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 چكیده

شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفیـت   ی ادراک دانشجویان از جهانیهدف این پژوهش، بررسی رابطه
سـمنان بـود      یادگیری از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتـرای دانشـهاه  فرآیندهای یاددهی ـ  

مطالعه حاضر از نوع همبستهی بود  جامعه آماری شامل تمـا  دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتـرای      
نفر دکترا( بودند کـه   20نفر کارشناسی ارشد،  841نفر از دانشجویان ) 022دانشهاه سمنان و نمونه پژوهش 

هـای   ورد استفاده در این پژوهش مقیاسگیری تصادفی ساده انتخاب شدند  ابزار م با استفاده از روش نمونه
ــ یـادگیری    شدن آموزش عالی و ارزیابی کیفیت فرآیندهای یاددهی سنجش ادراک دانشجویان از جهانی

بود  برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی آنها از روایی محتـوایی اسـتفاده   
تحلیـل شـدند     LISRELو  SPSSافزارهـای   ری و با اسـتفاده از نـر   ها با مدل معادالت ساختا شد  داده

العمـر   ـ فرهنهی و تأکید بـر یـادگیری مـادا     ها نشان داد که از دیدگاه دانشجویان، ادراک اجتماعی یافته
شدن آمـوزش عـالی )ادراک    اند  بین ادراک دانشجویان از جهانی باالترین میانهین را به خود اختصاص داده

دارک اقتصادی، ادارک اجتماعی ـ فرهنهی( با ابعاد ارزیابی آنان از کیفیت فرآینـدهای یـاددهی ـ     فردی، ا
گذاری، تأکیـد بـر    یادگیری )فناوری اطالعات و ارتباطات، عناصر آموزشی، تبادل استاد و دانشجو، سرمایه

بطـه مببـت و معنـادار وجـود     العمر، تنوع رشته و مدارک، برنامه و پروژه( در بیشتر موارد را یادگیری مادا 
بینی کننـده مببـت و معنـادار ارزیـابی آنـان از       شدن آموزش عالی پیش دارد  ادراک دانشجویان از جهانی

شدن آموزش عـالی بـه طـور     باشد  ادراک دانشجویان از جهانی کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری می 
 دهد   گیری را تحت تأثیر قرار میمستقیم ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یاد
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 مقدمه و بیان مسأله

مآاکز آموزش عالی یآ جامعته، معتآ ب بتايتآیط ستز  از تفکتآ و علتا آن جامعته م ستو          

سازند و با تآبی   اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود متجل ی میبیدی و نظام  شوند و اصول جهان می

یای گوناگون رکآی، اعتقادی، رآیدگتی و   متفکآان و دانشمددان آیدده در جه  بخشیدن به حآک 

 تتآیط  مهتا  از یکتی و مآاکتز آمتوزش عتالی     یا . به عالوه، دانشگاهشوند سیاسی جامعه مؤثآ واقع می

 دلیت   شتوند. بته   متی  آیدتده جامعته تلقتی    دیتی  عوامت  شتک    تتآیط  از مها و آموزش اجزای نهاد

و  یتا  بآنامته  ایتداب،  تتثثیآ قتآار داده،   ت   عالی را آموزش دنیای امآوزه که شدیدی یای دگآگونی

امتآوزه دانشتگاه را    کته  انتد وتون   واقع شده توجه کانون در پیش از یا بیش دانشگاه یای  گیآی جه 

یتای گستتآده،    یای دیآوز اداره کآد. ت توي  و دگآگتونی   الگویا و روشتوان با دانش، ذیدی ،  نمی

یا و الگویای جدید ذیدی و عملی  یا یمواره نگآش کدد که دانشگاه پویا و پیچیده امآوزی ایجا  می

کته مآاکتز آموزشتی     1شدن جهانیرا بیاموزند، توسعه دیدد و البته به درستی به کار گیآند. در عصآ 

ی جهانی قآار دارند وجود یک رویکآد یا تئوری آموزشتی پویتا و    در معآض م یط رقابتی و پیچیده

خواید در قلمتآو تخصصتی و م تیط ختود پیشتآو و       کارآمد در دانشگاه ت آن یا دانشگایی که می 

  شود. سو  مییا م  آیدگ باشد ت ضآورتی انکارناپذیآ و عاملی حیاتی در مورقی  دانشگاه پیش

یا و مآاکز آموزش عالی به عدوان یک سیستا اجتماعی پیچیتده   واقعی  ایط اس  که دانشگاه

ستو از جهتا  مختلتل علمتی، آموزشتی، ختدماتی،       کددد. بدابآایط از یک در م یط خود رعالی  می

دیگتآ،  گذارنتد  از ستوی    رآیدگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بآ م یط خود و ت وي  آن اثآ می

پذیآند. طبیعتاً مزلو  اس  که ایط تثثیآ و تتثثآ تتا آنجتا کته      خود از م یط و ت وي  آن تثثیآ می

ای بستآسازی و یدای  شود که بیشتآیط بهآه را در توسعه جامعه و دانشگاه به  ممکط اس  به گونه

رایبتآدی در نظتآ    یا و مآاکز آموزش عتالی بته عدتوان مآاکتزی     ارمغان آورد. در ایط راستا، دانشگاه

شوند که رشد و توسعه پایدار جوامع مستقیماً به کمی  و کیفی  م صوي  آنهتا وابستته    گآرته می

یتای آموزشتی در آن    باشد، بدابآایط ضآور  بآرسی وگتونگی گستتآش کم تی و کیفتی رآصت       می

 (. 2990، 3  علی و طایآ2990، 2انکارناپذیآ اس  )یال

به امآوز و یمچدیط  تا سیزدیا قآن در اولیط دانشگاه ظهور از عالی آموزش بآ ت وي  مآوری

دیتد کته    متی  یای بارز و آشکار ساختاریای اقتصادی، سیاسی و رآیدگتی کشتوریا نشتان    دگآگونی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Globalization     2. Hall     3. Ali & Tahir 
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 و رآیدگتی  ستاختاریای اجتمتاعی،   و ت توي   بتا  و یمگتام  بتوده  نهادی پویا یمواره عالی آموزش

یتای آمتوزش    نظتام  مفاییا اصلی بآای توصیل ایتط ت توي  در  از  کآده اس . یکی تغییآ معآرتی

 (. 2919، 1باشد )لِولِط آموزش عالی می شدن عالی، جهانی

 رآیدگتی و  میتان  المللی، شدن که به عدوان رآآیدد تلفیق ابعاد بیط امآوزه به طور کلی، جهانی

، 3  نایت  1001، 2آمتوزش تعآیتل شتده است  )نایت  و دِویت        ن وه و ایداب، کارکآدیا در جهانی

یای زندگی انسان و از جمله رآیدگ و آموزش  ی جدبه (، اثآ شگآری بآ یمه2919، 2  ژان یو2992

( داشته اس . به طوری کته  2991، 6  رابآتسون، نوولی، دی ، تیکلی، داوی، دبِال2992، 5عالی )ویآا

، 0اند )لی توصیل کآده 8و تعلیا جهانی 1بآخی از م ققان، قآن بیس  و یکا را قآن ت آک آموزشی

 کدد خلق جهان یمگط عمومی داشته باشد یا یک نتیجه یک تواند نمی شدن جهانی (. اگآ وه2991

یتا   دانشتگاه  یمته  (، اما به بتاور متخصصتان،  2993، 19دارد )شارآ متضادی و گوناگون نتایج بدابآایط

 عمیقتی  تثثیآا  عالی آموزشابعاد  و سزوح تمام در شدن جهانی و شدن یستدد جهانی ت   تثثیآ

شتدن آمتوزش    (. در واقتع، جهتانی  2992، 12  دلدتتی 2999، 11اس  )تورس و مورو جای گذاشته به

( زیآا م یط م دود 2992نگآی اس  )ویآا،  عالی نه تدها یک ضآور ، بلکه پاسخی مبتدی بآ آیدده

 عم  بپوشاند. ی ی آموزش عالی جامه تواند به ایداب گستآده و ایزوله شده دیگآ نمی

بدابآایط آموزش عالی با مسؤولی  خزیآی که بآ عهده دارد باید با پذیآش ایط پدیتده بکوشتد   

تا در اداره مؤثآ آن، بهتآیط نتیجه را بآای کشور خود حاص  سازد. آموزش به صور  ستدتی، بتآای   

حال غیآشخصی  که دانش در انجام ودیط مثموریتی کارآمدی يزم و شایسته را نخواید داش . وون

نگتآ   (. در ایتط راستتا نگتآش درون   2991، 13شدن اس  )مک کآی شدن، غیآرسمی شدن و جهانی

آموزش سدتی در مآاکز آموزش عالی که بآ استتاد م توری، ستخدآانی م توری و عتدم توجته بته        

نگتآ و جهتانی    رضایتمددی دانشجو در رآآیدد یادگیآی تثکید دارد باید جای خود را بته نگتاه بتآون   

ای نو بته استتقبال    بدید. بآ ایط اساس بآای رویارویی با مسائ  پیچیده و گستآده امآوز باید با شیوه

مسائ  جهانی رر  و با قبول یک حیا  جمعی مشارک  جو و گشتوده بته ستوی دیگتآان، پدیتده      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lewellen     2. Knight & De Wit  3. Knight 

4. Zhan Yu     5. Vaira 

6. Robertson, Novelli, Dale, Tikly, Dachi & Ndebela    7. Educational Mobility 

8. Global Schooling   9. Lee     10. Schaeffer 

11. Torres & Morrow   12. Delanty    13. McCarty 
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ز (. ا1383  ذاکتآ صتال ی،   2919، 1)ریتزوی و لیدگِتآد  ای سازنده پذیآا شتد   شدن را به گونه جهانی

سوی دیگآ آموزش عالی بخشی از رآیدگ اس  که تولید و توزیع دانش به عدوان رسال  اصتلی آن  

شتدن   توان بستآ مداسبی بآای جهانی باشد  لذا آموزش عالی را می و در قالب یک رعالی  جهانی می

یتای   یا، شتبکه  یا و دانش تولید شده در دانشگاه رآیدگ در نظآ داش . جآیان وسیع اطالعا ، ایده

یای اطالعا  و ارتباطا  از جملته   تشکی  شده از ارآاد و مؤسسا  آموزش عالی و یمچدیط رداوری

عتالوه، یکتی از    (. بته 1380شدن نظام آموزش عتالی یستتدد )واعظتی و قآونته،      ديی  عمده جهانی

رو  (. از ایتط 1382یای مها نظام آموزش عالی، مؤلفه یاددیی ت یادگیآی اس  )مهآم مدی،   مؤلفه

ی اول باید معزوب بته رآآیدتد یتاددیی ت      یآ گونه اصالح یا بازنگآی در نظام آموزش عالی در درجه

(. وآا که ایتط مؤلفته، نقتش اساستی و مستتقیا در تجآبیتا        1312یادگیآی شود )شآیعتمداری، 

ته پیونتدد و یتا عمتالً بته اجتآا گذاشت       یادگیآی، یادگیآندگان و آنچه در م یط آموزشی به وقوع می

کدد. به عبار  دیگآ بخش اعظا تثثیآگذاری یک نظام آموزشتی بتآ یادگیآنتدگان را     شود ایفا می می

یتا،   رسد، جستجو نمود تا در بآنامته  ی ظهور می باید در آنچه در م یط یاددیی ت یادگیآی به مدصه 

آی (. وون که رآآیددیای یاددیی ت یتادگی  1382یای مصو  )مهآ م مدی،  یا و خط مشی سیاس 

( و توجه به بهبود آن یکتی  2999، 2بدکس)شده  ررتار تغییآ باعث اس  که ریزی شده بآنامه تعاملی

 (.2991، 3)بوی ، پتی گآو و اتکیدسونگآدد  یای آموزش عالی م سو  می تآیط ارزش از م وری

ای بخشی از رآیدگ آن جامعه است ، رآیدگتی کته بته      با ایط اوصاب، آموزش عالی یآ جامعه

رود و رسال  اصلی آن به عدوان پیش قآاول نهادیای  شدن پیش می طور روز ارزون به سم  جهانی

شتدن   رآیدگی، تولید و توزیع علا و دانش مزابق با استانداریای جهانی و حآک  به ستم  جهتانی  

گذاری رو به رشتدی   شدن مؤسسا  خود سآمایه که آموزش عالی بآای جهانی توجه به ایط و بااس . 

، درک ایمی  ارزیابی از رآآیددیای یتاددیی ت یتادگیآی را دو    (2991، 2دید )مک کآی را انجام می

یای خاص خودش را دارد که آموزش عالی نتاگزیآ بته    نماید و ایط رآآیدد مسائ  و والش وددان می

 عصتآ  درآموزش عتالی   دشوار و نقش خزیآ و وظیفهبدابآایط با توجه به باشد.  ط به آنها میپآداخت

ای داشتته   توجه ویژه ارزیابی از کیفی  رآآیدد یاددیی ت یادگیآی  به باید، آموزش عالی شدن جهانی

و از آنجتایی کته   شدن آموزش پاسخگو باشتد.   باشد تا بآ ایط اساس بتواند نسب  به تغییآا  جهانی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rizvi & Lingard    2. Banks    3. Boyle, Grow & Etkinson 

4. McCarty 
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شدن رو به رو یستدد، آنهتا عتالوه بتآ مجهتز کتآدن       جهانی یای سختی در عصآ یا با والش دانشگاه

یای متدوع یاددیی ت یادگیآی و کاربآد آنها   یا و شیوه دانشجویان خود به تخصص علمی باید مهار 

یتای   س  که خود با وتالش تآ از آن توانایی دانشگاه در کمک به دانشجویانی ا را بهبود بخشدد. مها

تتآ از   جدید علمی، رداوری، رآیدگی و اجتماعی رو به رو یستدد. دانشجویان امآوزی خیلی بآجسته

تتآ از آنهتا، بتا     یتای آمتوزش عتالی و مهتا     یا، ایداب و م تیط  دانشجویان گذشته یستدد و با روش

بسیار سدگیط تآ اس . یعدی  نیازیای آموزشی خود بیشتآ آشدایی دارند. بدابآایط مسؤولی  دانشگاه

ستازی آنهتا، بایتد بته دانشتجویان بیاموزنتد کته وگونته          یای بآ طآب به جای معآری نیازیا و روش

واسزه نیازیای خود را بآآورده سازند و توانائی یادگیآی مستق  را در ختود   تواندد مستقیماً و بی می

شتدن   ابزه ادراک دانشجویان از جهانیتقوی  کددد. با ایط اوصاب، پژویش حاضآ به مدظور بآرسی ر

آموزش عالی بتا ارزیتابی آنتان از کیفیت  رآآیدتدیای یتاددیی ت یتادگیآی از دیتدگاه دانشتجویان           

ی  ریزی و اجآا شده اس ، تا ضتمط بآرستی رابزته    سمدان طآح  کارشداسی ارشد و دکتآای دانشگاه

دیای یاددیی ت یتادگیآی در راستتای    بیط ایط دو متغیآ به اصالح و بهبود رایبآدیای کیفی  رآآید

شدن آموزش و به طور کلی به توسعه و بهسازی آن یاری رساند. در ایتط راستتا رآضتیه زیتآ      جهانی

 مزآح و پیگیآی شده اس :

ی معدادار ارزیتابی آنتان از    بیدی کددده شدن آموزش عالی پیش ادراک دانشجویان از جهانی .1

 باشد. کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی می

آورد،  شدن بآای تمام مآاکز آموزش عالی نتایج یکسانی به بار نمتی  از آنجایی که رآآیدد جهانی

یای مختلتل   بلکه تغییآا  حاص  از آن از حوزه به حوزه دیگآ متفاو  خواید بود، و در میان حوزه

ی دیگتآ،   اجتماعی، ایط دانش اس  که به دلی  مایی  غیآشخصی و جهانی خود بیش از یآ حتوزه 

توانتد بته آگتایی دربتاره      یتای ایتط پتژویش متی     گیتآد، لتذا یارتته    شدن قآار می ت   تثثیآ جهانی

شدن علوم در آموزش عالی و تثثیآگذاری آن بآ رآآیددیای یتاددیی ت یتادگیآی کته یکتی از       جهانی

 یتای احتمتالی بتیط علتوم جهتانی و      یای آموزش عالی اس ، کمک نموده و شتکاب  تآیط مؤلفه مها

رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی را کمتآ نماید و در نتیجه موجبا  توستعه  آمتوزش عتالی را رتآایا      

 آورد.
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

شدن آموزش عالی و  یدب از مآور مبانی نظآی و پیشیده پژویش تبییط و توصیل بهتآ جهانی
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شدن آموزش عالی و  ادامه، مفاییا جهانییای آموزشی اس . از ایط رو، در  پیامدیای آن در سازمان

 کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی بسط داده شده اس .

 

 شدن آموزش عالی جهانی

در م ار  دانشگایی  1089شدن به عدوان یک مفهوم تا اوای  یا حتی اواسط دیه  واژه جهانی

صتل  در دیکتده    جدتگ و »انتشتار کتتا    (. 1000، 1کتارنوی شد ) وددان به رسمی  شداخته نمی

توان در یاری رستانی بته عمتومی شتدن ایتط مفهتوم متؤثآ         ( را می1089) 2اثآ مک لویان« جهانی

را بتا   3شدن، مفهوم دیکده جهانی دانس . مک لویان به عدوان یکی از نخستیط اندیشمددان جهانی

از در یتا  ای مزتآح و در ایتط مفهتوم     یای اجتماعی حاص  از رداوری رستانه  تجزیه و ت لی  تماس

( معتقد 1009) 5گیدنز(. 2998، 2رشآدگی زمان ت مکان سخط به میان آورد )به نق  از کیا و بهاک 

شدن روابط اجتمتاعی را از م تیط داخلتی کشتوریا ختارت ستاخته و آن را در قلمتآو         اس  جهانی

( معتقدنتد کته   1005) 1( و یِلتا و ستورنس  1002) 6نهای  زمان و مکان قآار داده است . آلبتآو   بی

شدن یعدی تشدید و تقوی  روابط اقتصادی، سیاسی و رآیدگی در ورای مآزیا که بته وستیله    جهانی

دارد  ( بیتان متی  1002) 8گآدند. مک گتآو  آن مآدمان جهان درون یک جامعه واحد جهانی ادغام می

سی و اجتماعی کته  شدن عبار  اس  از رآآیدد ت ول ساختاری در رعالی  اقتصادی، سیا که جهانی

 المل  خواید شد.  ای قدر  و روابط بیط یای رآاملی و مدزقه مدجآ به شک 

 0انتد، از جملته شتول     بدتدی کتآده   شدن را به طآق مختلل دستته  متفکآیط اجتماعی، جهانی

دیتد:   شدن را به شتآح زیتآ ارائته متی     ( با رجوع به ادبیا  معاصآ، پدج تعآیل کلی از جهانی2999)

المللی و وابستگی بیط کشوریا  : ایط تعآیل رشد تبادل بیط19المللی شدن ن به معدای بیطشد جهانی

گذاری و یمچدتیط بته    کدد و به روابط بآون مآزی کشوریا در عآصه تجار  و سآمایه را توصیل می

: 11شدن به معدای آزاد ستازی  پآدازد  جهانی المللی شدن اقتصادیای ملی می وابستگی متقاب  و بیط

ر ارتباط با رآآیدد حذب موانع تجاری و کدتآل سآمایه اس  که از طآب دولت  بتآ ت آکتا  بتیط     د

شود. در ایط معدی، یدب ایجاد دنیای اقتصادی بدون مآز و آزاد ستازی اقتصتاد    کشوریا ت می  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Carnoy      2. McLuhan     3. Global village 

4. Kim & Bhawuk    5. Giddens     6. Albrow 

7. Holm & Sorenson   8. Mc Grew     9. Scholte 

10. Internationalization   11. Liberalization 
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شتدن و عتالمگیآ    شدن به معدای یمگانی ملی در جه  حآک  به سم  اقتصاد جهانی اس . جهانی

یا و تجآبیتا  بته متآدم سآاستآ دنیتا       شدن رآآیدد اشاعه کايیا و ایده بآ ایط اساس، جهانی: 1شدن

توان به اشاعه کامپیوتآ، متایواره و وستای  ارتبتاطی متت  تلفتط یمتآاه اشتاره نمتود.          اس ، که می

شدن را به معدتای   : ایط تعآیل جهانی2شدن به معدای غآبی شدن به ویژه در شک  آمآیکایی جهانی

شدن و بآوکآاسی بآ  بیدد که در آن ساختاریای مدرنیته ماندد کاپیتالیسا، صدعتی آوی پویایی مینی

یتا ادغتام    3شدن به معدتای قلمآوزدایتی   کدد  جهانی یای م لی را نابود می دنیا ویآه شده و رآیدگ

اشتتط  شتدن بتآ یتا زدن و بآد    قلمآویا در یا و تبدی  آن به قلمآویی واحد: در ایط تعآیل جهانی

 (. 2999یا و مآزیای جغآاریایی اس  )شول ،  یا و راصله رضایا، م دوده

یتای مختلتل و    شدن یک رآص  است  کته بتتوان دیتدگاه     بآ اساس تعاریل ارائه شده، جهانی

یتای گونتاگون را بته نمتایش گذاشت  و ضتمط حفتل استتقالل از          یای متفاو  و اندیشته  گفتمان

شدن  یا را انتخا  نمود. زیآا جهانی   زمان بهآه جس  و بهتآیطیای دیگآ جوامع در حداق توانمددی

یتای   ای اس  که به موجب آن دول  ی رآآیددیای پیچیده رآآیددی تک بعدی نیس ، بلکه مجموعه

شدن در واقع یمکتاری آگایانته    شوند و جهانی ای به یکدیگآ مآتبط و وابسته می ملی به ن و رزایدده

 ی واحد جهانی اس .  یا جه  زیستط در یک جامعه دگیا و رآی و یا الزامی مل 

 

 شدن های مختلف در رابطه با جهانی دیدگاه

یای اخیآ از سه نگاه مختلل قاب  بآرستی و توجته بتوده است . در      شدن در سال مسثله جهانی

ناپذیآ مزآح بوده و طآرداران ایط نگآش بته صتور     شدن به متابه ضآورتی اجتدا  یک نگاه جهانی

بایس  بآای ت قق یتآ وته    شدن نگآیسته و بآ ایط باورند که می به رآآیدد جهانی 2کامالً اغآاق آمیز

 ایتط  پیآوان یای جهانی استفاده کآد. شدن با یمه توان و سآع  از یمه ظآری  تآ ایده جهانی سآیع

 در اراده ایتط  ا،آنه به زعا داندد، می خاص ای عده کدتآل در و ارادی ای مقوله را شدن جهانی نگآش،

شتدن   طآرداران ایط نگآش با تثکید بآ پدیده جهانی .اس  داری سآمایه جهان اختیار در حاضآ حال

شتدن و   بآ ایط باورند که دیگآ عمآ قلمآو یک دول  و یک مل  به پایتان رستیده و رآآیدتد جهتانی    

(. 1009حاکمی  اقتصاد و سلزه بازار خود یک نظام نویط اجتماعی را در پی خواید داش  )گیدنآ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Universalization   2. Americaized form   3. De-Territorialization 

4. Hyperglobalists 
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شدن است  کته ديلت  بتآ قصتد، بآنامته و        ر مقاب  جهانیسازی د دیدگاه مزبور بیانگآ نوعی جهانی

یای ودد ملیتی  ای اس  که نیآویای توانمدد در قالب ودد کشور و یا شآک  یای پش  پآده رعالی 

سازی جهتان مشتغول یستتدد )گت       سازی و یکدس  در راستای عالیق و مدارع خود به کار یمگون

 (1309 سآرآازی، و   حمیدی1381م مدی، 

اس . صاحبان ایتط نگتآش بتآ     1شدن یک نگاه انتقادی و تآدید آمیز دوم به پدیده جهانینگاه 

شدن به معدای دقیق آن در حال حاضتآ یتک رویتا و آرمتانی بتیش       اند که اندیشه جهانی ایط عقیده

یای مستق  را نادیده انگاش  و زمیده انزوای یآ  نیس  و نباید توان و قدر  و ظآری  دول  و مل 

شدن و سیزآه سلزه قدرتمدتدان   یای رقیآ را رآایا ساخ . وآا که اندیشه جهانی تآ دول وه بیش

ای  تواند تجآبته  شدن نمی ای جز به حاشیه راندن کشوریای رقیآ در پی نخواید داش . جهانی نتیجه

یتای کتالن    یتا در رعالیت    جز نابآابآی توزیع درآمد در سز  جهان، کا رنتگ شتدن نقتش دولت     

یای ملی و رآیدگی به یمآاه داشته باشد )گت  م متدی،    ثباتی و سستی در وابستگی بیاقتصادی و 

 (.1309 سآرآازی، و   حمیدی1381

شدن را بته عدتوان یتک     بایس  جهانی شدن بآ ایط باور اس  که می نگاه سوم به مفهوم جهانی

 و اطالعتا   ردتاوری  عهتوست  اثآ در که (. رآآیددی1000مورد توجه قآار داد )گیدنآ،  2رآآیدد انتقال

 بشآ ابدای میان در جمعی خودآگایی تقوی  و جهان تآاکا و رشآدگی موجب الکتآونیکی ارتباطا 

 ستایه  بشتآی  زنتدگی  یای جدبه تمامی بآ به تدریج که اس  رآآیددی شدن جهانی بدابآایط. شود می

طآرداران ایتط نگتآش بتا    . اس  کددده دگآگون و زا ت ول خود، خودی به که ارکدده و روندی اس 

داندد )یلد، مک گآو، گلتدبال    شدن، ایط پدیده یک تغییآ و انتقال تدریجی می قبول رآآیدد جهانی

 (.1309 سآرآازی، و   حمیدی1000، 3و پآاتون

یتایی را بتآای    شتود، ديلت    شدن، صآب نظآ از دیدگایی که در مقابت  آن اتختاذ متی    جهانی

شدن، جهان به طور روز ارزونی به یتا   ر یزاره جدید، در نتیجه جهانیآموزش عالی به یمآاه دارد. د

باشد، در پاسخ به ایط پدیده، مؤسسا  آموزش عالی در مثموری  ختود، ارزیتابی دوبتاره     پیوسته می

آموختگتان را بهتتآ آمتاده    تواندتد دانتش   دارند تا بتواندد به ایط سؤال پاسخ دیدد که وگونه آنها می

 (.2998، 5ای در دنیای متغیآ امآوز باشدد )جکسون شهآوندان جهانی و حآرهکددد تا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sceptics        2. Transformation 

3. Held, McGrew, Goldblatt & Perraton  4. Jackson 
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 یاددهی ـ یادگیری

رآآیددیای یاددیی ت یتادگیآی، رویکتآدی است  کته در آن رآاگیتآان بتآای معدتادار ستازی          

یای تفکآ سز  باي در جه  ساخ  دانش و خلق اطالعاتی که بآای بته   اطالعا  و تمآکز بآ مهار 

( 2991) 2(. جاناسط2919، 1یابدد )سانگ و تآی ر دنیای واقعی سودمدد اس  رآص  میکارگیآی د

رعال )یعدتی رآاگیتآ درگیتآ     را که رآاگیآان داند می رویکآدی را معدادار یاددیی ت یادگیآی  رویکآد

سازنده )رآاگیآ قادر به تلفیق دانش جدیتد بتا    پآدازش آگایانه اطالعا  و مسؤول دستاوردیا اس (،

یتای   یتا و شتبکه   جو )بتآ ایجتاد گتآوه    مشارک  یای قبلی بآای ساخ  معدا و مفهوم اس (، آموخته

مدد )ررتار رآاگیآ باید در جه  یک یدب شداختی کته توستط ختود او     یدب حمایتی ديل  دارد(،

 تعاملی )م یط باید ارتباط و تعام  را تقوی  و پآورش دید(، شود یدای  شود(، تعآیل و تعییط می

 و ستازی، درک و رهتا ارتزایش یابتد(     و تثم  )ابعاد رآاشداختی یادگیآی از طآیق درونتی  تفکآ ای 

 .دارد می نگه زمیده و به متط وابسته

یاددیی  یدآ و علا که اس  شده موجب تآبیتی علوم و شداسی روان در اخیآ قآن نیا ت وي 

رو،  ایتط  از. گیتآد  قتآار  توجته  متورد  جدیتدی  رویکآدیای و شود مت ول نیز( پداگوژی) ت یادگیآی

 عمیتق  یتادگیآی  ت قتق  بآای یمکالسان یادگیآنده و نقش یادگیآی، نقش تدریس، ماندد مفاییمی

 از دیگتآ،  عبتار   بته . تثکیتد دارد  پتذیآی دانشتجو    مستؤولی   بآ دگآگونی، ایط. اس  شده دگآگون

 در مزلتو   عملکتآد  بته  و نستب   بپذیآنتد  را یادگیآیمسؤولی   خود که رود می انتظار دانشجویان

 يزم آگتایی  م یط تعام  داشته، و با مدرس باید دانشجویان مدظور ایط بآای. کددد تالش یادگیآی

 دادن قتآار  نظتآ  متورد  سپس ضمط. آورند بدس  خود یادگیآی به نسب  خود ت ارزیابی  طآیق از را

 مدتابع  و درستی  بتا متواد   متدرس،  بتا  تعامت   بتآ  عالوه آن، به دستیابی بآای عملکآد، مزلو  سز 

 یمچدتیط . ختود بپآدازنتد   دانتش  ساختط به نظآ مورد درسی ماده در و کددد بآقآار تعام  یادگیآی

 بته  تواندتد  متی  ودیط، دانشجویان ایط. نماید تثم  حاص  نتایج در و بیازمایدد تجآبه به را دانش ایط

 دیدتد  پتآورش  ختود  در را العمتآ  مادام یاددیی ت یادگیآی  یای مهار  و یابدد دس  عمیق یادگیآی

(. یمچدیط در ارزیابی از کیفی  رآآیددیای یتاددیی ت    1309تهآان،  دانشگاه کیفی  ارزیابی مآکز)

یا مآتباً در حال تغییتآ بتوده و ت توي  بته      بایس  بدیط نکته توجه داش  که موقعی  یادگیآی می

ای یتاددیی ت یتادگیآی را بتا آن یمگتام      بایس  ارزیابی کیفیت  رآآیدتدی   دیدد و می سآع  رخ می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Song & Terry       2. Jonassen 
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نمود. یمگامی با سیآ ت وي  باعث کیفی  مزلو  آموزشتی شتده و در ارتقتای ستزوح یتادگیآی      

شتدن آمتوزش عتالی و رآآیدتدیای      یای انجام شده در خصوص جهانی مؤثآ اس . با توجه به بآرسی

توان به موارد ذکآ شده در جدول  یایی انجام شده اس . از جمله آنها می یاددیی ت یادگیآی پژویش 

 ( اشاره شود.1)

 

شدن آموزش عالی و کیفیت  های انجا  شده در خصوص جهانی : برخی پژوهش8جدول 

 فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری

ل
ردی

 

 نتایج پژویش موضوع پژویش پژویشگآان

1 

اولتبک و 

 1نای 

(2991) 

سازی  المللی بیط

یا  آموزش عالی: انگیزه

 یا و واقعی 

ستازی آمتوزش عتالی عبارتدتد از:      المللتی  عوام  اثآگذار بتآ انگیتزش بتیط   

یتای ت صتی   گستتآش ظآریت  داخلتی       یتای دولت  و یزیدته    سیاست  

یا به خصوص در مقزع کارشداسی ارشد و دکتآا  استفاده از زبتان   دانشگاه

المللی به عدوان یک وسیله آموزشی و پژویشی بته خصتوص    انگلیسی بیط

یتتای درستتی بتتا م تتتوای  ت صتتیال  تکمیلتتی  ارتقتتای بآنامتتهدر ستتز  

المللتتی  گستتتآش آمتتوزش مجتتازی و پتتذیآش متتدرک آن از ستتوی   بتتیط

یتا و نظتار  بتآ     یا و تالش بآای اجآای بهیدته بآنامته   یا و سازمان دانشگاه

 یای یاد شده. آنان و اطمیدان از کیفی  بآنامه

2 
 2آيمِآی

(2990) 

یای  بآرسی والش

شدن در آموزش  جهانی

 و پآورش عمان

شدن در کشور عمتان متوارد ذیت  را     یای جهانی به مدظور مقابله با والش

سازی و بهبتود استتانداردیای آمتوزش و پتآورش      بایستی به کار بآد. پیاده

عمومی  آموزش و پآورش متوسزه مزابق با نیازیای آیدده جامعه  رتآایا  

زش مزلو  متدارس  بهبتود وضتعی     کآدن مدابع انسانی و تجهیزا  آمو

یتا بتآای تمتام     یای آموزش ضتمط ختدم  و کارگتاه    معلمان  بهبود دوره

یای تتدریس مزتابق بتا     کارکدان در زمیده آموزش و پآورش  بهبود روش

 تمایال  و تآغیبا  نویط.

3 
 3جی یونگ

(2990) 

بآرسی رابزه میان 

المللی شدن و  بیط

 کیفی  آموزش عالی

المللی شدن و کیفی  آموزش عتالی رابزته متبت  و معدتاداری      بیطمیان 

 وجود دارد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Altbach & Knight    2. Almamari     3. Ji- Yeung 
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00 

ل
ردی

 

 نتایج پژویش موضوع پژویش پژویشگآان

2 
 1آل اِبآی

(2990) 

شدن بآ  تثثیآ جهانی

سیاس  آموزش و 

پآورش کشوریای در 

حال توسعه: مزالعه 

 موردی کشور عمان

شدن قتآار   سیاس  آموزش و پآورش شدیداً ت   تثثیآ رآآیددیای جهانی

یای آمتوزش   یا و سیاس  تغییآا  عمیق در روشدارد و ایط امآ مدجآ به 

و پآورش شده اس . یمچدیط بآ اساس ایط مزالعه مباحتی ماندد اقتصتاد  

یتای   العمتآ، بآنامته درستی ملتی و ردتاوری      دانش بدیان  یتادگیآی متادام  

یتتای آمتتوزش و پتتآورش در یتتآ دو  المللتتی نگآانتتی اصتتلی سیاستت  بتتیط

شود کته   اس  و ایط امآ مدجآ می کشوریای در حال توسعه و توسعه یارته

گتذاری   شتدن بدیتان   یای آموزش و پآورش خود را متثثآ از جهانی سیاس 

 نمایدد.

5 

ولدان، 

رگپی، 

وانگ، 

جونز، 

 2لیتون

(2919) 

شدن و آموزش  جهانی

عالی در جدو  

کالیفآنیا: از دیدگاه 

 اعضای ییث  علمی

عالی بستتآ مداستب   شدن آموزش  اعضای ییث  علمی معتقدند که جهانی

یای درسی متدوع و گستآش دانتش و در دستتآس بتودن آن     بآای کالس

سازد و ایط امتآ بته نوبته     بآای دانشجویان و اعضای ییث  علمی رآایا می

یتای پژویشتی و آموزشتی     مددی آنان به رعالیت   خود باعث ارزایش عالقه

  در گآدد، و از سوی دیگآ دانش موجود در سآتاسآ جهتان بته ستهول    می

 دستآس ذیدفعان از جمله دانشجویان و اعضای ییث  علمی قآار گیآد.

6 

کمبآ، یو و 

 3یدگ

(2919) 

ابعاد و خصوصیا  

رآآیددیای یاددیی ت 

 یادگیآی

یای ایط پژویش نشتان داد کته عوامت  زیتآ باعتث ارتزایش و        ت لی  داده

ارتبتاط  شود: ایجتاد   تقوی  انگیزش در رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی می 

بیط یادگیآی با عالیق و نیازیای رآاگیآان، ایجاد و تقویت  عالقته، ایجتاد    

یا، یاددیی بآای درک و رها،  رآص  و امکان انتخا ، مشارک  در رعالی 

یتتای یتتادگیآی و احستتاس تعلتتق بتتیط    ستتدجش و ارزشتتیابی رعالیتت  

 یا. یمکالسی

1 

مویس و 

 2ریدولدز

(2911) 

سدجش کیفی  

یاددیی ت رآآیددیای 

 یادگیآی

یای ایط پتژویش حتاکی از ایتط بتود کته عوامت  متؤثآ بتآ کیفیت            یارته

رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی عبارتدد از: ایداب روشط، ارتباط مزالب بتا   

یای قبلی رآاگیآان و معداداری مزالب درستی بتآای آنهتا، تکتآار      آموخته

بته کتارگیآی   اصول مها و ضآوری، ارائته بتازخورد صت ی  و بته موقتع و      

 سآع  مداسب در آموزش م توا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Al’Abri     2. Weldon, Rexhepi, Chang, Jones, Layton & et al 

3. Kember,Ho &Hong   4. Muijs & Reynolds 
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ل
ردی

 

 نتایج پژویش موضوع پژویش پژویشگآان

8 

وُارِیک و 

 1موگان

(2913) 

ای درک  مزالعه مقایسه

یای  از استآاتژی

المللی در  بیط

 یای انگلستان دانشگاه

یتا نیازمدتد نیتآوی انستانی و      المللتی در دانشتگاه   ثب  نام دانشجویان بیط

زمیدته تتدریس    المللی در مدابع بیشتآی یستدد تا بتواندد به یمکاری بیط

 المللی بپآدازند. و ایجاد یک م یط یادگیآی بیط

0 
 2آکانی

(2912) 

شدن بآ  تثثیآ جهانی

آموزش و پآورش 

 نیجآیه

یای آموزش و روند کیفیت  در آمتوزش    شدن موجب تغییآ سیستا جهانی

 شده اس .

19 
عباس پور 

(1302) 

ارزیابی تثثیآ 

شدن بآ رآآیدد  جهانی

 یاددیی ت یادگیآی

یای ایط پژویش حاکی از ان بود که بیط دیدگاه اعضای ییث  علمی  یارته

شداختی )جدسی ، رشته، ستابقه تتدریس و    یای جمعی  بآ اساس ویژگی

شتدن بتآ ابعتاد رآآیدتد یتاددیی ت        مآتبه علمتی( در متورد تتثثیآ جهتانی    

 یادگیآی تفاو  معداداری وجود دارد.

11 
آدم زاده 

(1382) 

یای  نظامشدن و  جهانی

 آموزشی

یای تدریس و ارزشیابی از کیفی  رآآیدد یتاددیی   اصالح و تغییآ در شیوه

 ت یادگیآی امآی ضآوری اس .

12 
عالی 

(1382) 

شدن تعلیا و  جهانی

 تآبی 

جهانی شدن تثثیآ مستقیمی بآ ارزیابی کیفی  رآآیدد یاددیی ت یادگیآی  

 دارد.

 

گتآدد   ی پژویش مشخص میگآدید و بآرسی پیشیده وه در مبانی نظآی مزآح با توجه به آن

کیفیت   و شدن آمتوزش عتالی    جهانییای متعددی در زمیده دو متغیآ  که یآ ودد تاکدون پژویش

صور  گآرته اس ، اما تاکدون پژویش مدونی بته بآرستی یمزمتان    رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی  

لذا پتژویش حاضتآ    از دیگآی نپآداخته اس ،ایط دو متغیآ و رابزه آن دو به ویژه تثثیآپذیآی یکی 

و شتدن آمتوزش عتالی     جهتانی با توجه به خأل پژویشی اشاره شده، درصدد بآرسی رابزه دو متغیتآ  

در بتیط دانشتجویان کارشداستی ارشتد و دکتتآای       ارزیابی کیفی  رآآیددیای یتاددیی ت یتادگیآی   

ادراک بتآ استاس   دیی ت یتادگیآی   کیفیت  رآآیدتدیای یتاد   بیدی  دانشگاه سمدان و نیز میزان پیش

 نقتش   یت ایمدر ایتط راستتا، بتا توجته بته       بتوده است .   شدن آمتوزش عتالی   دانشجویان از جهانی

 یتای  مزلوبیت   بته  یابیت  جهت  دست    یآموزشت  ییا سازمان  یمورق در شدن آموزش عالی جهانی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Warwick & Moogan     2. Akani 
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یتاددیی ت   کیفیت  رآآیدتدیای    ی بهبتود و توستعه   در مزلتو   طیشتآا  جتاد یا طییمچد و یآموزش

پژویش مدل رآضی زیآ )با توجه به مبانی نظآی و پژویشی( از روابتط ستاختاری    طیا در ،یادگیآی

شدن آموزش عالی و ارزیابی آنان از کیفیت  رآآیدتدیای یتاددیی ت      ادراک دانشجویان از جهانیبیط 

از در متتدل مفهتتومی ارائتته شتتده ادراک دانشتتجویان   در نظتتآ گآرتتته شتتد.یتتادگیآی دانشتتجویان 

شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یتادگیآی رابزته مستتقیا      جهانی

 (.1دارد )شک  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از  از جهانی  مدل مفهومی رابطه ادراک دانشجویان 8شكل 

 کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری

 

 شناسی  روش

 گیری نمونهجامعه آماری، حجم نمونه و روش 

شتدن آمتوزش    با توجه به ایط که پژویش حاضآ به بآرسی رابزه ادراک دانشجویان از جهتانی 

عالی با ارزیابی آنان از کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی از دیدگاه دانشجویان کارشداسی ارشد  

سمدان پآداخته اس ، روش ت قیق از نتوع توصتیفی ت یمبستتگی بتوده است .         و دکتآای دانشگاه

جامعه آماری پژویش شام  تمام دانشجویان مقزع کارشداستی ارشتد و دکتتآای دانشتگاه ستمدان      

نفآ از دانشجویان مقزع کارشداسی ارشتد و دکتتآا بودنتد. بته      299نفآ( بود. نمونه پژویش  8199)

 

 عداصآ آموزشی

تبادل استاد ت 

 دانشجو

 سآمایه گذاری

یادگیآی مادام 

 العمآ

تدوع رشته و 

 مدارک

رآآیدد یاددیی ت 

 یادگیآی

 بآنامه و پآوژه

 اطالعا رط آوری 

شدن جهانی

آموزش 

 عالی

 بعد اقتصادی

 بعد  رآدی

بعد اجتماعی ت 

 رآیدگی
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یتابی    یای مآبتوط بته متدل    اق  حجا نمونه يزم بآای گآدآوری دادهزعا بسیاری از پژویشگآان حد

، 3  ستیوو و یمکتاران  1000، 2  گتارور و مدتتزر  1083، 1باشتد )یتولتآ   متی  299معادي  ساختاری 

%( 5/31نفتآ )  63نفتآ دکتتآا( و    52نفآ کارشداسی ارشد،  128نفآ نمونه پژویش ) 299(. از 2996

 د.  %( زن بودن5/68نفآ ) 131مآد و 

 

 ابزار پژوهش

در ایتط پتژویش    شدن آموزش عالی: الف( مقیاس سنجش ادراک دانشجویان از جهانی

شدن آموزش عالی )بذرارکط، یمانی، شکور، اطهتآ، جتویآی و    از مقیاس ادراک دانشجویان از جهانی

باشد و به صور  طیل لیکتآ    گویه می 18( استفاده شده اس  که مشتم  بآ 1302روح ايمیدی، 

مقیتاس ادراک   بدتدی شتده است .    ( درجته 5( تتا کتامالً متوارقا )   1ای از کامالً مخالفا ) پدج گزیده

کتدا   مط رکآ متی یای ادراک رآدی ) شدن آموزش عالی مشتم  بآ زیآ مقیاس دانشجویان از جهانی

مدتارع رآاوانتی بتآای    ، یتای جهتانی   و ستازمان  یتای ختارت از کشتور    یا با دانشگاه یمکاری دانشگاه

مدتابع   شدن به ویتژه در عآصته اقتصتادی باعتث متدیآی       جهانی(  ادراک اقتصادی )کشورمان دارد

شتدن بتا    اگتآ جهتانی  (  ادراک اجتمتاعی ت رآیدگتی )    گآدد و بسیار سودمدد اس  م دود زمیط می

باشتد.   ( متی کدا از آن استقبال می، یای رآیدگی و مذیبی ما صور  گیآد یا و ارزش م وری  آرمان

ای ختآده  به مدظور تعییط اعتبار ایط مقیاس از روش آلفای کآونباخ استفاده گآدید. میتزان آلفتا بتآ   

(، 88/9(، )86/9یای ادراک رآدی، ادراک اقتصادی و  ادراک اجتماعی ت رآیدگی به تآتیب )  مقیاس

یا، ضآیب یمبستگی نمآه کت  یتآ ختآده     ( بدس  آمد. به مدظور تعییط روایی خآده مقیاس12/9)

آه کت   یا ادراک رتآدی بتا نمت    یای مآبوط به آن م اسبه شد. دامده یمبستگی گویه مقیاس با گویه

و دامده یمبستگی  89/9 -80/9یا ادارک اقتصادی با نمآه ک     دامده یمبستگی گویه35/9 -20/9

 بدس  آمده اس . 21/9 -16/9یا ادراک اجتماعی ت رآیدگی با نمآه ک   گویه

در ایط پژویش از مقیاس  ب( مقیاس ارزیابی از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری: 

( استفاده شده اس  که مشتم  بآ 1302پور،  یای یاددیی ت یادگیآی )عباس ارزیابی کیفی  رآآیدد

( 5( تا کتامالً متوارقا )  1ای از کامالً مخالفا ) باشد و به صور  طیل لیکآ  پدج گزیده گویه می 32

بددی شتده است . مقیتاس ارزیتابی کیفیت  رآآیدتدیای یتاددیی ت یتادگیآی شتام  ختآده             درجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Holter    2. Garver & Mentzer  3. Sivo, Fan, Witta, & Willse 



... شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از بآرسی رابزه ادراک دانشجویان از جهانی          

 

193 

دستآسی استادان و دانشجویان به کتامپیوتآ و ایدتآنت    ا  و ارتباطا  )یای رط آوری اطالع مقیاس

(  استاندارد شدن عداصتآ آموزشتی   شود یا باعث ارزایش و ارتقاء یادگیآی دانشجویان می هدر دانشگا

از کیفیت  رآآیدتد یتاددیی ت      ارزیتابی یای استاندارد جهانی در رعالیت  پژویشتی    استفاده از روش)

بتا   تبتادل استتاد و دانشتجو   (  تبتادل استتاد و دانشتجو )   گآداند تآ می تآ و مدظایادگیآی را یدرمدد

یای خارجی موجب ارزایش عالقه دانشتجویان و استتادان بته یتاددیی و یتادگیآی بهتتآ و        هدانشگا

سسا  ؤیا توسط م گذاری و تاسیس دانشگاه سآمایهگذاری ) (  سآمایهشود موجب پیشآر  علمی می

از کیفیت  رآآیدتد یتاددیی ت      ارزیابیباعث ارزایش استانداردیای کیفی در ، المللی آموزش عالی بیط

کید بتآ یتادگیآی در تمتام دوران زنتدگی ارتآاد      ثتالعمآ ) (  تثکید بآ یادگیآی مادامشود یادگیآی می

(  تدتوع رشتته و متدارک    گآدد یای تخصصی استادان و دانشجویان می باعث ارزایش و بهبود مهار 

یا و ایجاد تسهیال  مداستب   یای متدوع دانشگایی باعث گستآش دانش در تمام زمیده تهوجود رش)

انجتام  (  بآنامه و پآوژه )شود یادگیآی میت   یای گوناگون در رآآیددیای یاددیی آموزشی بآای رشته

 تواند به درک نیازیای علمتی دانشتجویان و   یای خارجی می هیای مشتآک با دانشگا یا و بآنامه پآوژه

باشد. اعتبار یآ یک از ختآده   ( مییادگیآی کمک نمایدت    یا و به توسعه رآآیددیای یاددیی دانشگاه

یتای   یا توسط پژویشگآ به روش آلفای کآونباخ م اسبه شد. میزان آلفا بآای خآده مقیتاس  مقیاس

بتادل  (  ت82/9(  استتاندارد شتدن عداصتآ آموزشتی )    82/9آوری اطالعا  و ارتباطا  ) به تآتیب رط

(  تدوع رشته و 01/9العمآ ) (  تثکید بآ یادگیآی مادام83/9گذاری ) (  سآمایه10/9استاد و دانشجو )

یتا،   ( به دس  آمده اس . به مدظور تعییط روایی خآده مقیاس81/9(  بآنامه و پآوژه )09/9مدارک )

دامدته   یتای مآبتوط بته آن م استبه شتد.      ضآیب یمبستگی نمآه ک  یآ ختآده مقیتاس بتا گویته    

باشد: رداوری اطالعتا  و   یا با نمآه ک  به شآح زیآ می یای یآ یک از خآده مقیاس یمبستگی گویه

(  21/9 -15/9(  تبتادل استتاد و دانشتجو )   12/9 -85/9  عداصآ آموزشی )9/(51 -65/9ارتباطا  )

شتته و متدارک   (  تدتوع ر 62/9 -85/9العمآ ) (  تثکید بآ یادگیآی مادام81/9 -02/9گذاری ) سآمایه

 (. 82/9 -80/9(  بآنامه و پآوژه )19/9 -09/9)
 

 ها روش تحلیل داده

و  101یتای علتوم اجتمتاعی نستخه      بددی آماری بآای ت لی  داده یا از بسته بآای ت لی  داده

یتای توصتیفی شتام  میتانگیط،      شاخصاستفاده شد.  52/82 ارزار روابط خزی ساختاری نسخهنآم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19)  

2. Linear Structural Relations (LISREL V8.54) 
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روابط رآضی ساختاری بتا متدل ت لیت  مستیآ      ضآایب یمبستگی م اسبه شد. ان آاب استاندارد و

 یای بآازندگی مدل نهایی گزارش شد.  آزمون شد. و شاخص

 

 های پژوهش یافته

شتدن آمتوزش عتالی و ارزیتابی از      بآای تعییط میانگیط متغیآیای ادراک دانشجویان از جهانی

یفی میتانگیط، ان تآاب استتاندارد و متاتآیس     کیفی  رآآیددیای یتاددیی ت یتادگیآی از آمتار توصت     

مورد مزالعه، میانگیط تثکید   (. در دانشگاه2یمبستگی بیط متغیآیای پژویش استفاده شد )جدول 

دید که نمونته متورد پتژویش     ای نشان می درجه 5( دریک بازه M=  28/2العمآ ) بآ یادگیآی مادام

انتد. الگتوی مشتابهی در متورد ادراک      وسط ارزیابی کتآده العمآ را بايتآ از مت تثکید بآ یادگیآی مادام

شود. یمچدیط نتایج به دس  آمده حاکی از آن اس  کته در نمونته    اجتماعی ت رآیدگی مشایده می 

شدن آمتوزش عتالی )ادراک رتآدی،     مورد پژویش دانشجویان، بیط ابعاد ادراک دانشجویان از جهانی

بتا ابعتاد ارزیتابی از کیفیت  رآآیدتدیای یتاددیی ت         ادراک اقتصادی، ادراک اجتمتاعی ت رآیدگتی(   

گتذاری،   یادگیآی )رداوری اطالعا  و ارتباطا ، عداصآ آموزشی، تبتادل استتاد و دانشتجو، ستآمایه    

العمآ، تدوع رشته و مدارک، بآنامه و پآوژه( در بیشتآ متوارد رابزته متبت  و     تثکید بآ یادگیآی مادام

 معدادار وجود دارد.
 

 میانهین، انحراف استاندارد، همبستهی و ضرایب اعتبار متغیرها :0جدول 

 متغیآ
ان آاب  میانگیط

 استاندارد
(1)  (2)  (3)  (2)  (5)  (6)  (1)  (8)  (0)  (19)  

آوری اطالعتتا  و  .رتتط1

 ارتباطا 
65/3  32/9  82/9           

.استاندارد شدن عداصآ 2

 آموزشی
09/3  19/9  *11/9  82/9          

93/2 استاد و دانشجو.تبادل 3  12/9  **23/9  **25/9  10/9         

12/2 .سآمایه گذاری2  13/9  **26/9  **32/9  **35/9  83/9        

. تثکیتتد بتتآ یتتادگیآی 5

 العمآ مادام
28/2  13/9  **25/9  11/9  *11/9  *16/9  01/9       

02/3 .تدوع رشته و مدارک6  25/9  *16/9  96/9  *16/9  96/9  **22/9  09/9      

96/2 .بآنامه و پآوژه1  65/9  **32/9  *16/9  **30/9  **20/9  **28/9  **23/9  81/9     

20/2 . ادراک رآدی8  28/9  **35/9  *11/9  **26/9  **39/9  **21/9  *16/9  **30/9  86/9    

96/2 .ادراک اقتصادی0  12/9  **26/9  91/9  **23/9  **21/9  **21/9  90/9  **32/9  **53/9  88/9   
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 متغیآ
ان آاب  میانگیط

 استاندارد
(1)  (2)  (3)  (2)  (5)  (6)  (1)  (8)  (0)  (19)  

اجتمتتاعی ت   . ادراک 19

 رآیدگی
35/2  55/9  **39/9  *15/9  **26/9  **21/9  **22/9  **28/9  **28/9  **20/9  **59/9  12/9  

 

 گیری متغیرهای پژوهش های اندازه بررسی مدل

یای مفهومی پژویش، يزم اس  تا صت     یا و مدل قب  از وارد شدن به مآحله آزمون رآضیه

شتدن آمتوزش عتالی( و متغیتآ      )ادراک دانشتجویان از جهتانی  زاد  گیآی متغیآ بتآون  یای اندازه مدل

یتای   زاد )ارزیابی کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی( اطمیدان حاص  شود. در ادامه آمتاره   درون

شود که ایط کتار توستط ت لیت  عتاملی      گیآی ایط دو نوع متغیآ به تآتیب آورده می یای اندازه مدل

 ده اس .تثییدی مآتبه اول و دوم انجام ش

 

 گیری متغیر برون زاد مدل مدل اندازه

شدن آموزش عالی حتاکی از   نتایج ت لی  عام  تثییدی مآتبه اول ادراک دانشجویان از جهانی

شتدن آمتوزش    یای ادراک دانشتجویان از جهتانی   وجود روابط یمبستگی متب  و معدادار بیط گویه

 تمتتامی(. RMSEA=0.09،df=132،Chi-square=277.15عتتالی بتتا ابعتتاد مآبوطتته استت  )   

 بتار  و( 06/1 از بیشتآ) t مقادیآ ازشدن آموزش عالی  ادراک دانشجویان از جهانی متغیآ یای شاخص

ادراک دانشتتجویان از متغیتتآ  ستتدجش بتتآای و بآخوردارنتتد قبتتولی متتورد( 5/9از  بیشتتتآ) عتتاملی

شوند. با توجه به خآوجی لیتزرل مقتدار    می م سو  مداسبی یای شاخصشدن آموزش عالی  جهانی

x2  ( به درجه آزادیdf )90/2 کتا تتآ    3باشد که مقدار کا و مداسبی اس  )یعدی از حد مجاز  می

اس (  پاییط بودن میزان ایط شاخص نشان دیدده تفاو  انتدک میتان متدل مفهتومی پتژویش بتا       

به تآتیب بآابتآ بتا    CFI ,IFI, ,GFI NFI یای یای مشایده شده پژویش اس . مقدار شاخص داده

یمچدیط نتایج گیآی دارند.  اس  که نشان از بآازش مداسب مدل اندازه 01/9و  85/9، 09/9، 09/9

شتدن آمتوزش عتالی نشتان داد، متدل       ت لی  عام  تثییدی مآتبه دوم ادراک دانشجویان از جهتانی 

داستتتتتب شتتتتتدن آمتتتتتوزش عتتتتتالی، م گیتتتتتآی ادراک دانشتتتتتجویان از جهتتتتتانی انتتتتتدازه

(RMSEA=0.073،df=140،Chi-square=296.83   و کلیه اعداد و پارامتآیای متدل معدتادار )

باشتد کته مقتدار کتا و      متی  12/2( dfبه درجته آزادی )   x2با توجه به خآوجی لیزرل مقدار اس . 

کا تآ اس (  پاییط بودن میزان ایط شاخص نشان دیدده تفاو   3مداسبی اس  )یعدی از حد مجاز 
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 CFIیتای   یای مشایده شده پژویش اس . مقدار شتاخص  میان مدل مفهومی پژویش با دادهاندک 

,IFI, ,GFI NFI  اس  که نشتان از بتآازش مداستب     06/9و  02/9، 08/9، 01/9به تآتیب بآابآ با

 گیآی دارند. مدل اندازه
 

 گیری متغیر درون زاد مدل مدل اندازه

یتادگیآی حتاکی    -ارزیابی از کیفی  رآآیددیای یاددیینتایج ت لی  عام  تثییدی مآتبه اول 

از کیفیت  رآآیدتدیای یتاددیی ت     ارزیتابی  یای  از وجود روابط یمبستگی متب  و معدادار بیط گویه

 تمتامی  (.RMSEA=0.08،df=506،Chi-square=1242.10 )یادگیآی با ابعاد مآبوطته است    

 و( 06/1 از بیشتتآ ) t مقتادیآ  ازارزیابی از کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی   متغیآ یای شاخص

ارزیتابی از کیفیت    متغیتآ   ستدجش  بتآای  و بآخوردارنتد  قبتولی  متورد ( 5/9از  بیشتتآ ) عتاملی  بار

شوند. با توجه بته خآوجتی لیتزرل     می م سو  مداسبی یای شاخصرآآیددیای یاددیی ت یادگیآی  

 3باشد که مقدار کا و مداسبی اس  )یعدتی از حتد مجتاز     می 25/2( dfزادی )به درجه آ  x2مقدار 

کا تآ اس (  پاییط بودن میزان ایط شاخص نشان دیدده تفاو  اندک میان مدل مفهومی پتژویش  

به تآتیتب بآابتآ    CFI ،IFI، ,GFI NFIیای  یای مشایده شده پژویش اس . مقدار شاخص با داده

یمچدتیط   گیتآی دارنتد.   اس  که نشان از بآازش مداسب متدل انتدازه   01/9، 80/9، 09/9، 02/9با 

یتادگیآی نشتان داد،    -نتایج ت لی  عام  تثییدی مآتبه دوم ارزیابی از کیفی  رآآیددیای یتاددیی  

 یتتتادگیآی، مداستتتب   - از کیفیتتت  رآآیدتتتدیای یتتتاددیی  ارزیتتتابی گیتتتآی  متتتدل انتتتدازه 

( RMSEA=0.06،df=14،Chi-square=24.34 . و کلیه اعداد و پارامتآیای مدل معدادار اس )

باشد که مقتدار کتا و مداستبی     می 13/1( dfبه درجه آزادی )  x2با توجه به خآوجی لیزرل مقدار 

کا تآ اس (  پاییط بودن میزان ایط شاخص نشان دیدده تفتاو  انتدک    3اس  )یعدی از حد مجاز 

 ,CFI ,IFIیتای   ده پژویش اس . مقدار شاخصیای مشایده ش میان مدل مفهومی پژویش با داده

,GFI NFI  اس  که نشتان از بتآازش مداستب متدل      03/9و  09/9، 02/9، 05/9به تآتیب بآابآ با

 گیآی دارند. اندازه

 

 بررسی مدل ساختاری )تحلیل مسیر( پژوهش

شتدن آمتوزش    به مدظور تثیید یا رد آزمون رآض پژویش )رابزه ادراک دانشجویان از جهتانی 
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آنان از کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی( از ضآایب استاندارد و اعداد معداداری  با ارزیابی عالی 

 SPSSارتزار   در نآم sigارزار لیزرل یمان مفهوم  استفاده شده اس . مدظور از عدد معداداری در نآم

یتا   06/1تتآ از   ری آن باید بزرگباشد با ایط تفاو  که بآای معدادار بودن یک ضآیب، عدد معدادا می

رود. عدد معدتاداری یتآ    باشد و در ک  بآای تثیید یا رد آزمون پژویش به کار می -06/1کووکتآ از 

تآی روی متغیآ وابسته  دیدده آن اس  که متغیآ مستق  اثآ قوی تآ باشد نشان بزرگ 06/1وقدر از 

  )بیط دو متغیآ( و جهت  مقایسته اثتآا     دارد. مدظور از ضآیب گاما مقادیآ یمبستگی دوتایی اس

رود و یآ وه ایط ضآیب بیشتآ باشد به معدای اثآگذاری بیشتآ متغیتآ مستتق     اجزای مدل بکار می

ختو  و بتايی    69/9و  39/9باشد متوسط و بتیط   39/9بآ متغیآ وابسته اس . اگآ ایط مقدار بايی 

( حاکی از مقدار واریتانس تبیتیط شتده در    R2بسیار عالی اس . از سوی دیگآ ضآیب تعییط ) 69/9

آزمون  Fشود و با نسب   متغیآ وابسته اس  که توسط تآکیب خزی متغیآیای مستق  م اسبه می

ای از بآازندگی داده ت مدل در نظتآ گآرت .     توان اندازه شود. به عبار  دیگآ، ضآیب تعییط را می می

توانتد تثییتد    یا نمی ه مدل آماری بآ پایه دادهحاکی از آن اس  ک R2به ایط معدا که مقادیآ کووک 

یا با رابزه خزتی رآضتی بتیط متغیآیتای      شود و مقادیآ بزرگ ضآیب تعییط گواه بآ یمایدگی داده

 مستق  و وابسته دارد.

شتدن   دید کته ادراک دانشتجویان از جهتانی   نشان می 2نتایج به دس  آمده از م توای شک  

آنان از کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی  ارزیابی  متب  و معدادارآموزش عالی به طور مستقیا، 

(91/9< P 83/9 و=βرا پیش ) مقتدار  کدد. و بآ استاس   بیدی میt   ( 11/2>+06/1حاصت  شتده=t ،)

آنتان از کیفیت    ارزیتابی  شتدن آمتوزش عتالی بتا      ادراک دانشجویان از جهتانی رابزه بیط دو متغیآ 

باشد. به ایط معدا که درصد، معدادار می 05در سز  راصله اطمیدان  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی 

آنتان از  بتآ ارزیتابی    شدن آمتوزش عتالی   ادراک دانشجویان از جهانی    95/9داری در سز  معدا

و ادراک دانشتتجویان از  اثتتآ متبتت  و معدتتاداری دارد.  یتتادگیآی -کیفیتت  رآآیدتتدیای یتتاددیی 

را  آنان از کیفی  رآآیددیای یتاددیی ت یتادگیآی   ارزیابی % از واریانس 61 شدن آموزش عالی جهانی

 کدد. تبییط می

، ابعتاد  شتدن آمتوزش عتالی    ادراک دانشجویان از جهتانی یای به دس  آمده در  بآ اساس یارته

و 52/9، 53/9ادراک اجتماعی ت رآیدگی، ادراک رآدی و ادراک اقتصادی به تآتیتب بتا بتار عتاملی       

شتدن آمتوزش    ادراک دانشتجویان از جهتانی  یط تا کمتآیط قدر  تبییط کددتدگی را از  بیشتآ 26/9
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دارند. ایط نتیجه نشان دیدده ایط اس  که ابعاد ادراک اجتماعی ت رآیدگی و ادراک رتآدی در    عالی

کددتد.  نقتش بتارزتآی را ایفتا متی     شدن آمتوزش عتالی   ادراک دانشجویان از جهانیبخشی به شک  

یای به دس  آمده در ارزیابی کیفی  رآآیددیای یتاددیی ت یتادگیآی بعتد      س یارتهیمچدیط بآ اسا

( و بعد تبادل استتاد ت دانشتجو دارای    12/9العمآ دارای بیشتآیط بار عاملی ) تثکید بآ یادگیآی مادام

عمآ ال باشدد. ایط یارته حاکی از آن اس  که تثکید بآ یادگیآی مادام ( می28/9تآیط بار عاملی ) پاییط

 کدد. در ارزیابی کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی بیشتآیط نقش را ایفا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi – Square = 72.53,  df=35    P-value = 0.002 RMSEA = 0.073 

 درصد معنادار هستند( 2در سطح اند )همه ضرایب  *ضرایب استاندارد گزارش شده

شدن آموزش عالی بر ارزیابی آنان از  مدل نهایی اثر ادراک دانشجویان از جهانی :0شكل 

 کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری

 

 

 

 بعد رآدی

 بعد اقتصادی

بعد اجتماعی ت 

 رآیدگی

53/9 

26/9 

52/9 

 جهانی

شدن 

آموزش 

 عالی

 عداصآ آموزشی

تبادل استاد ت 

 دانشجو

 گذاریسآمایه

 العمآیادگیآی مادام

 تدوع رشته و مدارک

رآآیدد 

یاددیی ت 

 83/9 یادگیآی

 بآنامه و پآوژه

 رط آوری اطالعا 

38/9 

56/9 

12/9 

61/9 

28/9 

65/9 

23/9 
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Chi – Square = 72.53  df=35    P-value = 0.002 RMSEA = 0.073 

 درصد معنادار هستند( 2اند )همه ضرایب در سطح  *ضرایب معناداری گزارش شده

از  شدن آموزش عالی بر ارزیابی آنان مدل نهایی اثر ادراک دانشجویان از جهانی :9شكل 

 کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری

 

باشتد   ی دو بآ درجه آزادی میبه مدظور به دس  آوردن بآازش مدل بهتآیط شاخص تقسیا خ

باشد مدل دارای بآازش )تداسب( بهتآی اس . ایط مقتدار در متدل نهتایی     3که یآ وه کووکتآ از 

باشتد.   به دس  آمده اس  کته نشتان دیدتده بتآازش مداستب متدل متی        91/2آماری ایط پژویش 

حاصت  شتد.    35(، درجته آزادی بآابتآ بتا    53/12یای اصلی بآازش شام  خی دو بآابآ بتا ) شاخص

یتایی کته بآازنتدگی     باشد. بآای مدل )میانگیط مجذور خزایای مدل( می RMSEAشاخص دیگآ 

نشان دیدده خزایتای معقتولی    98/9اس . مقادیآ بايتآ از آن تا  98/9خوبی داشته باشد، کمتآ از 

یا بیشتآ باشد بآازش  19/9آنها  RMSEA یایی که  بآای تقآیب در جامعه و قاب  قبول اس . مدل

باشد که  می 913/9به دس  آمده در مدل مفهومی پژویش بآابآ با  RMSEAضعیفی دارند. مقدار 

گآدد که با توجته بته بتاي     ( مالحظه می3حاکی از بآازش مداسب اس . بآ اساس مددرجا  جدول )

 بعد رآدی

 بعد اقتصادی

بعد اجتماعی 

 ت رآیدگی

98/6 

95/3  

08/5 

جهانی

شدن 

آموزش 

 عداصآ آموزشی

تبادل استاد ت 

 دانشجو

 گذاریسآمایه

 العمآیادگیآی مادام

 تدوع رشته و مدارک

فرآیند 

یاددهی 

ـ 

11/2 

 بآنامه و پآوژه

 آوری اطالعا رط

09/3 

38/2 

31/5 

18/5 

90/3 

12/5 

23/3 
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NFI1 ،CFIیای بآازش بودن شاخص
2 ،IFI

مدل متذکور   RMSEA 2بودن شاخص خزای پاییط و 3

 باشد. از بآازش مزلوبی بآخوردار می

 

 های برازندگی مدل نهایی اصالح شده   شاخص9جدول 

 نتیجه مقدار دامده مورد قبول مدبع شاخص

X2 95/9 (1006) 5مولآ <P 53/12 تثیید 

Df - - 35 - 

X2/df تثیید 91/2 3 -5 (1080) 6بولط 

RMSEA 98/9 (1006) 1مک کالوم >  RMSEA 913/9 تثیید 

GFI 09/9 (1088) 8باگوزی و یی <  GFI 03/9 تثیید 

AGFI ( 1088باگوزی و یی) 09/9 <  AGFI 09/9 تثیید 

NFI 9/ 09 (1081) 0رُآن  و يرکآ<  NFI 88/9 رد 

CFI 09/9 (1000) 19یو و بدتلآ <  CFI 03/9 تثیید 

IFI 09/9 (2991) 11شاه و وارد <  IFI 03/9 تثیید 

 

 گیری بحث و نتیجه

شتدن در آمتوزش است  کته      تآیط مباحث آمتوزش عتالی، موضتوع جهتانی     امآوزه یکی از مها

یا به یمآاه داشته باشد. با وجود ایمیت  ایتط    ای بآای دانشگاه یای بالقوه یا و رآص  تواند والش می

شدن آموزش عالی، اطالعا  اندکی  موضوع، در زمیده دیدگاه و نظآا  دانشجویان در راستای جهانی

و رابزته   شدن آموزش عالی ادراک دانشجویان از جهانیدس  اس . ایط پژویش با یدب بآرسی در 

 انجام گآرته اس .  آن با ارزیابی آنان از کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی

شتدن آمتوزش    ادراک دانشجویان از جهانیی ایط پژویش حاکی از آن اس  که  نخستیط یارته

بسیار بايتآ از میزان متوسط بود. و ایط امتآ بتا    در ابعاد رآدی، اقتصادی و اجتماعی ت رآیدگی  عالی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Normed Fit Index    2. Comparative fit index 

3. Incremental Fit Index     4. Root Mean Square Error of Approximation 

5. Mueller       6. Bollen 

7. MacCallum      8. Bagozzi&Yi 

9. Fornell & Larcker    10. Hu & Bentler 

11. Shah & Ward 
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یتای جامعته، قابت      شدن، بآای قشتآ جتوان، ت صتی  کتآده و نخبته      توجه به واقعی  پدیده جهانی

 شدن را بته  بیدی اس . از سوی دیگآ، ایط بدیط معداس  که دانشجویان در عم ، رآآیدد جهانی پیش

 2(  ادریستی 2990) 1یای تانتگ  اند. ایط یارته پژویش با نتایج پژویش عدوان یک واقعی  پذیآا شده

کیفیت   ارزیتابی  ( مزابق  دارد. یمچدیط بايتآیط میتانگیط  1302( و بذرارکط و یمکاران )2991)

اس . ایط العمآ به خود اختصاص داده  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی را بعد تثکید بآ یادگیآی مادام 

شتدن تمتام    ( یمایدگ اس . امآوزه پدیتده جهتانی  1302پور ) یارته پژویش با نتایج پژویش عباس

یای زندگی انسان و از جمله رآیدتگ و   ابعاد زندگی انسان را در بآگآرته و اثآ شگآری بآ یمه جدبه

آموزش عالی ژه رشد و توسعه سآیع صدع  دانش، نظام  شدن و بوی جهانی آموزش عالی داشته اس .

تتآ و مقتآون بته     را شدیداً مت ول ساخته و خواید ساخ . که ایط امآ به عل  امکان انتقتال ستآیع  

یتا مستتلزم تغییتآ موقعیت  و جایگتاه       باشد. ایط پیشتآر   می تآ تآ اطالعا  بیشتآ و گستآده صآره

آدن خواه نتا  آموزش عالی خواید بود. آموزش عالی در یک م یط رقابتی و به مدظور جهانی عم  ک

یتای   ی خود را با نیازیتا و خواستته   خواه باید دانشجویان را به عدوان مشتآی م سو  کدد و بآنامه

گی و  العمآ شود، زیآا کهده آنها یمایدگ سازد. آموزش عالی باید جسورانه وارد حوزه یادگیآی مادام

شود.  تقاضا در ایط زمیده می مدسوخ شدگی روز ارزون دانش و نیازیای متغیآ بازار کار باعث ارزایش

اند. بآ  جامعه دانشی بیشتآ به ارآاد رآییخته نیاز دارد تا ارآادی که تدها در زمیده خاصی تعلیا یارته

توان بیان داش  کته از دیتدگاه دانشتجویان ت صتیال  تکمیلتی، بتدیهی است  کته          ایط اساس می

 اشد.العمآ ب شدن بآ بعد یادگیآی مادام بیشتآیط تثکید جهانی

شتدن   ادراک دانشتجویان از جهتانی  ی دیگآ ایط پژویش حاکی از آن اس  که بیط ابعتاد   یارته

)ادراک رآدی  ادراک اقتصادی  ادراک اجتماعی ت رآیدگی( با ابعاد ارزیتابی از کیفیت      آموزش عالی

 رآآیددیای یاددیی ت یتادگیآی )ردتاوری اطالعتا  و ارتباطتا   عداصتآ آموزشتی  تبتادل استتاد و         

العمتآ  تدتوع رشتته و متدارک  بآنامته و پتآوژه( در        گذاری  تثکید بآ یادگیآی مادام دانشجو  سآمایه

ادراک دانشتجویان از  ایط یارتته بتدان معداست  کته      بیشتآ موارد رابزه متب  و معدادار وجود دارد.

 آ باشد.تواند بآ ارزیابی کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی مؤث می شدن آموزش عالی جهانی

ارزیابی آنتان   بیدی کددده معدادار شدن آموزش عالی پیش ادراک دانشجویان از جهانی یمچدیط
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 یای پژویشگآانی وون یارته با بآخی از یارتهایط  باشد. از کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی می 

ادراک از جملته عوامت  متؤثآ در     یمایدتگ است .   (2991) 2(  جتونز و کیلیتک  2990) 1جی یدگ

توان به اعتقادا  دانشجویان نسب  به داشتتط مدتارع    را می شدن آموزش عالی دانشجویان از جهانی

یتای   پتآورش قابلیت   یتای جهتانی     یتای ختارت از کشتور و ستازمان     یا با دانشگاه یمکاری دانشگاه

ی  بته  یای ررتاری صت   دانشجویان بآای یادگیآی الگویای جدید در تعامال  رآیدگی و ارائه پاسخ

المللی  تآبی  دانشتجویانی   یا و ارکار جدید بیط باز بودن دریای آموزش عالی به سوی ایده تعامال  

یتا    شیدن و م لی عم  کآدن  بآابآ سازی رآصت  با خصوصیا  دانش، مهار  و نگآش جهانی اندی

ستازی   دته یا بآای حمای  از صتل  و آرامتش جهتانی  زمی    المللی گفتگوی تمدن تقوی  نهادیای بیط

رشد رآیدگ تجار  جهانی با تثکید بآ حفل م یط زیس  در بیط دانشجویان  تمای  به نق  مکتان  

پتذیآی در   بآای یک موقعی  بهتآ کاری در یتک کشتور دیگتآ و بتاور داشتتط بته ایمیت  انعزتاب        

یددیای تواند از طآیق ارزیابی کیفی  رآآ سازگاری با تغییآ در دنیای امآوزی  دانس . ایط عوام  می

ستیس  ثگتذاری و ت  ستآمایه یاددیی ت یادگیآی از سوی مؤسستا  آموزشتی رتآایا شتود  از جملته       

کیفیت    ارزیتابی انتقتال تجتار  حاصت  از      المللتی  سسا  آمتوزش عتالی بتیط   ؤیا توسط م دانشگاه

یتای داخلتی توستط استتادان و      هیتای ختارجی بته دانشتگا     یاددیی ت یادگیآی دانشگاه  یایرآآیدد

یتا و   یای جدید جهانی توسط آموزش عالی  تزبیق عداویط رشته   ایجاد رشتهاعزام شده دانشجویان

تثکید بتآ یتادگیآی متداوم در      یای معتبآ جهانی یای ت صیلی با عداویط موجود در دانشگاه گآایش

جتذ    یتای ختارجی    یتای ت قیقتاتی مشتتآک بتا ستایآ دانشتگاه       تمام دوران زندگی  انجام پآوژه

یای مزالعتاتی   رآایا نمودن رآص  گذاری در بخش آموزش عالی  خارجی بآای سآمایهیای  سآمایه

استتادان و دانشتجویان بتا     اطالعتا   تبتادل خارت از کشور بآای اعضای ییث  علمی و دانشتجویان   

کاریت ، دورودول و  در ایط راستا  تواند در ایط زمیده نقش مؤثآی ایفا نماید. می یای خارجی دانشگاه

المللتی نیتاز بته درک عمیتق و مداستب از زمیدته و        ( معتقدند که رآآیدد آموزش بتیط 2912رای  )

یا اذعان داشتدد که بآای یادگیآی بته شتک     واروو  نهادی مؤسسا  آموزشی دارد. یمچدیط آن

المللی شدن در آموزش از جمله در مواردی وون نتایج  آموزش جهانی، به یک درک مشتآک از بیط

 گیآی و یاددیی نیاز اس .و پیامدیای یاد
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ودانچه آموزش عالی بخواید در مسیآ علمی و با توجه به ضآور  تعام  پویا در عآصه جهانی 

یتای آموزشتی و    شدن حآک  کدد، يزم اس  به بتايتآیط ستز  از ظآریت     بدا بآ مالحظا  جهانی

بتآای دانشتجویان و   گتآ متؤثآی    رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی دس  یارته باشد تا مشوق و یدای  

یای نویط یاددیی ت یادگیآی و بهبتود    نیآوی انسانی خود باشد. آشدایی اعضای ییث  علمی با شیوه

یتای   سز  اطالع و آگایی آنان از ایط امآ ضآورتی حیاتی بآای آموزش عالی اس . شتداخ  نظآیته  

لمی است ، بدتابآایط   ناپذیآی از کار آموزش عالی و اعضای ییث  ع یاددیی ت یادگیآی بخش جدایی 

یتای   گدجاندن دروس تآبیتی و از جمله رآآیددیای نویط یاددیی ت یادگیآی در بآنامه درستی دوره  

آموزشتی اعضتتای ییتث  علمتتی در ستزوح کارشداستتی ارشتد و دکتتتآی، طآاحتی و اجتتآای انتتواع      

متؤثآ  یای یاددیی ت یادگیآی از جمله رایکاریتای    یای آموزشی پیش و حیط ت خدم  روش  کارگاه

در ارتقای سز  دانش و کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی اس . باید پذیآر  که ثمتآه دانتش،    

تخصص و تب آ یآ عضو ییث  علمی باید از معبآ تدریس به دانشجو مدتق  شود. بدابآایط، ودانچته  

دتزل  ایط معبآ سدگالخ باشد و عبور از آن راح  نباشد، رآآیدد تآبی  دانشجوی متخصص به ستآ م 

 مقصود نخواید رسید.

ی  یتای ستدتی و جتا ارتتاده     یا و نگتآش  توان با روش شدن دیگآ نمی یمچدیط در عصآ جهانی

مآسوم در بازار جهانی علا رقاب  کآد و از کاروان معآر  عقب نماند. تولید دانش و تآبیت  نیتآوی   

 1ستآ جهتانِ جهتانی شتده   انسانی مولد، خالق و توانا مستلزم رویکآدیای نویط به آموزش عالی در ب

یتای ارتبتاطی و آموزشتی نتو، و      آوری شدگی علا و رط کدونی اس ، رویکآدی که اويً پیوند و عجیط

ثانیاً امکانا  و در عیط حال الزاما  نهادی و ساختاری جدید بته وجتود آمتده در جهتان را در نظتآ      

که با آگتایی  ی آموزش عالی اس . بگیآد. یکی از ایط الزاما ، توجه به رآآیددیای یاددیی ت یادگیآ 

رآآیدتدیای  یتای   یا و والش توان رآص  از نظآا  دانشجویان که مشتآی اصلی آموزش یستدد  می

یتا   یا و بآطآب نمتودن وتالش   را شداسایی و در راستای استفاده بهیده از رآص  یاددیی ت یادگیآی 

با روشتط ستاختط الگتوی نگآشتی      گام بآداش . به طور کلی، توجه به نتایج حاص  از ایط پژویش،

ریتزی و   تواند در امآ بآنامته  شدن می حاکا بآ بخشی از جامعه دانشجویان، در خصوص پدیده جهانی

ارزیابی کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی، مورد توجه مآاکز دانشگایی و ت قیقاتی کشور واقتع   

 شود. 
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یتای حاصت  از    دددگان اس . یارتهک نخستیط م دودی  مزالعه حاضآ مآبوط به نمونه شآک 

ایط مزالعه به جامعه دانشجویان دانشگاه سمدان قاب  تعمیا یستدد، لذا، پژویشگآان نسب  به یتآ  

گیتآی   دیدد. م دودی  دیگآ ایط مزالعه مآبوط به ابزاریای انتدازه  گونه تعمیا غیآ مجاز یشدار می

یتتای ذاتتتی )خزایتتای  ی از م تتدودی ای دارای تعتتداد گیتتآی پآسشتتدامه استت . ابزاریتتای انتتدازه

یتای قابت  پتذیآش اجتمتاعی و ...( یستتدد. یکتی دیگتآ از         نگآی، پاسخ گیآی، عدم خویشتط اندازه

یای ایط مزالعه ناشی از خود گزارشی بودن آن اس  که بآخی از دانشجویان ممکط اس   م دودی 

ه باشدد. در ایط زمیده بهتآ است  از  یایشان را بآ اساس آنچه مورد پسدد اجتماع اس  ارائه داد پاسخ

شتود   یا ماندد مصاحبه، مشایده ررتار و ... استفاده کآد. پیشدهاد متی  آوری داده یای جمع سایآ روش

گیآی استفاده  یای اندازه یا، از سایآ روش گیآی سازه عالوه بآ استفاده از ابزاریای معتبآتآ بآای اندازه

 یای دیگآ به دس  آید.   ه شده از یک روش به روششود تا شوایدی از بسط روابط مشاید

یمچدیط م ققان با توجه به نتایج حاص  از پژویش و با در نظآ گتآرتط مشتایدا  و شتواید    

و نقتش آن بتآ    شتدن آمتوزش عتالی    ادراک دانشجویان از جهانیموجود به مدظور تثثیآ گذاشتط بآ 

 نمایدد.     هادیایی مزآح میارزیابی از کیفی  رآآیددیای یاددیی ت یادگیآی، پیشد

یای آموزشی و آشداسازی دانشجویان در زمیده آمتوزش جهتانی بته مدظتور      بآگزاری دوره .1

 آمادگی بیشتآ بآای پذیآش و به کارگیآی تثثیآا  ایط رآآیدد در آنان.

 یای درسی. شدن آموزش عالی به عدوان یک واحد درسی در بآنامه گدجاندن مب ث جهانی .2

یا به مدظتور ارتقتای    مدیآان و معاونیط دانشگاه مورد پژویش و سایآ دانشگاهمزلع نمودن  .3

 سز  کمی و کیفی دانشگاه.

شتدن و تتثثیآ آن بتآ ارزیتابی از کیفیت  رآآیدتد یتاددیی ت یتادگیآی در           سدجش جهانی .2

یای پتیش روی   یا با توجه به تغییآا  م یط داخلی و خارجی رآا صدعتی و مقابله با والش دانشگاه

 یا. انشگاهد

یای آموزش عالی اعا از آموزش،  العمآ در تمام رسال  مورد توجه قآار دادن یادگیآی مادام .5

 شدن علوم. پژویش و خدما  در راستای جهانی

المللتی و   ریزان آموزش عالی با الگویای ملتی و بتیط   مداران و بآنامه آشدایی بیشتآ سیاس  .6

 یا به تداسب موضوع(. دید تدریس و کاربآد آنیای مختلل و ج شدن آموزش عالی )شیوه جهانی
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