـمـودن زیـرســــاخــتهــای الزم بـرای
جهانیشدن آموزش فراهم شود برای اینکه بتوان به جهانی شدن
دانشــگاه ها دســت یافت ابتدا دانشــگاههای آزاد باید در جهت
اعمال اسـتانداردهای جهانی شـدن تغییراتی بر اساس درک محیط
و تشـــخیص چالشهای ملی و بینالمللی در ســـاختارهای خود
بـدهنـد .برای ارائـه ی خـدمـات جهـانی و فـار التحصـــیالنی بـا

مهـارتهـای شـــهرونـدی جهـانی و کـار در یـک بـازار جهـانی بـه
دانشـگاههای آزاد و دسـت اندرکاران آن توصـیه می شـود که از
سـیسـتمهای بسـته به سـیسـتمهایی باز تغییر کنند که به معنی
ایجاد ســاختار ســازمانی جدید (ایجاد ســاختاری منعطف ،باز و
حمایتی) اســـت .برای دســـت یافتن دانشـــگاههای ایرانی و به
خصـوص دانشـگاههای آزاد به رشـد مطلوب و مورد نظر پیشـنهاد
میشـود جایگاه دانشـگاههای کشـورهای شـرق آسـیا (به عنوان
حـالـت میـانجی) و در درجـه بعـد جـایگـاه دانشـ ـگـاه هـای برتر دنیـا
(حالت مطلوب) مورد توجه قرار گیرد.
در پایان نیز باید گفت ارزیابی دقیق از وضـعیت جهانیشـدن
در نظام آموزش نیازمند مطالعات وسـیع و دنبالهدار اسـت .ازاینرو
پیشـنهاد میشـود با اجرای پژوهشهای مشـابه در دانشـگاههایی
که امکان بررسـی وضـعیتشـان در این تحقیق مقدور نشـد ،میتوان
زمینه را برای ارزیابی مطلوبتر از وضـعیت جهانیشـدن در نظام
آموزش فراهم نمود .همچنین بـا توجـه بـه اینکـه این تحقیق تنهـا
در یک اسـتان انجامگرفته اسـت ،در پژوهشهای آتی میتوان به
بررسـی تأثیر وضـعیت موجود جهانیشـدن آموزش از دید اسـاتید
دانشــگاههای ســایر اســتانها پرداخت ..از جمله محدودیت های
این تحقیق میتوان بیـان داشـــت کـه جـامعـه آمـاری این پژوهش
اعضـــا هیئـت علمی بـا مرتبـه اسـ ـتـادیـار بـه بـاال بودنـد کـه همین
موضـــوع بـاعـث ایجـاد محـدودیـتهـایی شـــده بود .گســـتردگی
جغرافیایی پژوهش که در سطح استان مازندران انجام میشد ،نیز
محقق را بـا محـدودیـتهـایی مواجـه ســـاختـه بود ،لـذا وسـ ـعـت و
پراکنـدگی جامعـه آماری نیز بر مشـــکالت بخش پیمـایشـــی کار
افزود .و از آنجایی که دسترسی به جامعه آماری در فصل تابستان
به سـختی اتفاق میافتاد ،لذا تمامی تالش صـورت گرفت که قبل
از به اتمام رســیدن تقویم آموزشــی دانشــگاهها ،کار جمع آوری
اطالعات انجام شـود که این محقق با موضـوع محدودیت زمانی
نیز مواجه بوده است.

واکاوی جهانیشدن آموزش؛ شناسایی ابعاد و وضعیت موجود
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