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 .1دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی ،مربی ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی ،دانشیار ،گروه برنامهریزی درسی ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .3دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .4دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی ،مربی ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی شاهد ،تهران،
ایران
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

 دریافت مقاله90/03/03 :

آخرین اصالح مقاله97/0/72 :

 پذیرش مقاله97/6/5 :

زمینه و هدف :امروزه یکی از مهمترین عناوین آموزش عالی ،موضوع جهانیسازی در آموزش است که میتواند چالشها و فرصتهای بالقوهای برای
دانشگاههای علوم پزشکی به همراه داشته باشد .با وجود اهمیت این موضوع ،در زمینه دیدگاه ونظرات دانشجویان علوم پزشکی ،اطالعات اندکی در
دست است .این پژوهش با هدف بررسی و توصیف نگرش دانشجویان نسبت به پدیده جهانی شدن انجام گردید.
روش کار :این مطالعه ،پژوهشی توصیفی -تحلیلی بود .جامعه آماری مشتمل بر دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی بود و تعداد  073نفر از طریق
نمونهگیری تصادفی ،به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته بود که جهت تعیین روایی آن ،از
روایی سازه به روش تحلیل عاملی و جهت تعیین پایایی آن ،از همسانی درونی به روش  Cronbach's alphaاستفاده شد .برای تحلیل اطالعات ،از
نرمافزار  SPSSنسخه  09و روشهای آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد ،میانگین ،انحراف معیار و آزمونهای  ،Student-tتحلیل عاملی ،آنالیز
واریانس و همبستگی  Pearsonاستفاده شد.
یافتهها :در مجموع 053 ،دانشجوی شرکت کننده در م دارس تابستانی در این مطالعه شرکت نمودند که  64نفر ( 47/2درصد) مؤنث و  76نفر(52/0
درصد) مذکر بودند .در کل ،شرکت کنندگان رویکردی موافق یا مثبت نسبت به پدیده جهانی شدن ابراز نمودند .در بررسی آمار توصیفی پرسشنامهها
(کل سؤاالت) ،انحراف معیار  ±میانگین  0/47 ± 3/60با حداکثر  4/72و حداقل  7/72از میانگین واقعی  0بود .در پرسشنامه جهانی شدن ،چهار عامل
اصلی قابل قبول به ارزش ویژه باالتر از یک و درصد و واریانس کلی  23/00درصد شناسایی شدند که  75گویه با بار عاملی قابل قبول (بیشتر از )3/4
در زیر این چهار عامل قرار گرفتند .این عوامل ،عبارت از مقوله نگرش فردی -اجتماعی با  05پرسش ،مقوله نگرش اجتماعی -سیاسی با  2پرسش،
مقوله عملکرد با دو پرسش و مقوله دانش مدیریت منابع تنها با یک پرسش در پرسشنامه جهانی شدن بودند .نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان و متغیرهای زمینهای جنسیت ،دانشکده و سن ،تفاوت معنیداری وجود ندارد (.)P > 3/35
نتیجهگیری :درک مثبت از جهانی شدن و ضرورت آموزش صالحیتهای سالمت جهانی ،روشهای مورد استفاده در مدارس پزشکی و نیاز به تسهیل
اجماع بیشتری در میان مربیان ودانشجویان پزشکی به عنوان ارایه دهندگان خدمت در آینده را ایجاب میکند .این فرایند ،منجر به یکپارچهسازی جهان،
از آگاهی بشر و شکلگیری فرهنگ آموزش سالمت به عنوان مقولهای جهانی میشود.
کلید واژهها :جهانی شدن ،دیدگاه ،دانشجویان علوم پزشکی ،تحلیل عاملی
* نویسنده مسؤول :گروه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 تلفن3902-2354777 :

 نمابر3200-55630724 :

bazrafkanl@sums.ac.ir

Email:
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مقدمه
مطالعات مختلف بیانگر این حقیقت است که تغییراتی بسیار
عمیق ،در باورها ،ارزشها و سبک زندگی مردم جهان به وقوع
پیوسته است و گسترش جهانی این تغییرات ،به طور دایم،
دامنه و شدت بیشتری مییابد .این تغییرات که ناشی از
تحوالت سیاسی و اقتصادی جهان در عصر حاضر است ،به
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مطرح است و میتواند چالشها و فرصتهای بالقوهای چون
تهدید ارزشها یا حوزه کار و فعالیت گستردهتر برای
دانشآموختگان و متخصصین را به همراه داشته باشد (.)5-2
از بین شاخصها و مؤلفههای جهانی آموزش ارتباطات
سالم با دیگران و همدلی و همدردی با انسانها ،تقویت حس
احترام برای سایر انسانها ،فرهنگها و ارزشهای معنوی

طور متقابل تأثیری عظیم بر جوانب گوناگون زندگی اجتماعی

دیگر ،توانایی در زندگی گروهی و همکاری با دیگران و

و فرهنگی به جای میگذارد ( .)0-0تأثیرگذاری فزاینده فرایند

مشارکت در فعالیتهای گروهی و تصمیمگیریهای مهم

جهانی شدن در عرصههای مختلف حیات اجتماعی و نیز نقش

جامعه از اهمیت بسزایی برخوردارند .یادگیری در این حوزه،

مهم مبحث جهانی شدن در حوزههای نظری علوم اجتماعی،

ناظر به مجموعه گستردهای از دانش ،مهارتها ،تواناییها،

ضرورت و اهمیت توجه به بحث جهانی شدن را تشدید و آن

نگرشها و ارزشهایی است که فرد را برای شرکت جستن و

را تبدیل به یکی از حوزههای مهم فکری در علوم اجتماعی

همکاری با دیگران در کلیه امور فردی و انسانی جامعه ،آماده

نموده است ( .)0 ،4اگر چه برای فرایند جهانی شدن تعاریف

میکند (.)0 ،5 ،6

مختلفی وجود دارد ،اما در تعریف مربوط به کمیته بینالمللی

تأثیر پذیری نظام آموزشی در تمام سطوح به طور اعم و

آمده است که «جهانی شدن عبارت از درهم آمیختن اقتصاد،

آموزش عالی به طور اخص از این پدیده ،ایجاب میکند که در

جامعه شناسی ،سیاست ،فرهنگ و رفتارها از طریق نفی مرزها

عناصر و اجزای نظام آموزشی باز اندیشی صورت گیرد؛ به

و حذف پیوستگیهای ملی و اقدامهای دولتی میباشد».

طوری که آموزش عالی در عصر حاضر را میتوان با

بنابراین ،در فرایند جهانی شدن ،ارزشها ،سنتها و

ویژگیهایی متمایز از گذشته ،شناسایی نمود .نقش محوری

هنجارهای پایدار یک یا چند فرهنگ در میآمیزد و این

دانشجویان در دستیابی به اهداف آموزشی و توجه به افقهای

تحوالت ،زمینهساز شکلگیری عناصر و اجزای اصلی جامعهای

جدید در آموزش پزشکی از این دست تحوالت است (.)7-00

فراملی میشوند .نتیجه فرایند جهانی شدن ،شکل گرفتن
جامعهای فراملی است که در تمام ابعاد آن ،نقش سیاسی و
فرهنگی دولتها کاهش مییابد و قوانین و ارزشهایی فراملی

بررسیها نشان میدهد که جهانی شدن و جهانیسازی در
دنیا ،از ادبیات قوی برخوردار است و در زمینه علوم انسانی و
اجتماعی ،مطالعات گستردهای در خصوص این پدیده انجام

بر ساختار اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی آن حکمفرما

شده است و محققین به شرح و بسط این موضوع از جوانب

خواهد بود (.)7 ،4

مختلف پرداختهاند (.)07-02

حضور پر رنگ فرهنگ جهانی متأثر از پدیده فراگیر جهانی

ادریسی به بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان نسبت به

شدن از یک سو و ابهام و ناشناخته بودن آن حتی در نزد

فرهنگ جهانی با روش توصیفی -تبیینی پرداخت .در این

متخصصان امر از سوی دیگر ،موجب بروز واکنشها،

تحقیق ،پرسشنامهای در اختیار  733نفر از دانشجویان دانشگاه

گرایشها و نگرشهای متفاوت و ناسنجیده میشود که در

تهران که به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شده بودند،

نتیجه ،عدم انسجام و ناپختگی در رویارویی با پدیده جهانی

قرار گرفت .او ویژگیهای فردی ،خانوادگی و رضایت از

شدن را موجب گردیده است ( .)5این موضوع ،در حیطه

کشور را در تبیین نگرش جوانان نسبت به فرهنگ جهانی مورد

مراقبتهای سالمت و مسؤولیت دانشگاههای علوم پزشکی نیز

بررسی قرار داد .یافتهها مؤید این بود که ویژگیهای خانوادگی
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بذر افکن و همکاران

مولفه های جهانی شدن از دیدگاه دانشجویان...

از میان عوامل دیگر ،بیشترین تأثیر را بر نگرش جوانان نسبت

با تأکید بر متغیرهای جمعیتی از قبیل سن ،جنس ،دانشکده و

به فرهنگ جهانی دارد (.)02

رشته تحصیلی میباشد.

خواجه غریب نیز با بررسی جامعه شناختی نگرش
دانشجویان در رابطه با کارکرد فرهنگی ماهواره ،با تأکید بر
جهانی شدن دریافت که میانگین جهانی گرایی دانشجویان،
نشانگر آن است که میزان جهانی گرایی دانشجویان بیشتر از
میزان محلی گرایی آنان است و نگرش آنان نسبت به ماهواره
نیز مثبت است .به بیان دیگر ،هر چه گرایشهای محلی و بومی
آنان کاهش مییافت ،میزان جهانی گرایی و مظاهر آن در
زندگی آنان افزایش پیدا میکرد (.)07
اما با وجود این که در آموزش علوم پزشکی ،پدیده
جهانیسازی میتواند چالشها و فرصتهای بالقوهای برای
دانشگاههای علوم پزشکی به همراه داشته باشد ( ،)02-09کمتر
مورد توجه بوده است و اطالعات اندکی به خصوص در ارتباط
با نظرات و دیدگاههای دانشجویان علوم پزشکی در مورد
پدیده جهانی شدن در دست است .از طرف دیگر ،یکی از
شیوههای آموزش صالحیتهای عمومی ،برگزاری دورههای
بین رشتهای و مدارس تابستانه است .با توجه به جایگاه و
اهمیت آنها ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی شیراز با
همکاری دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ،اقدام به
طراحی چهار دوره از این برنامه بین رشتهای در چهار محور
آموزش پزشکی ،نبوغ و خالقیت ،مدیریت و اخالق پزشکی و
مهارتهای ارتباطی نمود .در این مدارس ،موضوع کلی،
آموزش بین رشتهای و با رویکردی است که افق دید شرکت
کنندگان را نسبت به مسایل مشترک بین حرف مختلف مطرح
در دنیا وسعت بخشند (.)73 ،09
با این پیش فرض که افرادی که در این مدارس شرکت
میکنند ،اجتماعیتر هستند و دغدغه بیشتری نسبت به
تعامالت جهانی دارند ،جامعه مورد مطالعه را از بین این گروه
از دانشجویان انتخاب کردیم.
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی نگرش دانشجویان
علوم پزشکی به جهانی شدن و همچنین تعیین مؤلفههای آن
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روش کار
این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی بود که در سال  0093انجام
شد .جامعه آماری ،دانشجویان شرکت کننده در حداقل یکی از
چهار مدرسه تابستانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودند که
با تهیه فهرستی از شرکت کنندگان در مدارس تابستانی ،به
روش نمونهگیری تصادفی ،انتخاب شدند .حجم نمونه (073
نفر) با استفاده از جدول  ،Morganبر اساس توان آماری
باالتر از  3/7و سطح معنیداری نزدیک به صفر ،در تجزیه و
تحلیل سؤالها مورد تأیید قرار گرفت.
ابزار گردآوری دادههای پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته
نگرش به جهانی شدن بود .این پرسشنامه (با اقتباس از
پرسشنامه لطفآبادی ( )73و مطالعات دیگر) ،شامل
پرسشهایی در مورد دانش و نگرش دانشجویان در مورد
مؤلفههای جهانی شدن بود .این پرسشنامه شامل  03گویه در
طیف پنج گزینهای لیکرت (از کامال موافق تا کامال مخالف)
بود .روایی محتوا و تطابق فرهنگی این پرسشنامه با نظر
متخصصان تأیید شد و پایایی آن با پایلوت این مقیاسها بر
روی  73نفر از دانشجویان به عمل آمد که بر اساس نتایج به
دست آمده Cronbach's alpha ،بر روی مقیاس نگرش به
جهانی شدن  3/27میباشد .پرسشنامهها به دلیل رعایت
اخالق در پژوهش ،بینام بود و از طریق ایمیل و یا تحویل
حضوری بین دانشجویان توزیع و از آنها خواسته شد با
مطالعه دقیق راهنمای پرسشنامه آن را تکمیل نمایند و تحویل
دهند.
شیوه پاسخگویی مشارکت کنندگان به هر یک از مواد
پرسشنامه به این صورت بود که آزمودنی ،هر یک از گویهها
را مطالعه میکرد و هر گویه با گزینه مورد نظر خود را در یک
طیف با نمرات از کامال مخالف ( ،)0مخالف ( ،)7بینظر یا
متوسط ( ،)0موافق ( )4و کامال موافق ( )5مشخص مینمود؛
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به طوری که در پایان ،با جمع نمرات هر یک از پاسخگویان به

زمینهای جنسیت ،دانشکده و سن ،تفاوت معنیداری وجود

گویهها ،میزان تمایل یا نگرش آنان به جهانی شدن تعیین

ندارد (.)P > 3/35
در تالش برای پاسخ به سؤال اول تحقیق ،عالوه بر فراهم

میشد.
دادهها پس از جمعآوری توسط نرمافزار  SPSSنسخه 09

آمدن پاسخ سؤال ،روایی سازه پرسشنامههای مورد استفاده

( )version 19, SPSS Inc., Chicago, ILبا آمارههای

تحقیق را نیز مشخص میگردد .برای تعیین روایی سازه ،از

(آنالیز واریانس یک راهه ،آزمون همبستگی  )Pearsonمورد

تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی بهره گرفته

تحلیل قرار گرفت.

شده است .به منظور پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده
یا تلخیص مجموعهای از دادهها ،از روش تحلیل عاملی استفاده
میشود .از آن جایی که در این تحقیق ،هدف تلخیص

یافتهها
 053دانشجو از  00دانشگاه علوم پزشکی (شیراز ،کرمان،
مشهد ،بقیهاله ،ارتش ،سمنان ،بوشهر ،بندرعباس ،تبریز ،اهواز،
قزوین ،کیش و جهرم) در مطالعه شرکت نمودند که  64نفر
( 47/2درصد) دختر و  76نفر ( 52/0درصد) پسر از
دانشکدههای پزشکی ،دندان پزشکی ،پیراپزشکی ،داروسازی،
مدیریت ،پرستاری و مامایی و بهداشت بودند .میانگین سن
افراد  77/3 ± 0/0با حداقل  09و حداکثر  72سال بود.
در بررسی آمار توصیفی پرسشنامهها (کل سؤاالت) ،میانگین
 ±انحراف معیار  0/47 ± 3/60با حداکثر  4/72و حداقل 7/72
از میانگین واقعی  0به دست آمد .نتایج آزمون تحلیل واریانس
یک راهه نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان و متغیرهای

مجموعهای از دادههای مورد نظر است ،از تحلیل مؤلفههای
اصلی استفاده میشود .برای اجرای تحلیل عاملی از پیش
فرضهای شاخص کفایت نمونه  3/956و معنیداری نتیجه
آزمون کرویت )Bartlett's test of sphericity( Bartlett
با  7705/7 Chi-squareو درجه آزادی )P > 3/330( 075
استفاده شد.
هدف تحلیل عاملی ،تعیین عاملهایی است که در تحلیل
نگه داشته میشود؛ یا به عبارت دیگر ،دارای اعتبار صوری یا
نظری باشد که به طور معمول ،از مالکهای ریاضی مانند
مالک  Kaiserبرای نگه داشتن عاملها استفاده میشود .بر
اساس مالک  ،Kaiserفقط عاملهایی نگه داشته میشود که
مقدار ویژه آن یک یا بیشتر باشد (جدول .)0

جدول  .0چهار عامل اصلی پرسشنامه جهانی شدن قبل از چرخش به تفکیک مقدار ویژه باالتر از یک ،درصد و درصد تجمعی واریانس این مقدار
ردیف

عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد تجمعی واریانس

0

اول

04/002

54/020

54/020

7

دوم

0/600

6/724

63/646

0

سوم

0/007

5/346

65/690

4

چهارم

0/049

4/402

23/003
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بر اساس برونداد فوق 4 ،عامل مقدار ویژه باالتر از یک

متغیرهای جهانی شدن ،عامل اول در  05گویه (سؤالهای -05

دارد و حدود  23درصد از واریانس متغیر اندازهگیری شده را

 ،)0مقوله نگرش فردی -اجتماعی را اندازهگیری میکند .به

تبیین میکند.

همین ترتیب ،عامل دوم مقوله نگرش اجتماعی -سیاسی را در

انتخاب مؤلفهها

 2گویه (سؤالهای )02-73 ،77 ،70 ،72؛ عامل سوم ،مقوله

پس ازاستخراج مؤلفهها ،چرخش آنها به منظور رسیدن به

عملکرد را در دو گویه (سؤالهای  74و  )76و عامل چهارم،

یک ساختار عاملی ساده و قابل فهم ،ضرورت دارد .در این

مقوله مدیریت منابع را در یک گویه (سؤال  )75اندازه گیری

تحقیق ،از روش  Varimax rotationاستفاده شده است که

میکند.

یک نوع چرخش متعامد است .بررسی ساختار عاملی برونداد
فوق (پس از چرخش) نشان میدهد که در پرسشنامه
جدول  .7گویههای جهانی شدن عامل اول (نگرش فردی -اجتماعی) و آمار توصیفی مربوط
شماره گویه
گویه

در
پرسشنامه
0
7
0
4
5
6
2

من باور دارم که انعطاف پذیری در سازگاری با تغییر در دنیای ما
بسیار مهم است.

03
00
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(درصد)

تعداد

تعداد

تعداد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(76 )02

(70 )04

(02 )00

(00 )70

(44 )03

(77 )05

(76 )02

(06 )74

(07 )75

(03 )73

(70 )04

(6 )4

(9 )6

(77 )05

(76 )07

(72 )07

(43 )72

(75 )02

(00 )77

(70 )04

(0 )7

(55 )02

()70
00

جهانی شدن نه یک فرایند طبیعی ،بلکه برنامهای طراحی شده از

()02

سوی قدرتهای جهانی است.

76

76

سرمایهگذاری قدرتهای جهانی در کشورمان ،بهانهای برای تغییر

()00

()73

فرهنگی است.

73

03

من مایلم برای یک موقعیت بهتر کاری در یک کشور دیگر ،نقل

()77

()00

مکان کنم.

47

49

امروزه تصمیمگیری در حوزه آموزش عالی ،به شدت تحت تأثیر

()76

()05

وقایع جهانی است.

09

50

جهانی شدن ،چالشهای عدیدهای برای سیستم آموزشی ما به

()70

()02

وجود میآورد.

07

75

همکاری دانشگاهها با دانشگاههای خارج از کشور و سازمانهای

()06

()76

جهانی ،منافع فراوانی برای کشورمان دارد.

54

07

()02

()75

55

02

دولتمردان باید زمینه سرمایهگذاریهای خارجی در کشورمان را

()76

()00

فراهم بیاورند.

09

46

خصوصیسازی اقتصادی ،موجب پیشرفت و توسعه کشورمان

()76

()75

میشود .در نتیجه ،باید نسبت به آن اقدام کرد.

09

02

من فکر میکنم که «جهانی شدن» منافع زیادی برای آموزش عالی

()09

()73

محلی نمیگردد؛ بلکه موجب حضور بیشتر آنها در عرصه
جهانی میشود.

9

تعداد

موافق

نیستم

مخالف

تعداد

()02

روند کنونی ،نه تنها موجب از میان رفتن فرهنگهای ملی و
7

موافق

نسبتا

مطمئن

نسبتا

مخالف

(06 )00

(02 )00

(75 )02

(06 )00

(79 )73

(09 )00

(75 )02

(76 )02

(77 )05

(73 )00

(70 )05

(73 )00

میانگین  ±انحراف
معیار
0/52 ± 0/43
n = 053
0/32 ± 0/70
n = 049
0/77 ± 0/09
n = 053
0/67 ± 0/05
n = 047
0/02 ± 0/46
n = 042
0/30 ± 0/40
n = 049
0/73 ± 0/04
n = 049
0/50 ± 0/49
n = 053
0/07 ± 0/09
n = 049
0/03 ± 0/40
n = 049
0/55 ± 0/46
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در کشور دارد و نیازی نیست که با آن مقابله کنیم.

57

79

دوست دارم وبالگی شخصی داشته باشم تا افکار ،عقاید و

()04

()79

باورهای خود را در معرض قضاوت جهانی قرار دهم.

53

40

من احساس میکنم که جهانی شدن ،چشمانداز کار من در آینده

()06

()73

را بهبود میبخشد.

74

03

()03

()72

45

40

یکپارچگی جهانی ،پدیدهای اجتناب ناپذیر است و اگر ایران
میخواهد پیشرفت کند ،باید بدون قید و شرط به این روند

04

بپیوندد.
باید در مقابل قدرتهای مسلط جهانی ایستادگی کنیم و در
روابط سیاسی و اقتصادی خود با این کشورها ،سختگیرانه عمل

05

()02

(00 )77

75

کنیم.

n = 053
(04 )9

(72 )07

(05 )03

(70 )05

(44 )03

(72 )07

(70 )04

(70 )05

(73 )00

(07 )77

(70 )05

(05 )74

0/57 ± 0/07
n = 049
0/04 ± 0/02
n = 047
0/40 ± 0/40
n = 053
0/32 ± 0/49
n = 047

گویههای جهانی شدن عامل اول (نگرش فردی -اجتماعی)

 0/67 ± 0/05و «من باور دارم که انعطاف پذیری در سازگاری

و آمار توصیفی مربوط به آنها در جدول  7آمده است .سه

با تغییر در دنیای ما بسیار مهم است ».با میانگین  ±انحراف

پرسش در مقوله فردی -اجتماعی «همکاری دانشگاهها با

معیار  0/52 ± 0/43بیشترین درصد توافق را دارا بودند.
گویههای جهانی شدن عامل دوم (نگرش سیاسی) و آمار

دانشگاههای خارج از کشور و سازمانهای جهانی منافع
فراوانی برای کشورمان در پی دارد ».با میانگین  ±انحراف

توصیفی مربوط به آنها در جدول  0آمده است.

معیار « ،0/73 ± 0/04من مایلم برای یک موقعیت بهتر کاری
به یک کشور دیگر نقل مکان کنم ».با میانگین  ±انحراف معیار
جدول  .0گویههای جهانی شدن عامل دوم (نگرش سیاسی) و آمار توصیفی مربوط
شماره

گویه

در پرسشنامه
02

گویه
جهانی شدن به ویژه در عرصه اقتصادی باعث

موافق

نسبتا موافق

مطمئن نیستم

نسبتا مخالف

مخالف

میانگین  ±انحراف

تعداد

تعداد

تعداد (درصد)

تعداد

تعداد

معیار

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(03 )73

(70 )05

(02 )75

(06 )74

(74 )06

0/02 ± 0/46
n = 053

مدیریت بهتر منابع محدود زمین میگردد و بسیار
سودمند است.
07

حتی از مسایلی چون رعایت حقوق بشر و دموکراسی

(70 )05

(77 )05

(77 )05

(50 )04

(00 )70

7/23 ± 0/06
n = 053

و مبارزه با تروریسم ،اگر از جانب امریکا و هم
پیمانانش مطرح شود بیزارم.
09

من به عنوان یک ایرانی ،به سیاستهای «جهانی

(00 )70

(77 )05

(72 )07

(57 )05

(07 )07

n = 053

شدن» اعتماد ندارم.
73

جهانی شدن باعث از بین رفتن آرمانها و ارزشهای

(05 )70

(07 )05

(07 )07

(44 )79

(00 )70

77

0/39 ± 0/49
n = 053

فرهنگی ما میشود و من از آن بیزارم.
اگر جهانی شدن با محوریت آرمانها و ارزشهای

7/92 ± 0/05

(77 )09

(09 )76

(40 )79

(76 )02

(04 )9

0/72 ± 0/77
n = 053

فرهنگی و مذهبی ما صورت گیرد ،از آن استقبال
میکنم.
70

هدف اصلی از «جهانی شدن» ،وابسته کردن کشورها
به قدرتهای جهانی است.

(77 )05

(03 )73

(75 )02

(40 )79

(03 )73

7/70 ± 0/06
n = 053
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(70 )04

(77 )05

(53 )04

(43 )72

(06 )00

0/07 ± 0/70
n = 049

قدرتهای جهانی میانجامد و من به شدت از آن
متنفرم.
باید تمامیتالش خود را در جهت تقویت احساسات

77

(44 )79

(07 )07

(47 )07

(70 )05

(02 )00

0/06 ± 0/40
n = 053

ملی گرایانه به کار گیریم.
جدول  .4گویههای جهانی شدن عامل سوم (عملکرد) و آمار توصیفی مربوط
شماره گویه
در

گویه

پرسشنامه
74
76

موافق

نسبتا

مطمئن

نسبتا

مخالف

تعداد

موافق

نیستم

مخالف

تعداد

(درصد)

تعداد

تعداد

تعداد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(00 )70

(5 )0

(3 )3

حاضرم به عضویت انجمنهای جهانی مدافع محیط زیست و

()26

صلح جهانی درآیم.

000

در صورت داشتن قدرت مالی ،حاضر به سرمایهگذاری در

()27

شرکتهای خارجی هستم.

037

(3 )3

میانگین  ±انحراف معیار

4/27 ± 3/57
n = 049

(77 )09

(04 )9

(3 )3

(3 )3

4/60 ± 3/65
n = 053

میانگین  ±انحراف معیار  ،4/60 ± 3/65بیشترین درصد توافق

گویههای جهانی شدن عامل سوم (عملکرد) و آمار توصیفی

را در کل پرسشنامه دارا بودند.

مربوط به آنها در جدول  4ارایه گردیده است .در مقوله

گویه جهانی شدن عامل چهارم (دانش مدیریت منابع) و

عملکرد ،دو پرسش «حاضرم به عضویت انجمنهای جهانی
مدافع محیط زیست و صلح جهانی درآیم ،».با میانگین ±

آمار توصیفی مربوط به آن ،در جدول  5ارایه گردیده است.

انحراف معیار  4/27 ± 3/57و «در صورت داشتن قدرت مالی،
حاضر به سرمایهگذاری در شرکتهای خارجی هستم ».با
جدول  .5گویههای جهانی شدن عامل چهارم (دانش مدیریت منابع) و آمار توصیفی مربوط
شماره گویه
گویه

در
پرسشنامه

جهانی شدن به ویژه در عرصه اقتصادی ،باعث مدیریت بهتر

75

منابع محدود زمین میگردد و بسیار سودمند است.

موافق

نسبتا

مطمئن

نسبتا

مخالف

تعداد

موافق

نیستم

مخالف

تعداد

(درصد)

تعداد

تعداد

تعداد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(66 )44

(07 )7

(0 )0

(20 )42

(3 )3

میانگین  ±انحراف معیار

4/07 ± 3/66
n = 053

میزان متوسط بود و این امر ،با توجه به واقعیت پدیده جهانی

بحث و نتیجهگیری

شدن ،برای قشر جوان ،تحصیل کرده و نخبههای جامعه ،قابل

هدف از انجام این مطالعه ،بررسی دانش و نگرش به جهانی

پیشبینی است .از سوی دیگر ،این بدین معنا است که

شدن در بین دانشجویان شرکت کننده از  00دانشگاه علوم

دانشجویان در عمل ،فرایند جهانی شدن را به عنوان یک

پزشکی کشور در مدرسه تابستانی شیراز بود .با توجه به

واقعیت پذیرا شدهاند .این یافته تحقیق با نتایج پژوهش Tung

یافتههای توصیفی تحقیق ،در نگرش به جهانیشدن ،شناخت

( ،)05ادریسی ( )02و خواجه غریب ( )07مطابقت دارد .آنها

دانشجویان نسبت به فرایند جهانیشدن به میزان کمی باالتر از

در پایان پژوهش خود نتیجهگیری میکنند که دانشجویان از
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پدیده جهانی شدن حمایت میکنند و این در حالی است که

دارد .اما سالمت جهانی و جهانیسازی سالمت ،به ندرت در

مطالعه دیگری دال بر مخالفت یا داشتن دیدگاه انتقادی نسبت

برنامه آموزشی پزشکی لحاظ شده است .در حالی که پزشکی

به جهانی شدن در گروههای اقلیت دانشجویان بود (.)70

به طور فزایندهای به عنوان مسؤولیت اجتماعی تعریف میشود،

یافتههای تحقیق همچنین نشان داد که هیچ یک از متغیرهای

که در مقابل سالمت تمام انسانها صرف نظر از ملیت و نژاد

زمینهای سن ،جنس و دانشکده محل تحصیل ،رابطه معنیداری

آنها است .از اینرو ،شایسته است که پزشکان آینده قادر به

با نگرش به جهانی شدن ندارد .این نتایج بر خالف مطالعات

استفاده از دانش جهانی و تجربه خود برای بهبود سالمت و

 ،)05( Tungادریسی ( )02و لطفآبادی ( )73مبنی بر وجود

رفاه ،بدون در نظر گرفتن حد و مرزی خاص باشند (.)72-00

رابطه معنیدار بین عوامل دموگرافیک با نگرش به جهانی شدن

 Coryellو همکاران طی پژوهشی در سه دانشگاه در که

بود .در مطالعه  ،Tungدانشجویان دختر نگرش مثبتتر و

ایاالت متحده آمریکا و انگلستان ،دریافتند که فرایند آموزش

جوانترها نگرش منفیتر داشتند ( )05و در مطالعه  Myersدر

بینالمللی نیاز به درک عمیق و مناسب از زمینه و چارچوب

میان دانش آموزان اقلیتهای قومی ،دیدگاههای انتقادی نسبت

نهادی مؤسسات آموزشی دارد .همچنین آنها اذعان داشتند که

به جهانی شدن بیشتر بود (.)00

برای یادگیری به شکل آموزش جهانی ،به یک درک مشترک از

بر اساس نتایج چهار عاملی اکتشافی در پرسشنامه

بینالمللی شدن در آموزش از جمله در مواردی چون نتایج و

متغیرهای جهانی شدن ،مقوله نگرش فردی -اجتماعی با 05

پیامدهای یادگیری و روشهای مختلف سنجش و ارزشیابی

پرسش ،مقوله نگرش اجتماعی -سیاسی با  2پرسش ،مقوله

دانشجویان نیاز است (.)04

عملکرد با دو پرسش و مقوله مدیریت منابع (عامل چهارم) تنها

در مقوله عملکرد ،دو پرسش «حاضر بودن برای عضویت

با یک پرسش مشخص شدند .در عین حال ،مؤلفههای بعد

در انجمنهای جهانی مدافع محیط زیست و صلح جهانی» و

فردی -اجتماعی پاسخگویان به جهانی شدن بیشتر بودند .شاید

«سرمایهگذاری در صورت داشتن قدرت مالی ،در شرکتهای

این امر ،بیانگر این واقعیت است که در قرن بیست و یکم،

خارجی» ،بیشترین درصد توافق را در کل پرسشنامه دارا

بیشتر ترجیحات افراد در برخورد با پدیده جهانی شدن ،به

بودند .محافظت از محیط زیست و طرفداری از صلح جهانی،

دیدگاه پراگماتیسمی نزدیک است که از دیدگاههای مهم در

دو مؤلفه مهم در جهان نگری هستند که در مطالعات مختلف

برنامه درسی میباشد (.)74-72

تأیید شدهاند )07( Lin .و  )00( Fujikaneنیز هر کدام به

سه پرسش در مقوله فردی -اجتماعی «داشتن منافع

نوعی یکی از چالشهای قرن بیست و یکم را با هدف تربیت

همکاری دانشگاهها با دانشگاههای خارج از کشور و

شهروندانی که بتوانند صلح را در جهان حاکم سازند ،مورد

سازمانهای جهانی»« ،تمایل به نقل مکان برای یک موقعیت

توجه قرار دادهاند .آنها معتقدند که آموزش و پرورش قرن

بهتر کاری در یک کشور دیگر» و «باور داشتن به اهمیت

بیست و یکم باید بر تدریس فرهنگ صلح برای دانشآموزان

انعطاف پذیری در سازگاری با تغییر در دنیای ما» ،بیشترین

تمرکز نماید؛ چرا که آموزش و پرورش ،عامل مهمی برای

درصد توافق آرا را در پدیده جهانی شدن دارا بودند.

ایجاد صلح جهانی میباشد .الزم است اهداف آموزش و

یافتههای این مطالعه در راستای مطالعاتی است که همکاری

پرورش در راستای هدفهای مربوط به آگاهیهای صلح

جهانی در آموزش سالمت و تغییر در جهان متحول کنونی را

جویانه بر اساس دوست داشتن تغییر جهت بدهد؛ یعنی

ضروری میدانند .اگر چه بسیاری از مسایل مربوط به سالمت،

میتوان اذعان نمود که آموزش و یادگیری ،بایستی در جهت

فراتر از مرزهای ملی است و نیاز به همکاریهای بینالمللی

همزیستی و صلح جهانی باشد.
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مولفه های جهانی شدن از دیدگاه دانشجویان...

از جمله محدودیتهای این مطالعه ،مشکلی بود که در
زمینه مطالعات علوم انسانی و نظرسنجی وجود داشت.

دانشجویان در عمل ،فرایند جهانی شدن را به عنوان یک
واقعیت پذیرفتهاند.

دسترسی سریع به پاسخگویان ،طفره رفتن آنان از تکمیل

از بین مؤلفههای آموزش جهانی ،مقوله نگرش فردی-

پرسشنامه به هر دلیل اعم از بیحوصلگی یا ترس ،عدم

اجتماعی یا شهروندی بیشترین میزان توجه را دارد .از اینرو،

تحویل پرسشنامه تکمیل شده به دالیلی مانند فراموش کردن،

شایسته است تا در آموزش حرف علوم پزشکی نیز مورد توجه

و باز نشدن فایل ارسال شده ،از جمله مواردی بود که انجام

قرار گیرد.

این پژوهش را با مشکل مواجه میساخت .دومین و شاید از

آگاهی از نظرات دانشجویان که مشتری اصلی آموزش

مهمترین محدویتهای این تحقیق را میتوان کمبود در

هستند؛ ما را در استفاده از فرصتها و شناخت بهتر چالشها

خصوص این موضوع ،یعنی نظرات دانشجویان نسبت به پدیده

توانا میسازد .به طور کلی ،توجه به نتایج حاصل از این

جهانی شدن در علوم پزشکی برشمرد.

تحقیق ،با روشن ساختن الگوی نگرشی حاکم بر بخشی از

نتیجهگیری

جامعه دانشجویان ،در خصوص پدیده جهانی شدن میتواند در

هدف از انجام این مطالعه ،بررسی دانش و نگرش به جهانی

امر برنامهریزی ،مورد توجه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور

شدن در بین دانشجویان شرکت کننده از  00دانشگاه علوم

واقع شود.

پزشکی کشور در مدرسه تابستانی شیراز بود .با توجه به
یافتههای توصیفی تحقیق ،در نگرش به جهانی شدن ،شناخت
دانشجویان نسبت به فرایند جهانی شدن به میزان کمی باالتر از
میزان متوسط بود .از سوی دیگر ،این بدین معنا است که

سپاسگزاری
بدینوسیله از تمام شرکت کنندگانی که با حوصله و دقت
تجارب ارزشمند خود را در اختیار پژوهشگران گذاشتند،
تشکر و قدردانی میشود.
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Background & Objective: Globalization is one of the most important topics in higher education
today, which presents a powerful challenge and an opportunity for medical sciences university
and healthcare provider. Nowadays, increasingly faced with healthcare challenges that require an
understanding of global health trends and practices, yet little is known about what constitutes
appropriate global health training. The main purpose of this research was to review the
association between perception of globalization and information mastery and curriculum
planning.
Methods: This was a descriptive-analytical study on medical students. The study population
consisted of 180 medical sciences students who were selected with random sampling methods. In
order to measure attitudes of students towards globalization, measures were developed and used
by researchers. For the purpose of evaluating of the validity of the measures, construct validity
was utilized by factor analysis. In order to determine the reliability of the measures Cronbach's
alpha was used, as well.
Results: Findings indicated that the total respondents agreed or had positive approach towards
globalization. Based on the results of the factor analysis, four factors i.e. personal and social
attitude with 15 questions, sociopolitical attitude, and 7 question, two questions for performance
and the fourth factor was the resource management concept of globalization which were
identified with only one question in the questionnaire. Analysis of variance (ANOVA) results
showed that there was no statistically significant association the students' perspective and
demographic variables gender, school and age.
Conclusion: The positive perception of globalization highlighted the needs of global health
educational competencies and approaches used in medical schools and the need to facilitate
greater consensus amongst medical educators and students on appropriate global health training
for future health care providers. This process led to world integration, density of human
awareness and world culture formation
Key Words: Globalization, Medical sciences students, Factor analysis
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