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چکيده
مقوله آموزش عالی و تأثیر پدیده جهاایی شاد بار آ تااکوو موضاوِ پاووه هاای بسایاری باوده ا.ا
به طورکلی برای د.

یافتن به فهم و درکی عمیق از موضوِ جهایی شد دایش گاه و یظام آموزشای بایاد شاوا
ازاین رو پووه

متقوی از مقوله جها شد و بهویوه جهایی شد فرهوگ در ذهن داش

حاضر از یاوِ کااربردی

بوده و به برر.ی تأثیرات جهایی شد بر آموزش عالی در ایرا پردا ته ا.
در این مقاله ابتدا شا ص های پووه

از دل ادبیات تحقیق ا.تخراج شاده و باا  15یفار از رر اا آ ااه و

متخصص و یا دارای تجربه تحصیل و تدریس در این حوزه در میا

ذاشته شدهاید پس از آیکه شا صها یهایی

شدید پر.شوامه محقق .ا ته به رر ا مذکور ارائه شده تا روایی و پایایی آ به د.
آماری بر ا.اس آزمو های تی تکمتغیره ر ر.یو و
جامعه آماری پووه
دایشگاه تربی

آید .پس تجزیهوتحلیل

ایجام رفته ا.

حاضر دایشگاه ها و مراکز آموزش عالی واقع در .طح شهر تهرا بوده که عرارتایاد از:

مدرس دایشگاه وارزمی دایشگاه تهرا

دایشگاه شهید بهشتی دایشگاه علم و صاوع

دایشاگاه

واجه یصیرالدین طو.ی دایشگاه صوعتی شریف دایشگاه صوعتی امیرکریر دایشگاه .وره دایشگاه علم و فرهوگ
دایشگاه تربی

دبیر شهید رجایی دایشگاه صوعتی مالک اشتر دایشگاه شاهد دایشگاه عالمه طراطرایی و همچواین

واحدهای تهرا شمال تهرا شرق تهرا جووب و تهرا غرب دایشگاه آزاد ا.المی بوده ا.
تعداد  400پر.شوامه توزیع شده ا.
اعضای مورد مطالعه پووه

که در یهای

 384پر.شوامه قابل تحلیل ردآوری شده ا.

در این پاووه
بدین معوا که

حاضار ییاز  384یفار از دایشاجویا دایشاگاه هاا و مراکاز آماوزش عاالی باوده کاه

پر.شوامهها بر آ ا.اس توزیع شده ا.
کليد واژهها :جهانيشدن ،بينالمللي شدن ،آموزش عالي.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 1دایشیار پووهشکده مطالعات فرهوگی و اجتماعی
 2ا.تادیار پووهشکده مطالعات فرهوگی و اجتماعی
 3یویسوده مسئول دایشجوی دکتری .یا.

ذاری فرهوگی Alireza.salehi59@gmail.com

مقدمه
«جهاییشاد » 1واژه مواقشاهبرایگیازی ا.ا
یظریات متعددی را متوجه ود .ا ته ا.

کاه در تعریاف طیاف ساتردهای از آراء و
هما طور که شول

یظر بسیاری از مردم واژه جهاییشد یادآور پیشارف
بر ی دیگر این واژه را بیایگر ترعیض مصیر
)236 :1384

عادال

( )2000اشاره مایکواد از
و صالح ا.ا

و بحرا میدایواد

جهاییشد شعر مورد عالقه قر بیس

و یکم ا.

درحاالیکاه

(باه یقال از حکایم زاده و عطاارا

در ایان فرآیواد ماا شااهد

فصلوامه علمی مطالعات بینرشتهای دای

فشرده.ازی بییظیری از زما و فضا هستیم به یحوی که کاالها دمات مردم و اطالعاات
حرکتی .ریعتر از همیشه را آغاز یمودهاید

(وایشیکا کو

)2019

بسیاری از کشورهای جها طی .ه دهه ذشته راه جهاییشد را آغاز یمودهاید ایان دوره
شاهد افزای

تجارت جهایی بینالمللی شد .رمایه و .ایر موابع و همچوین افازای

فوّاوری در میا اقتصادهای تو.عهیافته و در حال ظهاور باوده ا.ا

دایا

(.ایدارتا و یادایارا )2018

و
از

راهرردی .ال دهم شماره  38بهار 1399

روید جهاییشد طی .ه دهه ا یر بر ی کشورها متضرر و بر ی ییز موتفع شدهاید به یحاوی
که یکی از آ رین زارشهایی که در باب تأثیر جهاییشد بهویوه در رشد اقتصاادی کشاورها
داشته ا.

حاکی از آ ا.

که .وئد در میا  42کشور ماورد برر.ای در فاصاله .االهاای

 1990تا  2016بیشترین بهره را از فرآیواد جهااییشاد بارده ا.ا
همچوین تفکر آزاد بازارهای آزاد و تجارت آزاد موجر به کاه
امید به زید ی و افزای

.طح بهره هوشی شده ا.

تاریخی فقر جهایی افازای

طرق بر ی آمار و ارقام از .اال 1990

بدین .و تغذیه و مرگومیر مادرا به یُمن پدیده جهااییشاد بای
یافته ا.

(درک تامپسو )2019

(ویا. ،ااو و ویولا

)2018

از  40درصاد کااه

با این همه بر ای از پووهشاگرا بار ایان یظار باودهایاد کاه

جهاییشد آ.ی،هایی را ییز به همراه داشاته ا.ا

یکای از مشاهودترین آ هاا یاابرابری

درآمدی در ایاالتمتحده در دهه  80میالدی بوده که بهطور عماده آ را باا پدیاده صاادرات
محصوالت تولیدشده تو.ط روههای یوپای صوعتی مرترط میدایود
از دیگر .و جهاییشد مفهومی ا.

(کرا من )2018

که به مجموعهای از تحوالت اقتصادی اجتمااعی

فوی فرهوگی و .یا.ی بهعووا عامل فزایوده وابستگی متقابل همگاو شاد و تعامال میاا
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1
. Globalization

افراد و شرک ها در مکا های مختلف اطالق میشود به عرارتی دیگر جهااییشاد عراارت
از واقعیتی که با وجود عاواملی همچاو اقتصااد جهاایی فوااوری جدیاد اطالعاات و

ا.

ارتراطات ظهور شرکه بینالمللای دایا

زباا ایگلیسای و .اایر ییروهاای اارج از

یقا

محدوده کوترل مؤ.سات دایشگاهی شکل می

یرد (التراخ و همکارا )1394

در این میا و تا آیجا که به مقوله آموزش عالی مربوط میشود دایشگاهها همیشاه تحا
تأثیر رویدهای بینالمللی بودهاید و تا حد مشخصی دایشمودا در اجتماِ بینالمللی و.ایعتار
و مؤ.سات دایشگاهی به پووه

و فعالی

میپردازیاد درواقاع چواین رویکاردی ایجااب

بر اهمی

شرایط جهاییشد افازوده ا.ا

جهاییشد بی ازپی
ا.

در ایان میاا توجاه باه بُعاد فرهوگای پدیاده

ود را یمایاییده و مفهوم آموزش عالی شاهد تغییرات شاگرفی باوده

به یحوی که صاح،یظرا آموزش عالی در یشس های بینالمللای و تخصصای اود

امهای بزر ای را بارای همگرایای و پیو.اتگی عمیاقتار فرهواگ و یظاام آماوزش عاالی
برداشتهاید(لوپز و کامروتو)2011 1

بهعووا مثال در اجالس جهایی آموزش عالی
اروپای

شمالی ( لیو

(پاریس

 )1998اجاالس تخصصای آمریکاا و

 )1998و اجاالس تو.اعه علمای و تعهاد اجتمااعی کشاورهای آ.ایا و

اقیایو.یه (تهارا )1999

یهتوها به توا.ا ،میاا علام و آماوزش عاالی باا بافا

فرهوگی و التزام اجتماعی یهاد دایشگاه تأکیاد شاده ا.ا

و ارزشهاای

بلکاه از رابطاه و همکااری میاا

مقاله پووهشی :تحلیل آماری تأثیر جهاییشد بر آموزش عالی در ایرا

میکود که آموزش عالی بهعووا یک یهاد اقتصادی مدیظر رفته شود اما قر بیسا

و یکام

دایشگاه جامعه و فرهوگ بارای پا.اخگویی باه ییازهاای آیواده و حال مساائل فرهوگای و
اجتماعی جوامع .خن به میا
چوایچه آریاو

آمد (به یقل از ابراهیمآبادی )30 :1395

و تاورس )2007(2در تحقیقاات اود چواین شار مایدهواد کاه در

مجموِ فرآیود جهاییشد با تمام مخالف ها و موافق ها در حال وقوِ و فرا یرتار شاد
ا.اا

(آریااو

و تااورس )2007

لااوپز وکااامروتو )2011(3ییااز در پووهشاای ویو اایهااای

جهاییشد فرهوگای در آماوزش عاالی را شاامل ماواردی همچاو پادا وژی آموزشای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Lopez and Kambutu
2
. Arnove & Torres
3
. Lopez and Kambutu
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رشتههای تحصیلی شخصی های علمی آثار و پووه ها در .طح جهایی رشد ایدههاا و
یظریههای کثرت رایی در بین مخاطرا دایشگاه بریاماه در.ای و آماوزش زباا ایگلیسای
بهعووا زبا جهایی برمیشمارید

(لوپز و کامروتو )2011

در حقیق

میتوا این ویه ادعا کارد

که آموزش عالی در ایرا ییز از ویو یهای یامررده فوق مررا یروده ا.
مقاله پی رو به دیرال فهم و تریین این مسئله هستیم که وضاعی
شرایط جهاییشد و تح

به همین .ار ،در

آماوزش عاالی ایارا در

ا.تیالی معیارهای جهایی چگویه ا .؟

فصلوامه علمی مطالعات بینرشتهای دای

مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
با واکاوی و کوکاش در پووه های دا لی و ارجی موجود مشاهده ردید که بهرغام
پووه های سترده صورت رفته در پیرامو جهاییشد آموزش عالی و یسار

میاا ایان

دو تاکوو به جهاییشد فرهوگی و آموزش عالی در ایرا توجه ایدکی مرذول داشته شاده و
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مطالعاتی ییز که در این صوص صاورت رفتاه ا.ا
موشکافی دقیق آموزش عالی در ایرا بوده ا.

بادو ورود باه میادا پاووه

و

به همین اطر و با اذعا به چوین فقادایی

.عی بر آ بوده که بر ی از مهمترین پووه های یزدیک به موضوِ ماورد بااز وایی قارار
یرید که به شر زیر معرفی می ردید
ا.تروم کیس

( )2007در مفهوم.ازی پدیده آموزش عاالی باا درهامآمیخاتن دو مفهاوم

جهاییشد و بینالمللی شد دایشگاهها به این یتیجاه مایر.اد کاه یاوآوریهاای فوااوری
به ویهای بیاما جها را در زما و مکا فشرده .اا ته و یظاامهاای اقتصاادی باه.ارع
به.وی محیط رقابتی بازارهای جهایی .وق داده میشوید پیرو چوین رقابتی باهطاور عماده
یهادهای آموزشی ییز با چال

دیرالهروی از آ هاا روباهرو باودهایاد در .اطو دایشاگاهی

جهاییشد از .وی ایدیشهپردازا دایشگاهی به «بینالمللی شد » تعریر میشود که یهتوهاا بار
بریامههای دایشگاهی اعضای علمی و دایشجویا تأثیر شگرفی دارد بلکه حتای .اا تارهای
یوین و مزی های یویوی ییز برای آ ها ایجاد میکود
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فضال ریزوی )2013(1در مقالهای با عووا «پساا.اتعمار و جهااییشاد » باه ایان یتیجاه
در فرآیود کواویی جهااییشاد در یار شاده ا.ا

میر.د که آموزش به ویهای ژر

وی

جهاییشد را مفهومی میداید که تقریراً برای تشریح بسیاری از جورههای زیاد ی معاصار باه
کار برده میشود؛ از مسائل حاشیهای .رمایهداری کواویی رفتاه تاا کااه
دول ها اوج یری .ازما ها و شرک های فراملی پیدای

قادرت ملا

ا

فرهوگ جهایی که باه چاال

باا

.و های بومی میپردازد و همچوین ایقاالب اطالعاات و ارتراطاات کاه موجا ،چار
شتابا ایدیشهها و .رمایهها شده ا.
رویکردی اقتصادی به برر.ی اثرات جهاییشد بر یظام آموزشی آمریکاا پردا تاه و در ایان
رابطه جهاییشد را چوین مفهوم.اازی مایکوواد :فرآیواد افازای
به ویهای که ر دادی در یک بخ

ارتراطاات میاا جواماع

از جها اثراتی فزایوده برای مل هاا و جواماع در یقااط

دور از آ دارد
بابسیل و کاراباجال )2011(3سترش آموزش عالی مجازی و آماوزش از راه دور را یکای
از رهآوردهای جهاییشد برشمردهاید از یظر این دو به دالیلی چود سترش آماوزش از راه
دور در عصر جهاییشد بی ازپی
 -1در حال حاضر بی

سترش واهد یاف

از  771میلیو یفر از جمعی

ییازمود به د.تر.ی به آموزش رایگا میباشود  -2بی

بر ی از این دالیل عرارتاید از:

جها بی.واد و یا کم.واد هساتود کاه
از یک.اوم جمعیا

بازرگ.ااال

مقاله پووهشی :تحلیل آماری تأثیر جهاییشد بر آموزش عالی در ایرا

مریمن و ییکولتی )2016(2در مقالهای باا عواوا «جهااییشاد و آماوزش آمریکاایی» باا

جها (تقریراً دو میلیارد یفر) امکا د.تر.ی به موابع اطالعاتی چااپی از قریال کتااب مجلاه
روزیامااه و غیااره را یداریااد  -3بای
تحصیالت پایه را یداشته و بی

از  250میلیااو یفاار از کودکااا جهااا توایااایی اتمااام

از  100میلیو یفر از آ ها هر ز امکا د.تر.ی باه آماوزش

رایگا را یدارید

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Fassal rasoi
2
. Merriman and Nicoletti
3
. Boubsil and Carabajal
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آریو

و تورس )2007(1در تحقیقات ود چوین شر میدهود کاه در مجماوِ فرآیواد

جهاییشد با تمام مخالف ها و موافق ها در حال وقوِ و فرا یرتر شد ا .؛ اما آیچاه در
حال حاضر ضروری ا.

به آ توجه شود برطار

یماود ایان تضااد ا.ا

میتوا میا تفکر جهایی و عملکرد موطقهای ارتراط برقرار کرد؟ این دو در جه
این موضوِ یظریه مل

– دول

را مطر کردید که قابلی

کاه چگویاه
درک بهتار

درک بهتر مفاهیم جهااییشاد را

فراهم می.ازد
فصلوامه علمی مطالعات بینرشتهای دای

شکوری ( )1389در پووهشی به برر.ی رابطه میا جهاییشد و آموزش میپاردازد وی
از دو موظر به تأثیر جهاییشد بر قلمروهای مختلف اجتماعی .یا.ی اقتصاادی و فرهوگای
ازجمله آموزش پردا ته ا : .الف) از موظر ایدئولوژیک که بر جها بیوی یئولیررالیسام مرتوای
ا.

و صوصی.ازی آموزش را بهعووا شرط ضاروری بارای کارآمادی و کیفیا

بااالی

دمات آموزشی مطر می.ازد؛ ب) از موظر پرا ماتیساتی یعوای بار ا.ااس واقعیا هاا و
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مصالح موجود که تغییر در آموزش را به دلیل ألهای موجاود یعوای یااتوایی دولا هاا در
تأمین مالی بخ

آموزش و ایعطا یاپذیری یظام آموزشی .وتی در پا.اخگویی باه ییازهاای

متغیر بهعووا یک الزام مطر میکود
قا.مپور دهاقایی( )1390در پووهشی با عووا «تریین رویکرد بینالمللی.ازی بریاماههاای
در.ی در آموزش عالی» به برر.ی دیاد اه اعضاای هیئا علمای و دایشاجویا تحصایالت
تکمیلی در دایشگاه بینالمللی امام میوی دایشگاه تهرا و دایشاگاه علاوم پزشاکی اصافها
پردا ته ا.

یافتههای پووه

یشا داد که آموزش و ارتقای مهارتهاای زباایی برقاراری

ارتراطات علمی و فرهوگی با دایشگاههای معترر ارجی و داد ا تیارات الزم باه اروههاای
آموزشی در مورد مرادله ا.تاد و دایشجو با .ایر دایشاگاههاا الزماه ارتقاا و بهراود وضاعی
موجود برای ر.ید به وضع مطلوب در را.تای بینالمللی شد بریامههای در.ی ا.
مهاجری تهرایی ( )1391ییز در پووهشی تهدیدات و فرص های پدیاده جهااییشاد و
تأثیر آ بر آموزش عالی را مورد برر.ی قرار میدهد دادههای بهد .آمده در ایان پاووه
حاکی از آ ا.
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فوااوری
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1
. Arnove & Torres

در یظام آموزش عالی ایجاد کرده در مجموِ فرص های مطلوبی را برای آماوزش

و پووه

عالی فراهم آورده و تهدیدات حاصلآمده به میزا محدود و در صورت توجه و دق

کاافی

قابل کوترل هستود
رحیمی و یریلو ( )1395در پووهشی با عووا «جهاییشد و ضرورت اصاال دورههاای
آموزش زبا ایگلیسی در ایارا ؛ چاال هاا و فرصا هاا» اذعاا داشاتهایاد کاه در فرآیواد
جهاییشد بر ی از زبا ها در .طح جهایی کاربرد و.یعتر و بیشتری پیدا میکوواد ایان در
حالی ا.

که زبا های دیگار کامکام از صاحوه ارتراطاات جهاایی و حتای کشاوری محاو

بهعووا زبایی بینالمللی تثری

ردیده و عالقه روزافزویی به یاد یری این زباا پدیاد آماده

ا.
دیتو )2009(1در تحقیق ود با عووا قومیگاری ایتقادی جهایی-محلای فرهواگ پویاا و
هوی

دای آموزا در کراچی پاکستا شایوههاای تادریس و ر.اایههاا را باهعواوا مرکاز

جهایی.ازی و محلی.ازی تعریر میکود او در تحقیق ود دریاف
به صوص متو کتابهای در.ی یک حس هوی

که بریاماههاای آموزشای

ملی را در دای آماوزا ایجااد مایکواد

این موابع ملی-محلی شامل .ه درس بههمپیچیده دیوی /داشوا.ای (ا.االم) و زباا شوا.ای
ملی رایی (اردو) و موطقهای (علوم اجتماعی میباشد)
راج )2011(2در تحقیق ود با عووا تحلیل جهاییشاد و آماوزش عاالی در ماالزی باه
این یتیجه د.

یافته که شکی ییس

که روید تغییرات جهاییشد آموزش در آیوده ییز ادامه

پیدا واهد کرد پس مؤ.سههای آموزشی و اشخاص در یر با آموزش میبایس
جدید جهاییشد را درک کوواد الرتاه بایاد ا.اتراتویهاای پیشارف
د .وپوجه یرم کرد با فشارهای یاشی از جهاییشد مدیری
او معتقد ا.
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میشوید در این میا زباا ایگلیسای در ر س زباا هاای اارجی قارار داشاته و یقا

آ

حوزههای

و راهحالهاایی بارای

آموزش عالی را داشته باشاود

یکی از عواصر مهم فشارهای محیطی آموزش عالی در مالزی بر ا.ته از تاأثیر

.رویسهای تأمینکووده تحصیالت بینالمللی در این کشور ا.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Dato
2
. Raj
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کاریوی )1999(1بر این باور بوده که جهاییشد بر آموزش تاأثیرات بسایاری داشاته ا.ا
وی .ه یوِ سترده از اصالحات را در آموزش در یظر رفته ا : .اصالحات بهوا.طه مفهاوم
مفهوم ماالی و مفهاوم تسااوی اصاالحات رقابا

رقاب

تولیدات اقتصادی همراه با تو.عه کیفی

کار با کمک مؤ.سههای آموزشای شاامل اصاالحاتی

مایود غیرمتمرکز یمود تو.عه موابع مدیری

آموزشی تغییر در بریامه در.ی و میباشد

اصالحات مالی با توجه به ییاز به پیشرف
فصلوامه علمی مطالعات بینرشتهای دای

کشور بهو.یله کاه

در درجاه اول باا هاد

اقتصاادی و شارایط رشاد اقتصاادی در یاک

هزیوههای عمومی از زیاد به کم و کاه

.طو بهو.یله افزای

ساترش

هزیوههای دای آموز در تماام

.ایز کالس میباشد اصالحات تساوی ییز به مفاهیمی از قریل زیاا

فقرا و کسایی که ییازهای ویوه داشته یا در مواطق رو.تایی زید ی میکوود اشاره میکود
آیچه از پ یشیوه پووه

حاصل آمده آ ا.

به طور عمده بر پیامدهای جهایی شد

که در اارج از کشاور یقطاه تأکیاد

فرص ها و طرات آ بوده ا.

همچواین در
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درو مرزهای ملی ییز به جهایی شد به عواوا مقولاه ای فرصا .ااز و امکاا آفارین
یگریسته شده ا.

در حقیق

جهایی شد توایسته موج ،پویایی یظام آموزش عاالی

ردد و امکا های تازه ا ی را در جه

هرچه شکوفاتر شد آ

لق یماید

روششناسي پژوهش
با توجه به د.تهبودی تحقیقات بر ا.اس هد و یحوه ردآوری دادههاا تحقیاق حاضار از
یظر هد

یک تحقیق کاربردی ا.ا

توصیفی که درصدد شوا

همچواین از یظار اردآوری دادههاا از یاوِ تحقیقاات

علمی چگویگی وجود پدیدهها.ا

مایباشاد در ایان پاووه

محقق با ا.تفاده از یمویه یری اقدام به جمعآوری دادهها یموده و .اپس باا ا.اتفاده از تحلیال
آماری یتایج را به جامعه تعمیم داده ا.

جامعه آماری ایان تحقیاق آماوزش عاالی در ایارا

ازجمله دایشگاهها آموزشکدهها دایشسراها پووهشکدهها پووهشگاهها و مراکز تربی معلام در
ایرا میباشد بهموظور تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصایفی و ا.اتوراطی ا.اتفاده شاده ا.ا
ابتدا در .طح توصیفی با ا.تفاده از شا صهای آمااری باه توصایف و تلخایص ویو ایهاای
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.ن میزا تحصیالت و پردا ته شاد و

جمعی شوا تی افراد یمویه در تحقیق شامل جوسی

.پس در .طح ا.توراطی برای برر.ی صح و.قم فرضیهها و روابط بین متغیرهاای تحقیاق از
«مدل معادالت .ا تاری» و بهطور ا ص تکویک تحلیل مسیر با ا.تفاده از یرمافازار پای ال اس
ا.تفاده ردید تو.ط تحلیل عاملی تأییدی مشخص ردید که مادل تحقیاق از بارازش اوبی
بر وردار ا.

و بیایگر هم.و بود .ؤاالت با .ازههای یظری ا.

در یهای

تو.اط آزماو

تی تکیمویهای به برر.ی مؤلفههای تحقیق پردا ته شده ا.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
پردا ته شده و در بخ

ا.توراطی با بهکار یری تکویک تحلیل عاملی تأییدی چود.طحی باا

ا.تفاده از یرمافزار ا.مارت پی ال اس و آزمو تی زوجی با ا.تفاده از یرمافازار اس پای اس
اس به برر.ی .ؤاالت مشخصشده پووه

مطابق باا مادل مفهاومی پردا تاه شاده ا.ا

یسخه  2یرمافزار ا.مارت پی ال اس برای تدوین مدل معادالت .ا تاری و اس پای اس اس
یسخه  24برای آمار توصیفی و آزمو تی ا.تفاده شده ا.
اول :بررسي توصيفيِ ويژگيهاي دموگرافيک
نتايج توصيفي متغيرهاي جمعيتشناختي اعضاي نمونه

.ن

جوسی

تحصیالت

تأهل

20-30
21-30
31-40
>40
مجموِ
آقا
ایم
مجموِ
فوق دیپلم
لیسایس
فوق لیسایس
دکترا
مجموِ
مجرد
متأهل

فراواني
35
234
88
27
384
269
115
384
31
211
123
19
384
273
111

درصد
9
61
23
7
100
70
30
100
8
55
32
5
100
71
29
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در بخ

توصیفی به ویو ی یمویه آماری و بیا مشخصههای توصیفی متغیرهای پووه
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مجموِ

100

384

دوم :آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق
دارای اهمی

توصیف متغیرها از آ جه

که یتایج آزمو فرضایههاای پاووه

ا.

بر ا.اس دادهها و شا صهای این متغیرها ا.تخراج می ردد دادههای تحقیق دارای مقیااس
فاصلهای هستود برای توصایف متغیرهاای پاووه
ا.تفاده شده ا.

در این پووه

از شاا صهاای مرکازی و پراکواد ی

تعداد  400پر.شوامه توزیع شده ا.

فصلوامه علمی مطالعات بینرشتهای دای

پر.شوامهی قابل تحلیل ردآوری شده ا.

کاه در یهایا

آمار توصیفی متغیرهای پووه

384

در جدول زیر

الصه شده ا.
متغيرهای تحقيق

انحراف

شاخصهای نرماليتي
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تعداد

ميانگين

ميانه

-1موابع مالی

384

2/342

2/333

0/814

-2ا.تفاده از فواوریهای جدید در آموزش

384

2/455

2/333

0/744

0/324

-3ایگیزههای مالی

384

2/713

2/75

0/851

0/396

0/029

-4میا فرهوگی بود دایشگاه

384

2/764

2/778

0/744

0/309

0/278

-5آموزش و یاد یری در کالس

384

2/762

2/8

0/769

0/356

0/318

معيار

چولگي

كشيدگي

0/37

0/193
0/151

سوم :اعتبارسنجيِ مدلهاي اندازهگيري
قرل از وارد شد به مرحله آزمو فرضایات و مادل مفهاومی تحقیاق اطمیواا یاافتن از
صح

مدلهای ایدازه یری متغیرهای برو زا و درو زا ضروری میباشد این کاار از طریاق

تحلیل عاملی مرتره اول و دوم صورت رفته ا.
روشهای آماری ا.

تحلیل عاملی تأییدی یکی از قدیمیتارین

که برای برر.ی ارتراط باین متغیرهاای مکواو (متغیرهاای اصالی) و

متغیرهای مشاهدهشده ( ویههای پر.شوامه) به کار برده میشود و بیاایگر مادل ایادازه یاری
ا.

(بر )1994

این تکویک که به برآورد پارامترها و آزمو فرضیهها با توجه به تعداد عاملهاای زیربواایی
میا یشایگرها میپردازد مرتوی بر یک شالوده تجربی و یظری قوی ا.
108

و مشخص مایکواد

که کدام متغیرها با کدام عامل (ابعاد آ عامل) و همچوین کدام عامل با کادامیاک از عامالهاا
همرسته ا.
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بررسي دياگرام تحقيق و نتايج تحليل عاملي تأييدي

شکل فوق تحلیل عاملی تأییدی چود.طحی را در حال

تخمین ا.تایدارد یشا میدهاد

در این یمودار اعداد و یا ضرای ،به .اه د.اته تقسایم مایشاوید د.اته اول تحا

عواوا

معادالت ایدازه یری مرتره اول هستود که روابط بین مؤلفهها و شا صها میباشاد (بیضای و
مستطیل) به این ضرای ،بارهای عاملی مرتره اول فته میشود د.ته دوم رواباط باین متغیار
اصلی (جهااییشاد فرهواگ و آماوزش عاالی) و پاوج بعاد (-1مواابع ماالی -2ا.اتفاده از
فواوریهای جدید در آموزش -3ایگیزههای مالی -4میا فرهوگی بود دایشگاه -5آماوزش
و یاد یری در کالس) میباشود (بارهای عاملی مرتره .وم)

از آزمو های دیگر ارزیابی مدل ایدازه یری آزماو برر.ای کیفیا

آ ا.ا

کیفیا مادل

ایدازه یری تو.ط شا ص اشتراک با روایی متقااطع ( )Cv Comمحا.اره مایشاود ایان شاا ص
درواقع توایایی مدل مسیر را در پی بیوی متغیرهاای مشااهدهپاذیر از طریاق مقاادیر متغیار پوهاا
متواظرشا می.وجد چوایچه این شا ص عدد مثرتی را یشا دهاد مادل ایادازه یاری از کیفیا
الزم بر وردار ا.
مثر

برای برر.ی کل مدل ایدازه یری میایگین این شاا ص را رفتاه و چوایچاه

باشد کل مدل ایدازه یری از کیفی موا.اری بر اوردار ا.ا

همچواین .اه مقادار 0/02

 0/15و  0/35برای شا ص  Cv Comبه ترتی ،میزا کیفیا کام متو.اط و زیااد را بارای مادل
ایدازه یری ارائه میدهود یتایج حاصل از این آزمو در جدول زیر آورده شده ا.
که مالحظه میکوید برای تمامی متغیرهای موجود در پووه
که یشا از کیفی

کل این شا ص برابر  0/658ا.

این شا ص مثر

و هماا طاور
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چهارم :کيفيت مدل اندازهگيري

باوده و میاایگین

مطلوب و باالی مدل ایدازه یری دارد

متغيرهای پنهان

CV-COM

آموزش و یاد یری کالس درس

0/709

ا.تفاده از فواوریهای جدید

0/750

ایگیزههای ملی

0/730

جهاییشد فرهوگی و آموزش عالی

0/483

موابع مالی

0/660

میا فرهوگی بود دایشگاه

0/615

میایگین کل

0/658
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پنجم :نتايج آزمون تي تکنمونهاي جهت پاسخ به سؤاالت تحقيق
کدام مؤلفه و شا ص با یسر

جهاییشد فرهوگ و آموزش عالی توا ،.دارد و کادام

شا ص یدارد؟
متغيرهای اصلي
ا.تفاده از فواوریهای جدید در آموزش

385/2
518/2
461/2

976/0
993/0
916/0

337/12505/9531/11-
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305/2

913/0

921/14-
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موابع مالی

ميانگين
362/2
359/2

انحراف معيار
912/0

706/13870/12-

975/0

آماره تي

سطح معناداری
000/0

698/2

005/1

889/5-

ایگیزههای ملی

721/2

062/1

805/4-

740/2

049/1

207/5-

000/0

مؤ.سات در ایرا ا.

000/0

ترویج درک و مشارک

یامطلوب

بین فرهوگی یکی از ایگیزههاای دایشاگاههاا و

و مؤ.سات ایرایی وجود دارد

یامطلوب

ایگیزه کس ،موافع اقتصادی و بهرود درآمد دایشگاهها در میا دایشگاهها

000/0

دایشگاهها و مؤ.سات ایرایی وجود دارد

یامطلوب

در زمیوه پاذیرش دایشاجوهای یخراه و باا.اتعداد جهاایی میاا

000/0

آموزشی ایرا صورت می یرد

یامطلوب

ارزیابی روشهای آموزشی به شیوه آیالین در دایشاگاههاا و مؤ.ساات

000/0

تولید دای

در مؤ.سات و آموزش عالی در ایرا صورت می یرد

یامطلوب

مؤ.سات آموزش عالی ایرا ا.

یامطلوب

آموزش ایوتریتای یکای از روشهاای رایاج آماوزش در دایشاگاههاا و

رقاب
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000/0

دایشگاه را کم کرده و به دیرال ایجاد رقاب پذیری تجاری ملی هستود

000/0

مربوط به کارآفریوی و اشاتغال را محقاق کاردهایاد و مارز باین علام و

یامطلوب

دایشگاهها و مؤ.سات آموزش عالی ایرا بخ

اعظمی از تالشهای

000/0

ودمختاری و آزادی این مؤ.سات شده ا.

یامطلوب

بودجه دایشگاهها و مؤ.سات مالی در ایرا تووِ یافته و این امار باعا

نتيجه ارزیابي

دایشگاههای برجسته در ایرا کمکهای مالی موا ،.دریاف

میکوود

یامطلوب

شاخصها

متغيرهای اصلي

ميانگين

انحراف معيار

آماره تي

سطح معناداری

693/2

996/0

377/5-

727/2

006/1

985/5-

000/0

685/2

015/1

081/6-

000/0

میشود

794/2
711/2
880/2

میا فرهوگی بود دایشگاه

085/1
966/0
942/0

792/2

015/1

578/5164/2227/4200/5-

750/2

984/0

098/4-

000/0
000/0
031/0

789/2

999/0

139/4-

000/0

بینالمللی.ازی میشوید بدین ترتی ،کاه زمیواه .افر دایشاجویا باه
کشورها و دایشگاههای پیشرفته رایج ا.

750/2

964/0

081/5-

000/0

افزای

یافته ا.

یامطلوب

میزا پذیرش یاد یری بینالمللای و آماوزش از راه دور در دایشاگاههاا

یامطلوب

بریامااه تحصاایلی دایشااگاههااا و مؤ.سااات آمااوزش عااالی ایاارا

000/0

آموزش عالی ایرا رایج ا.

000/0

ا.تفاده از زبا ایگلیسی در تحقیق و آموزش در دایشگاهها و مؤ.ساات

موا.ک مذهری همه مذاه ،تدارک دیده شده ا.

یامطلوب

در دایشگاهها و مؤ.سات آموزش عالی ایرا مکا هاای موا.ا ،بارای

تعص ،قومی و یوادی و مذهری وجود یدارد

یامطلوب

در ایتشارات دایشگاهها و مؤ.سات آموزش عاالی ایارا یکساویگری و

میشود که تعطیالت ر.می همه مذاه ،و فرهوگها در آ بگوجد

یامطلوب

تقویم آموزشی دایشگاهها و مراکز آموزش عالی ایرا باه ویاهای توظایم

ایرا ارزیابی یتایج و یمرات صورت می یرد

یامطلوب

بهموظور برقراری عدال

یامطلوب

در دایشگاه و کالسهای مراکز آماوزش عاالی

مقاله پووهشی :تحلیل آماری تأثیر جهاییشد بر آموزش عالی در ایرا

مشارک

شوید در دایشگاهها و مؤ.سات آموزش عاالی ایارا ا.اتفاده

یامطلوب

از روشهای تدریس جهایی به ویهای که همه دایشجویا تشویق به

000/0

ایرا وجود دارد

یامطلوب

تووِ فرهوگی در بریامه در.ی دایشاگاههاا و مؤ.ساات آماوزش عاالی

.یا.ی و تسهیل اتحادیهها و همکاریهای ا.تراتویک ا.

یامطلوب

یکی از ر.ال های دایشگاهها در ایرا یزدیک کرد مرزهای جغرافیاای

نتيجه ارزیابي

شاخصها
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متغيرهای اصلي

ميانگين

انحراف معيار

آماره تي

سطح معناداری

742/2

016/1

972/4-

878/2

982/0

443/2-

تدریس یکی از عوامل تعیینکووده کلیدی محسوب میشود

0/000

در یاد یری دایشجویا در دایشگاههای ایارا کیفیا

ا.اتاد و کیفیا

یامطلوب

شرایط فیزیکی فضای آموزش(شاامل صاودلی تزییواات میازا تاراکم
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643/2

آموزش عالی ایرا دارای اهمی

948/0

هوا کالس های بادو پوجاره زماین باازی و یاور و ریاگ) در مراکاز

376/7-

حیطهی صوصی شرایط صدا و ایعکاس صدا دماای کاالس کیفیا

004/0

فصلوامه علمی مطالعات بینرشتهای دای

دایشجویا تأکید میشود

یامطلوب

آموزش و یاد یری در کالس درس

706/2

988/0

837/5-

000/0

آموزشی بر شوا.ایی و طرقهبودی تیپهای مختلف شخصایتی ا.ااتید و

یامطلوب

در دایشگاه ها و مؤ.ساات آماوزش عاالی ایارا بارای طراحای بریاماه

000/0

ایرا به ویهای ا.

که یاد یریده و محیط یاد یری هر دو پویا هستود

یامطلوب

.ا تار و آرای

کالس درس در دایشگاهها و مؤ.سات آماوزش عاالی

نتيجه ارزیابي

شاخصها

زیادی ا.

841/2

993/0

136/3-

0/000

یامطلوب

-1موابع مالی

342/2

814/0

848/15-

000/0

یامطلوب

-2ا.تفاده از فواوریهای جدید در آموزش

455/2

744/0

355/14-

000/0

یامطلوب

-3ایگیزههای مالی

713/2

851/0

614/6-

000/0

یامطلوب

-4میا فرهوگی بود دایشگاه

764/2

744/0

208/6-

000/0

یامطلوب

-5آموزش و یاد یری در کالس

762/2

769/0

064/6-

000/0

یامطلوب

در فرآیود ایتقال دای

ا.اتید در مراکز آموزش عالی ایرا از روشهاای

تدریس موا( ،.روش تعاملی) و و.ایل کمکآموزشی ا.تفاده میکوود

متغیرهای اصلی
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نتايج آزمون تي تک نمونهاي

نتيجهگيری و پيشنهاد
یتایج تحلیل توصیفی یشا داد که اکثری

یمویه تح

برر.ی شامل ماردا مجارد در رده

.وی . 21-30ال دارای تحصیالت لیسایس بودهاید
همچوین یتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق یشا داد که مقادیر میایه و میایگین تمامی
متغیرهای مدل در وضعی

موجود دارای مقادیری پایینتر از حد متو.ط باودهایاد (بیشاتر از

.ه شدهاید) و یشا میدهد که ارزیابی این متغیرها در وضعی ِ رضای بخشای قارار یداشاته
ا.

یتایج آزمو چولگی و کشید ی و آزمو کلمو رو

ا.امیریو

ییاز یشاا از یرماال

یتایج تحلیل عاملی تأییدی یشا داد که واریایسهاای شاا صهاا تو.اط متغیار مکواو
ود به وبی توضیح داده شدهاید و تمامی بارهای عاملی مؤلفاههاا بااالی  0/5و آمااره تای
آ ها باالی  1/96بوده و هیچکدام از .ؤاالت پر.شوامه حذ یگردیده ا.

همچواین یتاایج

تحلیل عاملی یشاا داد کاه مؤلفاه مواابع ماالی بیشاترین همرساتگی را باا .اؤال اول اود
میکوود) مؤلفه میاا فرهوگای

(دایشگاههای برجسته در ایرا کمکهای مالی موا ،.دریاف

بود دایشگاه بیشترین همرستگی را باا .اؤال هشاتم اود (بریاماه تحصایلی دایشاگاههاا و
مؤ.سات آموزش عالی ایرا باینالمللای .اازی مایشاوید بادین ترتیا ،کاه زمیواه .افر
دایشجویا به کشورها و دایشگاههای پیشرفته رایاج ا.ا ) مؤلفاه ا.اتفاده از فوااوریهاای
جدید بیشترین همرستگی را با .ؤال دوم ود (تولید دای

در مؤ.سات و آموزش عاالی در

مقاله پووهشی :تحلیل آماری تأثیر جهاییشد بر آموزش عالی در ایرا

بود توزیع دادهها داش

ایرا صورت می یرد) مؤلفه آموزش و یاد یری کالس درس بیشترین همرستگی را با .اؤال
.وم ود (در یاد یری دایشجویا در دایشگاههای ایرا کیفی

ا.تاد و کیفی

تدریس یکای

از عوامل تعیینکووده کلیدی محسوب میشود) و مؤلفه ایگیزهها باا .اؤال دوم اود (ایگیازه
کس ،موافع اقتصادی و بهرود درآمد دایشگاهها در میا دایشگاهها و مؤ.ساات ایرایای وجاود
دارد) بیشترین همرستگی را یشا داده ا.
مؤلفه مورد یظر عملکرد بهتر و اهمی

درواقع این .ؤالها (شا صها) در ایدازه یاری

باالتری میتوایود داشته باشود

همچوین جهایی شد فرهوگی و آموزش عالی باه ترتیا ،باا مؤلفاه میاا فرهوگای باود
دایشگاه با بار عاملی ( )0/90با مؤلفه آموزش و یاد یری کالس درس با باار عااملی ()0/88
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با مؤلفه ا.تفاده از فواوری جدید با بار عاملی ( )0/86با مؤلفه ایگیزهها با بار عاملی ( )0/76و
در یهای

با مؤلفه موابع مالی با بار عاملی ( )0/72بیشترین همرستگی را دارد

در یهای

با توجه به اهدا ِ مطر شده در تحقیق حاضر به برر.ی یتایج آ ها باه کماک

آزمو تی تکیمویهای پردا ته شد:
یتایج آزمو تی تکیمویاهای یشاا مایدهاد کاه ا اتال

معواادار موفای باین میاایگین

شا صهای مؤلفه موابع مالی و مقدار متو.ط ( )3وجود دارد باهطاوریکاه مقادار میاایگین
فصلوامه علمی مطالعات بینرشتهای دای

بهد .آمده برای شا صهای دریاف های کمک ماالی موا.ا ،تواوِ بودجاه دایشاگاههاا
کارآفریوی و کاه

مرز بین علم و دای

بازه بحرایی ارج شده ا.

از .ه کوچکتر شده و آماره تی این شاا صهاا از

(.طح معواداری کمتر از  0/05شده ا.ا ) و .اطح ارزیاابی از

این مؤلفه یامطلوب ا.
یتایج آزمو تی تکیمویاهای یشاا مایدهاد کاه ا اتال

معواادار موفای باین میاایگین
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شا صهای مؤلفه ا.تفاده از فواوریهای یوین و مقدار متو.ط ( )3وجود دارد بهطاوریکاه
مقدار میایگین بهد .آمده برای شا صهای آموزش ایوتریتی تولید دای

و ارزیابی آماوزش

آیالین از .ه کوچکتر شده و آماره تی این شا صهاا از باازه بحرایای اارج شاده ا.ا
(.طح معواداری کمتر از  0/05شده ا ) .و .طح ارزیابی از این مؤلفه یامطلوب ا.
یتایج آزمو تی تکیمویاهای یشاا مایدهاد کاه ا اتال

معواادار موفای باین میاایگین

شا صهای مؤلفه ایگیزهها و مقدار متو.اط ( )3وجاود دارد باهطاوریکاه مقادار میاایگین
بهد .آمده برای شا صهای پذیرش دایشجوی یخره کس ،موافع اقتصادی مشاارک

باین

فرهوگی و یزدیک کرد مرزهای جغرافیایی از .ه کوچکتر شده و آماره تی این شاا صهاا
از بازه بحرایی ارج شده ا.

(.طح معواداری کمتر از  0/05شده ا ) .و .طح ارزیابی از

این مؤلفه یامطلوب ا.
یتایج آزمو تای تاکیمویاهای یشاا مایدهاد کاه ا اتال معواادار موفای باین میاایگین
شا صهای مؤلفه میا فرهوگی باود و مقادار متو.اط ( )3وجاود دارد باهطاوریکاه مقادار
میایگین بهد .آمده برای شا صهای تواوِ فرهوگای در بریاماه در.ای روشهاای تادریس
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جهایی ارزیابی یتایج و یمرات تقویم آموزشی بین فرهوگی عادم تعصا ،و یاک.اویگری در

ایتشارات دایشگاه ا.تفاده از زبا ایگلیسی در تحقیق و آموزش بریامه باینالمللای تحصایلی و
آموزش از راه دور از .خ کوچکتر شده و آماره تی این شا صها از بازه بحرایی اارج شاده
ا.

(.طح معواداری کمتر از  0/05شده ا ) .و .طح ارزیابی از این مؤلفه یامطلوب ا.
یتایج آزمو تی تکیمویاهای یشاا مایدهاد کاه ا اتال

معواادار موفای باین میاایگین

شا صهای مؤلفه آموزش و یااد یری در کاالس درس و مقادار متو.اط ( )3وجاود دارد
بهطوریکه مقدار میایگین بهد .آمده برای شا صهای .ا تار کالس درس پویا شوا.اایی
تیپهای شخصیتی مختلف ا.اتید و دایشجویا کیفی

ا.ااتید و تادریس شارایط فیزیکای

شا صها از بازه بحرایی ارج شده ا.ا

(.اطح معوااداری کمتار از  0/05شاده ا.ا ) و

.طح ارزیابی از این مؤلفه یامطلوب ا.
بهطورکلی یتایج آزمو تی تکیمویهای یشاا مایدهاد کاه ا اتال معواادار موفای باین
میایگین تمامی شا صهای مؤلفه مواابع ماالی ا.اتفاده از فوااوریهاای جدیاد در آماوزش
ایگیزهها میا فرهوگی بود دایشگاه آموزش و یاد یری در کالس درس و مقدار متو.ط ()3
وجود دارد بهطوریکه مقدار میایگین بهد .آمده برای تمامی شا صها از .اه کوچاکتار
شده و آمار تی از بازه بحرایی ارج شده ا.

(.طح معواداری کمتار از  0/05شاده ا.ا )

دریتیجه از دید افراد شرک کووده در این تحقیق هیچکدام از شا صها و مؤلفاههاای اصالی
ارزیابی موا.ری از دید دایشجویا یداشتهاید و با جهاییشد فرهوگی و آموزش عالی تفااوت

مقاله پووهشی :تحلیل آماری تأثیر جهاییشد بر آموزش عالی در ایرا

آموزش و روشهای تادریس موا.ا ،و تعااملی از .اه کوچاکتار شاده و آماار تای ایان

دارد؛ بوابراین ضعف جدی در جهاییشد فرهوگی و آموزش عالی در ایرا وجود دارد
همچوین بهزعم یگاریده پیشوهادهای زیر برای تحقیقات آتی ضروری به یظر میر.د:
 محققا مای توایواد از مادل ماورد ا.اتفاده در ایان تحقیاق در حاوزه مؤ.ساات و
شرک های دماتی و تولیدی ا.تفاده کوود و یتایج را با یتایج بهد .آماده در ایان
تحقیق مقایسه یموده و به یتایج جامعتری د.

یابود

 محققا میتوایود تأثیر جهاییشد فرهوگی و آماوزش عاالی در ایارا را بار تولیاد
دایشگاههای یسل .وم (کارآفرین) از طریق مکاییزمهای تعادیل ار و میاایجی اری
همچو (.ن و ایدازه دایشگاه ا تالفات .یا.ی و ) ییز برر.ی یمایود
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نتایج پژوهش
متغيرهای اصلي
-1موابع مالی
-2ا.تفاده از فواوریهای جدید در آموزش
فصلوامه علمی مطالعات بینرشتهای دای
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-3ایگیزهها
-4میا فرهوگی بود دایشگاه
-5آموزش و یاد یری در کالس

نتایج
به لحاظ موابع مالی پتایسیل جهاییشد فرهوگای و آماوزش عاالی در
ایرا وجود یدارد
به لحاظ ا.تفاده از فواوری پتایسایل جهااییشاد فرهوگای و آماوزش
عالی در ایرا وجود یدارد
به لحاظ ایگیزهها پتایسیل جهااییشاد فرهوگای و آماوزش عاالی در
ایرا وجود یدارد
به لحاظ میا فرهوگی بود پتایسیل جهااییشاد فرهوگای و آماوزش
عالی در ایرا وجود یدارد
به لحاظ آموزش و یاد یری پتایسیل جهاییشاد فرهوگای و آماوزش
عالی در ایرا وجود یدارد

فهرست منابع و مآخذ
الف .فارسي


ابراهیمآبادی حسین ( )1395سياستگذذاري فرهنگذي آمذوزش عذالي تهارا  :پووهشاکده
مطالعات اجتماعی و فرهوگی



التراخ فیلیپجی؛ ریزبرگ لیز و رامرلی لاورای ( )1394رونذدهاي آمذوزش عذالي جهذاني:
رهگيري يک انقالب دانشگاهي مترجما محمدرضا .عیدآبادی و پروین احماد ایلو تهارا :
مؤ.سه پووه



و بریامهریزی آموزش عالی

حکیم زاده رضوا ؛ عطارا محمد ( )1384تأثير جهانيشذدن بذر جهذتگيذريهذاي آينذده
فرآیود بریامهریزی در.ی به کوش

یعم اهلل مو.یپور تهرا  :ایجمن مطالعات بریامه در.ی و

پووهشگاه مطالعات آموزشوپرورش




رحیمی مهرک؛ یریلو زهرا ( )1387جهانيشدن و ضرورت اصالح دورههاي آموزش زبذان
انگليسي در ايران؛ چالشها و فرصتها ،فواوری و آموزش .ال .وم شماره 2
شکوری علی ( )1389آموزش و جهانيشدن برگ فرهوگ دوره جدید شماره 21

قا.مپور دهاقایی علای ( )1390تبيين رويکرد بينالملليسازي برنامههاي درسي در آمذوزش
عالي پایا یامه دکترای تخصصی وزارت علوم تحقیقات و فواوری دایشگاه اصفها دایشاکده
روایشوا.ی و علوم تربیتی



مهاجری تهرایی زهرا ( )1391تهديدات و فرصتهاي پديده جهانيشدن بر آمذوزش عذالي
پایا یامه کارشوا.ی ارشد دایشگاه پیام یور (وزارت علوم تحقیقات و فواوری) دایشگاه پیام یور

مقاله پووهشی :تحلیل آماری تأثیر جهاییشد بر آموزش عالی در ایرا

برنامهريزي درسي در نظامهاي متمرکز مجموعه مقااالت هماای

تمرکاز و عادم تمرکاز در

ا.تا تهرا مرکز پیام یور تهرا

ب .انگليسي
Arnove, R.F., and C.A. Torres (2007), Comparative education: The dialectic of
the global and the local. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
Boubsil, and Carabajal(2011), Implications of globalization for distance
education in the United States, American Journal of Distance Education, v25 n1.
Carnoy, D. M. (1999), Globalization and Educational Reform: What Planners
Need to Know. Paris: UNESCO: 15.
Dato, Al-Karim(2009), Critical ethnography, local-global cultural dynamics and
students identity: respective from an urban school in Pakistan. department of
Integrated Studies in Education, McGill University.





119










فصلوامه علمی مطالعات بینرشتهای دای



Derek Thompson(2019), How Globalization Saved the World and Damned the
West?, the atlantic, Ideas, archive, 2019, 02.
Johann Weiß, Dr. Andreas Sachs, and Heidrun Weinelt(2018), 2018 Globalization
Report(Who Benefits Most from Globalization?), © 2018 Bertelsmann Stiftung.
Lopez, V. Kambutu, J.(2011), Multicultural Education within the Era of
Internalization and Globalization, Multicultural Perspectives, 13(1), 3–4.
Merriman, W., Ncoletti, A.(2008), globalization and American eduction, the
Educational foram, vol. 72, PP.8-22, UK: Routledge.
N.S. Siddharthan, and K. Narayanan(2018), Globalisation of Technology,
Department of Humanities and Social, Sciences, Indian Institute of Technology
Bombay, Mumbai, Maharashtra, India.
Paul Krugman(2018), Globalization: What Did We Miss?, The graduate center,
city university of New York.
Raj A. Arokiasamy (2011), An Analysis of Globalization and Higher Education
in Malaysia. Quest International University Perak (QIUP)No. 222.
Stromquist, N. P. (2007), Internationalization as a response to globalization:
Radical shifts in university environments. Higher Education 57:81–105.
Torres, C.A. (2009) Education and neoliberal globalization. New York:
Routledge.
Vanshica Kant(2019), When did globalization begin? The answer might surprise
you, world economic forum(weforum.org/agenda/2019/01).

1399  بهار38 ال دهم شماره. راهرردی



120

