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 چکیده
انجام  با آن ههبرای مواج عالیتحلیل وضعیت نظام آموزش و سازیمفهوم جهانی بندیصورتبا هدف  حاضر پژوهش

آن در نظام پدیداری چگونگی  به یترنگاه عمیقتوان های بنیادین آن میشناخت الیهسازی و جهانیشد. با تنویر مفهوم 
مبتنی بر  و کیفی پژوهشاین حاکم بر رویکرد  آینده نائل آمد.برای  ،بهتراندازی چشم به و داشت عالی ایرانآموزش

 اشتهار موضوعی در :مشارکت کننده انجام شد. مالک انتخاب افراد هدفمند به شیوه نمونهانتخاب  بود. پدیدارشناسی
و دارا بودن حداقل یک اثر مکتوب در زمینه جهانی بودن علمییأته المللی، عضوملی و بینح ودر سط و علمیمجامع 

. تعداد نمونه بر اساس انجام شد ساختاریافتهنیمه مصاحبه ،اننفر از متخصص 91با  ر این اساسب ؛بود سازییا جهانی شدن

با  سازیجهانی»در ذیل باور  هایی کهمصاحبه ،ها مورد تحلیل اولیه قرار گرفتمصاحبهمتن تمامی اشباع نظری بود. 

حاکی از آن پژوهش ی هایافتهشکنی شد. ساخت ای علّیالیهبا استفاده از روش تحلیل قرار داشت  «تمرکز بر تهدیدات

 افزایش بیکاری و ،له عینیأایران در الیه مسعالی آموزش هاینظام در سازیجهانی بروز ،متخصصان این که از نگاهاست 
همراهی و  ،در الیه علل اجتماعی /بدون توجه به مسائل بومی هاهها، افزایش تعداد مقالکردهمهاجرت چشمگیر تحصیل
تربیت دانشجویانی  ،در الیه گفتمان /های علمی غیربومیها و روندهای جهانی، اتخاذ شاخصالگوگیری ناآگاهانه از نظام

ر ساخت یک ستون از توانایی دبا تفکرات غربی و القای فرایندهای جهانی در دانشگاه که در الیه استعاره به نتیجه عدم
 عالی ایران ارائه شد. سپس چهار سناریو برای آموزش .رسدمیسازی عمارت عظیم جهانی
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 مقدمه .1
بر . ها قابل توجه استهمه آنارد که با توجه به ابعاد و رویکردهای انتقادی، تعاریف متعددی د شدنجهانی

سازی به شدن و زمانی به جهانیرا گاهی به جهانی Globalization اساس تشتت آراء میان صاحبنظران، واژه
ح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه ال. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطاندگرداندهزبان فارسی بر

پنج شایان توجه است که  د.با هم تفاوت دارن ،کننددی و ابزاری که منعکس میواقعیت کاربر ،به لحاظ بار معنائی
وجود دارد. های جاری جهان چارچوب مفهومی تبیین واقعیتشدن به عنوان برای اصطالح جهانی رویکرد

یا نوگرایی، بویژه  شدنرا به معنای غربیو پنجمین کاربرد قلمروزدایی  شمولی،شدن، آزادسازی، جهانالمللیبین
 . [01] داندمی نشدبه شکل امریکایی

قطبی را همان تک 9سازیجهانیکنند. سازی را نیز استفاده میشدن، اصطالح جهانیمعتقدان به تعبیر غربی
معرفی  قدرت مثبت پرا یک نیروی ر ۰شدنجهانی و دندانتحت رهبری قدرت امپریالیستی آمریکا می ،شدن جهان

ای که در نهایت از دل کثرات، به وحدت تجمیعی مقولهال چندقطبی شدن و عدم تقارن است، ه به دنبک دشومی
شدن فرایندی است که جهانی .های ادیان نیز در قالب مباحث آخرالزمانی قابل طرح استدر آموزه ورسد ملل می

شدن، به است که در فرایندهای جهانیهایی سازی پژوهخارج از هر قدرتی، در حال رشد و تکامل است و جهانی
های اندازهای رقابتِ جهانی و شیوهسیاسی، چشم افتد. به تعبیری، رهبرانریزی شده اتفاق میصورت برنامه

 پردازنداعتباری نظرهای جایگزین میاندازها به بیکنند و همزمان با حفظ این چشمگسترش قدرت را ایجاد می
[39] . 

سازی استفاده شد و در سازی متن از اصطالح جهانیو به منظور یکسان آنوجه به هدف در این پژوهش با ت
سازی منتقدانی دارد جهانی است.است تعریف فوق مورد توجه بودهشدن بکار رفته شدهمواقعی که اصطالح جهانی

نام را  -سیاستمدار برزیلی شناس و جامعه – 4و اسچوارتزمن -اقصاددان بانک جهانی – 3زیتاستیگل توانمیکه 
مردم  برای تسخیر قلب و ذهن ،رقابت عنان گسیخته کشورهای صنعتی پیشرفته(، ۰11۱ز )یتر نظر استیگلبرد. بناب

 نگاه ساده معتقد است یک ،اسچوارتزمن نیز ؛[04] نداکردهایجاد  را تجارت جهانی نظام ،توسعهحالِ درکشورهای 
 نابود را توسعهحالِ کشورهای در صنعت سازی،جهانی موجدهد ، نشان میاز آنو بعد )میالدی(  9111 به دهه

  .[09] استهکرد
این مفهوم را در عالی آموزش عالی نیز وجود دارد. متخصصان حوزهآموزش یدر حوزه انتقاداتاین  یگستره

سازی(  قرار و یکسان ک قطبیت) مطلقسازی تقارن( تا جهانی)چندقطبی و عدم مطلقشدن طیفی از جهانی
ها، اثرات گسترده و عمیقی بر ساختارها، روششدن جهانی ،قطع نظر از ارزیابی مثبت و منفی. [4۱]دهند می

در ها را دانشگاه 0و رسالت[ 91] های جهان بر جای گذاشتهعالی و دانشگاهآموزش هایها و عملکردبرنامه
سازی را نیز بخش عمده انتقادات به جهانی[ ۱]آلتباخ  [.۱] استهداد رییتغ یرسم ریو غ یرسم هایآموزش
اعضای  و کنندهمصرف به دانشجو تبدیل ،هابرنامه برندسازی داند که در اثرعالی میآموزش ۱شدنکاالیی
 را المللیبین کاالهای بازارِ عالی درآموزش مشارکت تغییرات این .استصنعتی اتفاق افتاده کارگران به علمیهیأت
 است. کاهش داده عمومی منافع کننده کمک عنوان به اخالقی و انسانی نظر از را آن ارزش اما ؛استنموده بیشتر
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ی اقتصادی، افزایش ثباتی گستردهعالی را شامل بیسازی در آموزشجهانی پیامدهای امنیتی[ ۰] رودهانال
 حفاظت از نهادهای آموزشی و اجتماعی خود، افزایشها به منظور پذیرش مسئولیت حاکمیت و فشار بر دولت

بیشتر را  بومی نظام آموزش تمایل بهدر نتیجه داند که می سایبری امنیت خطر افزایش و مهاجر علمیتیأه نفوذ
  .کندمی

 را خود میراث و هویت مجدداً ها پس از استعمار،ملت آن، طریق از کندکهمی را توصیف فرایندی 9سازیبومی
 و هاسیاست در میراث و هویت وضع نمودن و نوسازی معنای به عالیآموزش در سازیبومی .گیرندمی پس

 سازیبومی اصلی عنصر سه .سازد پاسخگو و مرتبط فرهنگی نظر از را آموزش تا است، آموزشی هایشیوه
زیادی تحت تاثیر  حد تا عنصر سه هر است و ۰و زبان آموزش یادگیری و تدریس عالی شامل محتوا،آموزش
های آموزشی دارد اما سازی اهمیت باالیی برای نظاماگرچه علم بومی و بومی[. 0۰]گیرند سازی قرار میجهانی

. شودبردن از آن نمیبرای دسترسی به علم جهانی و بهرهها دانشگاه بین تعامالتها و همکاری ازاین امر مانع 
و  یعلمتأیه یاعضا نبیشبکه ایجاد و  یبه اطالعات، همکار یدسترس از نظر یالعدر آموزش فعالشدن جهانی

منفی  تاثیرات .[0] گذاشته است ریدر سراسر جهان تأث انپژوهشگر انیم یعلم عتریارتباط بهتر و سر ان،یدانشجو
 . [4۰] است یافتهکشورهای توسعه بیشتر از توسعهکشورهای درحالِ سازی درجهانی

که از تفاوت  دهای متکثر و نامتجانس وجود دارنگفتما، برای هر پدیده  3پساساختارگرابه زعم اندیشمندان 
ادراک متفاوت گذاری بر مبانی نظری و پژوهشی مطالعات در ایران، گویای گیرد. نشأت میها بینیدر جهان
 است شدنجهانی پدیدهاز  -همانند ادعای پساساختارگراها-، متخصصان و پژوهشگران ایرانی گذارانسیاست

 به عنوان مرکز راهبردی کشور، عالینظام آموزش برای گیری و سیاستگذاریاین مسئله در تصمیم ،[3۰]
سازی به عنوان یک پارادایم در توان گفت تا جهانی، میاین وصفاست. با ناپذیری دربرداشتهپیامدهای جبران

تبدیل  ی سیاسیهاتمام دوره دریک موضع واحد به گیرد و و واکاوی قرار ن تبیینعالی ایران مورد نظام آموزش
وفیق و یا ت شدههمچنان با مشکل مواجه  ماعالی آموزشراهبردها و قوانین نظام ها، ها، برنامهسیاستگذاری ،نشود

حال و گذشته  ی خواهد داشت و از آنجا که به منظور تدوین راهبرد موثر و مناسب باید ابتدا شرایطدکنبسیار ا
کرد؛ بنابراین پژوهش حاضر بر آن تمرکز  به خوبی مصور شود و بر بطن و عمق آن های بدیلجهت خلق آینده
عالی سازی و بروز آن در نظام آموزشاز مفهوم جهانیگیری از نظرات و تجربیات متخصصان است تا با بهره

و فرهنگی  ، تاریخیسیاسی ،های اجتماعیعلتایران؛ از نمودهای قابل رویت و ظهور آن در سطح جامعه، 
ای که بر خواسته از احساس و عاطفه این افراد های غالبی که منجر به آن شده تا استعارهدهنده آن، گفتمانشکل

 است را مورد واکاوی قرار دهد. 
 
 پژوهش و پیشینه مبانی نظری .2

ای محققان، متخصصان و شاغالن حرفه ،گذارانسیاستفراگردی است که در کانون گفتمان  ،سازیجهانی
در عرصة جهانی قرار گرفته و از جمله مفاهیمی است که طی چند دهة اخیر، به واژگان علوم سیاسی، فرهنگی، 

و  0سازیادغام، 4سازیسازی فرآیندهای همزمان یکسانجهانی[. 43]است و اقتصادی افزوده شده اجتماعی
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 یکو  [0۰] استاسی و فرهنگی به راه انداختهو متنوع از اثرات اقتصادی، سی را با الگوهای پیچیده 9سازیبومی
  .شودمیتلقی  غالبگفتمان 

های گفتمان رو بیشتر ب است فاقد تنوع و تکثر که جهانی ،[3۰] اندهتعبیر کرد نیز روایت ابربه سازی را جهانی
این  .[41] استهای محلی را از بین بردههویت ؛و مانند یک موج [91] امریکایی تأکید دارد –مسلط اروپایی 

ها امور در صالحیت دولتعضی از ب نموده و اعمالها آزادی عمل دولت بررا  بسیاریهای محدودیتکه  پارادایم
های پروژهاز نظر کردن صرف ،وراناندیشه برخیکه باعث شده  ؛استدهکر المللی واگذاررا به مراجع بین

خوش یسازجهانیآیا باید به روند »با این وصف، این سوال که [. 04] هندها پیشنهاد ددولت بهسازی را جهانی
 ان وابسته به کشورهایوربعضی اندیشهشود و ؛ به عنوان سوالی مهم در آثار گوناگون مشاهده «بین بود؟

برای  سازیجهانیچشم بر تبعات نامیمون  بینیور شدن در اقیانوس خوشممکن است با غوطهنیز یافته توسعه
 [.9۰[ ]49] برای آنان نبینند تسلیمر و توسعه ببندند و راهی جز اگذاکثریت کشورهای درحال

 و سابقهبی با تغییر هادانشگاه و عالیآموزش اخیر، هایدهه در. عالیهای آموزشسازی و نظامجهانی
و  یادگیریمیزان  دانشجویان، درک ،«متنوع و چندگانه دانشِ» که معنی این به ؛اندشده روبرو گیرهمه

 از محتوای یک رشته قبلممکن است که  دندهمی رخ سریع آنقدراین تغییرات  .اندداده تغییر را آن هایمحیط
تغییراتِ جهانِی این  ؛[99] کندبحران  دچار را دانشگاهی جهانِ  وده ش منسوخ ،آن دانشجویان التحصیلیفارغ

در زمینه تغییرات اجتماعی و آموزشی در حال جهان  .[0] توان به عنوان یک انقالب یاد کردها را میدانشگاه
فناوری اطالعات و  است کهای قابل دسترس دهکده یمثابهو به  تجربه انقالب اطالعات و تکنولوژی است

 د. کنسازی را ترویج و تشدید میاثرات جهانی ،هاارتباطات و جابجایی
ها و های دانشگاهحوزه فعالیت [30] مارگینسونفراملی است و  ،هاگستره تغییرات دانشگاهدر عصر حاضر 

جانبه با رویکرد سه هاییها را سازماندانسته و آن  4و جهانی 3ای، منطقه۰ملی عالی را دارای ابعادسسات آموزشؤم
بازار، برخی دیگر  .یابدجهانی آن اهمیت بیشتری میداند که بعد می 0گلوناکال یاجهانی  –ملی  –جانبه محلی سه

های استراتژیمعتقدند ند و اندعالی میآموزش یشکل دهندهسه عنصری  را های دانشو شبکه ۱بازار، موقعیت
بین نوسانات هویت محلی، دانش جهانی و تضاد اساسی بین دانشگاه به عنوان نهاد تجاری یا  ؛هاجهانی دانشگاه

آوری و تمایالت به روندهای اقتصادی، فنعالی در حوزه آموزش شدنهانیج است.خوردهسسه آموزشی رقم ؤم
 . [4] اشاره دارد نیز علمی

های قانونی عالی با ساختاربه دنبال ترکیب آموزش های دولتیهای چند ملیتی و برخی از آژانسشرکت
طور هب ؛[4۰] دعالی تاکید دارآموزش ۰بر تجارت خدمات این سازمان هامروز .[31] هستند 1سازمان تجارت جهانی

است و در بازار ، به کاال تبدیل شدهشودجزء کارکردهای اصلی دانشگاه محسوب میآن که فرهنگ و اشاعه مثال 
 یونسکو، گزارشبراساس یابد. جهانی توسط نهادهای مختلف از جمله نهادهایی با هدف منافع عمومی انتشار می

دانش بومی،  در نتیجه [.31] استشده برابر چهار المللی کاالهای فرهنگیتجارت بین قرن بیستم، دهه آخر دو در
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 دانشگاه گذارانسیاستریزان و دهنده رویکرد برنامهنشان دانش جهانی، هویت ملی و هویت جهانی هر دانشگاه
عالی شدن اصالحات آموزشمنجر به سیاسی محلی و ملی ای،منطقه جهانی، سازی با عواملجهانی .[۰9] است
 . [1] دانندمحور میمحور و سرمایهمحور، عدالت؛ برخی این اصالحات را رقابت[۰1] استشده
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های مواجهه با سیاستبه را  سازیجهانیعالی براساس تحوالت های آموزش( تغییر در سیاست۰190) 9زاجدا
های مرتبط با جذب ، سیاست)میالدی( 9111عالی از اواخر دهه اهداف آموزش، تغییر در یسمایدئولوژی نئولیبرال

 ۰هایتوصیهروندها و  کیفیت، صوصی، میزان بودجه،های خدانشجویان، سیاست مواجهه با تقاضاهای دانشگاه
 . تقسیم کرد آینده

 ی بر جای گذاشته استدانشگاه تاثیرات عمیق تمام سطوح و ابعاددر  سازیجهانیهای پروژه بر این اساس؛
انسجام فرهنگی و ملی خود را از  ،هامعتقدند دانشگاه ز و گرینمدرن مانند ریدینگپردازان پستبرخی نظریه[. 09]

[. 0] یافته قرار داردهای توسعهکشور های ثروتمندِو قدرت آموزشی دنیا در دست دانشگاه[ 91] انددست داده
ها در سراسر جهان وجود دارد، جهانی برای اصالحات دانشگاه نه تنها یک جوِدهد که همچنین شواهد نشان می

عالی های بین دولتی در شکل دادن آموزشکنند و سازماناین جو را مدیریت می ،هایی جهانیبلکه حکمران
 اظهار نیز 3پاپسکیو ،[44] کنندنقش کلیدی ایفا می ،خاص با اهدافاصالحات انجام جهانی از طریق تشویق 

 یهای دانشگاهریزی استراتژیک و یا توسعه سیاستو عواقب آن در فرآیند برنامه سازیجهانیاز نباید کند می
و [ 9۱] داندسازی میعالی جدید و قدیمی را از اهداف جهانیکوراج رقابت بین موسسات آموزش. [4۰] غافل بود

نموده و  تضعیف را عالیآموزش بر دولت اقتدار نئولیبرال، بازار چارچوب معتقدندنیز ( ۰19۰سردار و هنزل توماس )
های های تحصیلی و تغییر برنامهاین روند منجر به کاهش بودجه دولتی، افزایش تعداد دانشجویان، افزایش هزینه

های یادگیری آنالین بوجودآمده و گسترش و تسریع روندهای ؛ فشار بیشتری برای ایجاد دورهدرسی شده
دانشگاه عصر و [ 41] استای از سردرگمی رها کردهها را در مجموعهبا هدف افزایش سود مالی، دانشگاهآموزشی 

 . [۰1] های دانشجویان استیک مرکز تجاری، عامل فشار در سطح جهانی و در پی تصاحب پول جهانی
در واژه دو این ، ابتدا های داخلیدر پژوهش «سازیجهانی» و «شدنجهانی»به منظور بررسی جایگاه واژه 

و پایگاه اطالعات ز مگیران، نورمگهای اطالعاتی در پایگاه ،فارغ از زمینه تخصصیمقاالت فارسی و عنوان 
 ؛مقاله ۰1در . جستجو قرار گرفت ، موردتمام متنبه صورت و محدودیت زمانی بدون  علمی جهاد دانشگاهی

به جای یکدیگر سازی شدن و جهانیجهانی از به دفعات ؛در بقیه موارد بود ومتمایز فی دارای تعری سازیجهانی
سازی استفاده الح جهانیطتر از اص، کمنیز پژوهشگران ایرانی عالیدر حوزه تخصصی آموزش. استشدهاستفاده 

، با صف. با این واندسازی داشتهرویکرد جهانی انپژوهشگررسد به نظر میهایی که ، حتی در پژوهشانددهنمو
اند. بوده سازیمضمون جهانی که دارای انددر این مطالعه گزارش شده هاییپژوهش ؛دار و انتقادیمروری نظام

است. هدف این مقاله  «پسااستعماری انداز چشم: ایرلند در عالیآموزش یآینده»، (۰19۰رک )وبعنوان مطالعه 
پسااستعماری  دیدگاهکند وی  ادعا میبود.  ۰111 ةده عالی ایرلند درهای نظام آموزشبررسی شرایط و سیاست

های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و شاید بیشتر از هر سازی بخشتواند در بررسی مشکالت ناشی از جهانیمی
باشد و ساختارهای قدرت که  سازی مناسبفرایندهای جهانی ی برای تحلیل انتقادیابزارزمان دیگری به عنوان 

 [. 93] نقد کند را سازی هستندنتیجه جهانی
 تحلیلی: عالیآموزش در درسیبرنامه و نئولیبرالیسم»با عنوان  (۰19۰)گیامریا و بوورک پژوهش 
نتایج این مطالعه است. ، در سه دانشگاه دولتی غنا با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده«پسااستعماری

که بخش مهمی  ؛عالی داشتههای آموزشسیاست تاثیر جدی بر یسمسازی، نئولیبرالدهد در عصر جهانینشان می
تفکر نظام ارزشی  ،در گفتمان غالب نئولیبرالیسم آناناست. از نظر های درسی نمود پیدا کردهاز آن در برنامه

 [. ۰۰] بخشدا تداوم میسازی، رویکرد استعماری رو گفتمان جهانی غربی ارجحیت داشته

                                                                                                                                                 
1 Zajda 
2 recommendations 
3 Popescu 
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 بزرگراه در ویتنام عالیبیرون؟ آموزش کنید یامی نگاه درون به»پژوهش  ( در۰19۰گوین و تراالن )
بندی های رتبهها به شرکت در نظامتمایل دانشگاهکه اذعان داشتند  «تغییرات و ها ارزش فرهنگ،: سازیجهانی

پیشنهاد عالی های آموزشبه نظاماست و  غربیهای سیاستتالش در جهت نتیجه تسلط غرب و  ؛دانشگاهی
 [. 49] را کنار بگذارند غربد که حسن نیت نسبت به نکنمی

شدن وظایف پیچیده به تحلیل «عالیمدیریت و سیاست آموزش»در پژوهش ( ۰191) همکاران و مطالعه چاو
 اند. به زعم آنان، دانشگاهبازیگری پرداختهای، چند سطحی و چند در سه سطح چند مسئلهو کارکردهای دانشگاه 

عالی در سراسر جهان به طور روزافزون تحت آموزشکنند می و بیان استیکی از نهادهای سیاستگذاری عمومی 
 [. 90] استهای سیاستگذاری تبدیل شدههای حوزهفشار قرار گرفته و به بخش جدایی ناپذیر گفتمان

 در جاری تحقیقاتی روندهای»در پژوهش  [00]شدن، زاجدا از جهانیاصالحات آموزشی ناشی  ۀدر حوز
 دهد و معتقد استسازی هشدار مینسبت به ایدئولوژی حاکم بر جهانی «عالیآموزش نولیبرالیسم و سازیجهانی

 هایشیوه و سازیجهانی . وی در این مطالعه،کننداصالحات آموزشی را تعیین می ،های غالبایدئولوژی که
 رقابتی و کارآفرینی هایروش کیفیت، های تضمینشاخص سازی،المللیبین جهانی، بندیهای رتبهنظام مدیریت،

 در (۰11۰) اسپرینگ .استداده قرار تحلیل مورد ملی و جهانی را هادانشگاه در المللیبین دانشجویان برای
 های جهانی و پسااستعماریجهانی، نظام فرهنگ از سه دیدگاه نظری «سازی و آموزشتحقیق بر روی جهانی»

ی یهااز جایگزین های جهانیمنتقدان گرایشکه  کندبرد و بیان مینام می آموزش وسازی جهانیبا  در رابطه
در مستضعفان  بخش تضمین ؛و اقدامات آموزشی آنان نموده و فرهنگ محلی را حفظ کنند که زبانپشتیبانی می

 نیز در پژوهش( ۰19۰. در همین راستا، چیزل )[03] بشر باشدزیست و حقوق از محیط برابر ثروتمندان، حفاظت
 تاثیر گفتمان «کشور موزامبیکپسااستعماری  دورۀ در نئولیبرال توسعه برای عالیآموزش سازیجهانی»

این  ،به زعم وی ،استرا مورد بررسی قرار داده موزامبیک عالیآموزشسال اخیر  90 تحوالتسازی بر جهانی
 نادیده گرفته ونیز  را تاریخی و اجتماعی هایزمینه بلکه ؛است آزاد بازار اقتصاد منطق مطابق با تنها نهتحوالت 

 [. 9۰] استشده اجتماعی هاشدن نابرابری ترعمیق باعث

دانشگاه شدن و هویت ملی دانشجویان جهانی» موضوعبا ( ۰199آذر و محمدبخش )مطالعه حبی، فتحی
شدن و افزایش هویت جهانی چه تأثیری بر میزان جهانیبه دنبال پاسخگویی به این سوال بودند که « تبریز

 جهانی هویتِ دهدمینشان نتایج مطالعه آنان  رد، ترک و فارس دانشگاه تبریز دارد؟هویت محلی دانشجویان کُ
هویت محلی دانشجویان اقوام ترک، کرد و فارس  ؛با افزایش هویت جهانیو قرار دارد  محلی در مقابل هویتِ

 . [۰4] استهیافتدانشگاه تبریز کاهش 
شدن جهانینیز بیان کردند  «عالیآموزش شدنابعاد جهانی» شناختدر  (۰111) زادهصراف و نیلفروشاخوان

خدمات خود را کیفیت  ؛عالیکه واحدهای آموزشعالی است های آموزشبرای نظامتنها در صورتی یک فرصت 
هم صورت اینبر طرف کنند، در غیر جهانی  طراز اولهای تا حد دانشگاههای خود را ناکارآمدی افزایش دهند و

از دست خواهند دهندگان آموزش )اساتید و نخبگان علمی( را متقاضیان خدمات آموزشی )دانشجویان( و هم ارائه
 . [۰] داد
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بیان  «و پیامدهای چالش برانگیز آن برای تعلیم و تربیت شدنجهانی» بررسی( نیز در ۰113سجادی )
و مسئله جهانی تعلیم و تربیت یک جریان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که سعی دارد  شدنکند: جهانیمی

ها، ها، برنامهگیریبه نحوی که جهت ؛گرایانه در مقوالتی چون اقتصاد و فرهنگ بوجودآوردنوعی انسجام وحدت
ها، ساختار، اهداف و محتوای تعلیم و تربیت به سمت یک نظام واحد جهانی تعلیم و تربیت حرکت نماید، شیوه

تواند موجبات تضعیف ساختارها، اهداف و محتوای تعلیم و تربیت محلی و ملی را فراهم کند و این تحوالت می
به حالت فراملی و جهانی درآورد که خود های آموزشی و تربیتی را از حالت ملی و محلی گیریمرکزیت تصمیم

ها تبیین فرصت»( در ۰113عالی ). [41] آوردهای هویتی، فرهنگی و آموزشی را بوجود میزمینه بعضی نابسامانی
سازی را شامل کمرنگ شدن ؛ پیامدهای جهانی«شدن در نظام تعلیم و تربیت ایرانهای جهانیالشچو 

 [.۰] های دینی و تسلط فرهنگ غرب دانسته استادن هویتِ ملی و ارزشهای بومی، به مخاطره افتویژگی

 
 پژوهش شناسیروش .3

 این پژوهش از حیث هدف کاربردی و مبتنی بر رویکرد کیفی است. پدیدارشناسی روش 
عالی با دهی به سوال اصلی این مطالعه بود. جامعه مورد پژوهش شامل تمامی متخصصان حوزه آموزشپاسخ

المللی و یا ها، اشتهار موضوعی در مجامع علمی و در سطوح ملی و بینعلمی در دانشگاهمالک عضویت هیأت 
پژوهش به شیوه هدفمند انتخاب شد.  سازی بود. نمونهشدن یا جهانیدارای بودن اثر مکتوب در زمینه جهانی
 توصیففر از متخصصان مصاحبه انجام شد. ن 91بر این اساس با  حجم نمونه بر اساس اشباع نظری بود.

  .است شده داده نشان 9 در جدول نمونه پژوهش شناختیجمعیت
 

 شوندگانشناختی مصاحبه. توصیف جمعیت9 جدول

 ویژگی نوع درصد ویژگی نوع درصد ویژگی نوع درصد

 آموزش 63%

 علت انتخاب

 استاد ۰1%

مرتبه 
 علمی

 خانم ۰9%

 جنسیت
 پژوهش 61%

 دانشیار ۱3%
 آموزش و پژوهش 11%

 استادیار %91 فعالیت اجرایی %22 آقا 11%

 
عالی و شدن، راهبردهای آموزشنفر در موضوعات مربوط به جهانی 1شونده، نفر مصاحبه 91همچنین از 

نفر فعالیت  ۰، اندداشتهعالی شدن و آموزشنفر پژوهش در زمینه جهانی ۱ ؛اندهای جهانی تدریس داشتهمدیریت
-از مصاحبه نیمهفعالیت اجرای صرف داشتند. نفر  4و آموزشی و پژوهش در زمینه موضوعی را با هم داشتند 

نفر از متخصصان  0ساختاریافته به عنوان ابزار پژوهش نیز استفاده شد و روایی محتوایی سواالت آن؛ توسط 
سازی با جهانی»در ذیل باور  یی کههامصاحبه واولیه قرار گرفت  ها مورد تحلیلمتن تمامی مصاحبه احراز شد.

های های پایه، مضموندر سه سطح مضمونمضمون تحلیل . داشت، تحلیل شدقرار  «تمرکز بر تهدیدات
شد و ضمن دریافت شونده تماس گرفتهقبل از مراجعه با مصاحبهانجام شد. های فراگیر مضمونو  سازماندهنده

های مجازی ارسال شد تا آنها بطور مصاحبه فایل سواالت مصاحبه برای آنان از طریق ایمیل و یا شبکهزمان 
آنچه در ذهن دارند را  خود کار و سابقه تجربه و شناخت به اندازه و جزئیات کاملتری در زمان انجام مصاحبه به

ها ادامه شد و تا زمان اشباع نظری مصاحبه ردبرآو دقیقه 60 تا 45بین نفر هر برای مصاحبه دهند. مدت زمان ارائه
 مصاحبع ادامه داده شد.  91اطالعات تکراری شد ولی تا  90از مصاحبه داشت. 
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 دهدمیها رخ آید. در این حالت حداکثر تفاوت در دادهها از طریق فرآیند مقایسه مداوم به دست میاشباع داده
به پژوهش وارد  شودو هیچ داده جدیدی که سبب تغییر در طبقات تشکیل شده یا خصوصیات طبقات موجود 

با توجه به تعریف فوق زمانی که . شود و تصویری واضح از طبقات موجود در پژوهش به دست آمده استنمی
خص شده باشند و با ورود طبقات بدست آمده هیچ تغییری نداشته باشند و خصوصیات هر طبقه به طور کامل مش

توان گفت در این مرحله از پژوهش ها رخ ندهد میهای جدید به پژوهش تغییری در طبقات و خصوصیات آنداده
روش هشت  هایی برای اطمینان از اشباع نظری وجود دارد که در این پژوهش ازروش[. 40است ]به اشباع رسیده

 شود. ها به صورت متن پیاده میمصاحبه .استده شدهاستفا[ ۰1] فونتانال و همکاران ایمرحله
های همراه با صحبت نیز مورد توجه قرار شود تا تن صدا و مکثمتن به همراه فایل صوتی بازخوانی می
کند. ها را بازبینی میحلیلشود. یک نفر از اعضای تیم تمام تگیرد. تحلیل توسط تیم پژوهش انجام می

شود که . در مرحله ششم جدولی رسم میرسدتر میکلی به مفاهیم انتزاعی د و از مفاهیمشوبندی انجام میطبقه
شود. در هر کنندگان پژوهش وارد میها نیز شماره شرکتگیرند و در ستونهای اصلی قرار میهر ردیف مقوله

فتم، اشباع هر طبقه شود. در مرحله های که این مقوالت تکرار شود، در ستون مربوطه عالمت زده میمصاحبه
شود و موارد در حال تکرار هستند شود. زمانی که دیگر خصوصیت جدیدی به جدول اضافه نمیمشخص می

 مرحله اشباع نظری است. 
ها است. گام های آخر فقط تکرار آناست و در مصاحبههای اول رخ دادهبیشترین خصوصیات در مصاحبه

سه سطح ها باید در تحلیل مصاحبه بر ای ارائه در گزارش است. هشتم روش بصری کردن رسیدن به اشباع 
های از روش یای علّالیه چارچوبشد. سطح انجام می 9ای علّیلیل الیهحو سطوح چهارگانه ت تحلیل مضمون

تجربه انسان از  در مرکز ای علّیالیهتحلیل  شد.برده بهره که در این مقاله از آن[ 3۱[ ]۰3] تحلیل متن است
  .[1] رودمی مساله و موضوع تعریف متعارف هایچارچوب فراسوی به د وواقعیت قرار دار

های اجتماعی و رسیدن به درکی عمیق از پدیده ۰شکنیساخت ؛ای علّیالیهسازی تحلیل پیاده هدف
قادر  مسائل، سطح ظاهریین روش به دنبال حرکت در فراسوی ا[. ۰۰] های زیرین مسائل و مشکالت استالیه

در چهار  تحلیل این .دکنمیها را بیان ها و استعارهی آرمانی، اسطورهو نمونهها ل گفتمانئبه شکافتن و طرح مسا
یا گفتمان  الیه سوم اجتماعی،یا علل  4علل سیستماتیکالیه دوم  ،مسئله عینی یا ،3لیتانی ؛ الیه اولسطح
ترین الیه بوده و معرف دیدگاه لیتانی سطحی .شودمطرح می ۱اسطوره یا استعارهالیه چهارم و  0بینیجهان

که  فرهنگ مسیحی به معنی مراسم دعا و مناجات دسته جمعی استدر  و و پذیرفته شده از واقعیت است عمومی
 و هاداده ی،کمّ حیث از و شده همه پذیرفته برای، پدیده وقوع الیه این در .است سطح ناظر بر آشکارترین

علل اجتماعی  سطحاست. شده منتشر آمیزقااغر اغلب و گروهی هایدر رسانه آن خصوص در بسیاری اطالعات
 اغلبسطح  ایندر شوند. می تفسیر کمی هایتاریخی است و داده و سیاسی فرهنگی، اقتصادی، عوامل شامل

  [.۰0] شودمی کشف و منافع فعاالن دیگر و حکومت نقش
های بینی و گفتمان است که پشتیبان دعاوی معرفتی است و عللناظر بر فهم ساختار جهان الیه سوم

دهد. این الیه بر تصویر بزرگ پارادایمی متمرکز است که ی مسئله عینی را در خود جای میدهندهاجتماعی شکل
  .[۰۱] در نظر گرفته شوندن واقعی یا غیر واقعی شود پدیدارها و رخدادهای آباعث می
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مان بینی و گفتگیری جهانای ناخودآگاه به شکلهایی است که با شیوهالیه چهارم ناظر بر فهم استعاره
ها و تصاویر ها، طرحوارهکند. روایتاست، کمک میهای اجتماعی و مسئله عینی وجود آورنده علتمسلطی که به

 [.۰۰] نه در اندیشه بلکه در احساسات افراد ریشه دارداین سطح 
 
 هایافتهها و تحلیل داده .4

 را مفاهیم اولیه از به دست آمده اطالعات مفاهیم اولیه استخراج شد. پژوهشگر ها،مصاحبه کردن پیاده از بعد

مقوله و سطوح چهارگانه  –ها در دو سطح مفهوم اولیه کند. تحلیل مصاحبهمی بندیها دستهمقوله عنوانبه
مضمون  4یافت؛ که دست مضمون فراگیر ۰3و  دهندهمضمون سازمان ۱1مضمون پایه،  ۰13 ،به تحلیل علّی

مضمون  ۰در سطح گفتمان و مضمون فراگیر  4در سطح علل اجتماعی، مضمون فراگیر  93در لیتانی، فراگیر 
سطح تحلیل علّی، مقوله، مفهوم اولیه و فرد  ۰در جدول شماره  در سطح استعاره استخراج گردید.فراگیر 

 شده است. ذکرکننده نشان داده
 

 تحلیل دوگانه  عالی ایران براساسسازی بر نظام آموزشتاثیرات جهانی. ۰جدول 

 شوندهمصاحبه مضمون سازمان دهنده مضمون فراگیر سطح

 لیتانی

 9۰و 91و  3 بیکاری تحصیلکردگانافزایش  هاافزایش بیکاری تحصیلکرده

 افزایش مهاجرت چشمگیر نخبگان
 91و  9۰ فرار مغزها

 3 جذب نخبگان

 کاهش کیفیت و رضایت نظام
 عالی ایرانآموزش 

 3 کاهش سفرهای علمی به ایران

 3 المللی کمتر برای تحصیلتقاضای بین

 91و  9۰و  9 عدم موفقیت در تولید علم بومی

 9۰و  91 با جهان عالی ایرانگام نبودن نظام آموزشهم

 های ارتباط علمی با جهانراه شدن متنوع

 و 94و  93 فناوری و دسترسی سریع و ارزان

 90و  9۰و  3 های ارتباطیتنوع راه

 9۱و  3و  94 تاثیر پیشرفت تکنولوژی در علم

 تاثیر فناوری بر استفاده از دانش
و  91و  93و  94و  3

91 

علل 

 اجتماعی

 عوامل)

 اقتصادی،

 فرهنگی،

 و سیاسی

 (تاریخی

 از خودبیگانگی در برابر قدرتمندان جهان

 

 9و  9۰و  91 نادیده گرفتن توانمندی خود

 9 مسئولین خودباختگی

ناآگاهی و ناکارآمدی برخی مسئولین 
 کشور

 9۰و  9 عدم آگاهی مسئولین

صداقت های اخالقی و شدن ارزشکمرنگ
 علمی برخی دانشگاهیان

 9۰و  94 کم شدن صداقت علمی برخی دانشگاهیان

 9۰و  93 کم رنگ شدن فضایل اخالقی برخی دانشگاهیان

 عالی ایرانناکارآمدی نظام آموزش

 9۱و  91و  9 عدم استقالل دانشگاه

 3 محدودیت زبان علم در ایران

 99و  9 های ماعدم ایجاد گفتمان و نقادی در دانشگاه

 تحریم علمی ایران

 91و  91و  9 عدم دسترسی به منابع علمی جهان

 9۱و  9۰و  9 های علمیتحریم در برخی زمینه

 9۱ تحریم نظام آموزشی ایران

 91و  9۰و  9 چاپ مقاالت با موضوعات خاص

آموزشی  در نظام استفاده از الگوهای غربی
 ما بدون بومی کردن

 

 3و  9 های غربیبراساس الگوها و سرفصل تدریس

 91و  9و  3 ها در کشورهای پیرو مانند ایرانشکل شدن دانشگاههم

و  رسانه هایهای جهانی با استفاده از قدرتالقای شاخص
 اطالعات

9۰ 
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 شوندهمصاحبه مضمون سازمان دهنده مضمون فراگیر سطح

 91و  91و  9۱و  3و  9 های جذب و دفاع براساس روندهای جهانیاتخاذ شاخص

 91و  9۰و  3 المللیروندها، جوایز و امتیازات بین پیروی صرف از

 استثمار کشورها از طریق قدرت دانش

 9۱و  3 های آموزشی برترها توسط نظامتعیین شاخص

 9۰ سلطه اطالعاتی آمریکا

 9۰و  9 قدرت اطالعات و فناوری و دانش

 91و  9۱ رابطه بین دانش و قدرت

دانشگاهی )رشته و های پویا شدن نظام
های جدید، تخصصی شدن آموزش گرایش

 (عالی

 9۱و  9۰و  3و  9 ایرشتهها بینانجام پژوهش

 مندی از دانش جهانیبهره
و  94و  93و  9۰و  3

 91و  9۱

 91و  3 هادانشگاه 4و  3گیری نسل شکل

 عالیگیری صنعت آموزششکل

 94و  91و  3 های دانشگاهیحذف و اصالح رشته

 9۱و  9۰ غلبه نظام بازار در آموزش عالی

 9۱و  9۰و  91و  3 صنعت آموزش عالی

 پیوند بین دانشگاه و بازار
و  94و  91و  9۰و  3

9۱ 

های گذاری به سرمایهعدم توجه و ارج
 انسانی در ایران

 91و  93و  3 اهمیت باالی سرمایه انسانی در دنیا برخالف ایران

 93و  3 مدیریت منابع انسانی در ایرانسوء 

 9۰و  93و  3 عدم رعایت حقوق دانشجو در ایران

بی انگیزه شدن دانشجویان در ایران بخاطر عدم حمایت از 
 آنان

 91و  3و  9

گیری زبان جهانی در علم و شکل
 ارتباطات

 3 زبان علم مشترک

 9۱و  90و  3 زبان مشترک در دنیا

پیشنهادات اغوا کننده برای جذب ارائه 
 نخبگان

 91و  91و  3 جذب نخبگان کشورهای درحال توسعه

 94و  9۰و  3 ارائه امکانات رفاهی بیشتر و شرایط بهتر برای نخبگان

 گفتمان

مسئولین به برخی از  عدم پایبندی 
 های حکومت اسالمیپارادایم

 عدم آگاهی مسئولین
 9۰و  91و  93و  3و  9

 91و 

 9 تمهای حکوعدم پایبندی به پارادایم

های قید اهداف و ارزشپذیرش بی
 سازیطراحان جهانی

 های عالی ما در پروژهمحو شدن نظام آموزش
 سازیجهانی

 9۱و   9۰و  3و  9

 سازیهای بومی در جهانیبه حاشیه رفتن ارزش
 90و  9۰و  3و  9و  94
 91و  9۰و  91و  9۱و 

پارادایم توحیدی و بندگی با تعارض 
 سازیجهانی

 9 یهای توحیدبا پارادایمسازی جهانیهای مفروضه تعارض

 9 سعادت در عبودیت و بندگی

 سازیپروژه تک قطبی جهانی

 تک قطبی شدن
 9۰و  9۱و  9۰و  3و  9

 91و 

 9۱و  3 های بزرگترایجاد کلونی

 3و  9 عالی ماهای جهانی در فضای آموزش القای ارزش

 و 9۱و  94و  3و  9 پذیرش فرهنگ غرب

 90و  93و  3و  9 اولویت مادی

 93و  9۱و  90و  3و  9 هااستیالی یک فرهنگ بر سایر فرهنگ

 های ملیتحریف هویت
 91و  94و  9۰و  3و  9

 91و  9۰و 

 9۰و  91و  9۰و  3و  9 های آموزشیسیطره نظام

 9۰و  3و  9 داشتن علم هویت

 3 تربیت شهروند جهانی
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 شوندهمصاحبه مضمون سازمان دهنده مضمون فراگیر سطح

در حاشیه قرار گرفتن فضایل اخالقی در 
 سازیجهانی

 9و  93 باید از پیشرفت دیگران خوشحالی شویم

 93 و جهانی شود تقویت یهای فطربهترین ویژگیباید 

    

 استعاره

 94و9۰و  3و  9 سازی استدانشگاه قلب جهانی سازیعالی قلب فرایند جهانیآموزش

 هایریزی قدرتطراحی و برنامه
 سازی برای دیگر کشورهاجهانی

دنیا یک دهکده است و کدخدایی دارد و هر کشور یک 
 اختیارات محدود دارند که خانه است

4 

های جهانی شدن یک عمارت است و ابعاد آن ستون
 عمارت، ما در ساخت این عمارت دخالتی نداشتیم

3 

 
 :است زیر ها به قرارشوندهمشارکت های مصاحبهصحبت از ها، بخشیبرای نمونه در تعدادی از مقوله

بخشی از » :6مصاحبه شونده شماره  -در سطح لیتانی افزایش مهاجرت چشمگیر نخبگانمقوله 
های سیاسی اهرم .سیاسی مطرح است مسئلهشود و می القا بیرون مرزهای ما از سازیپیامدهای منفی در جهانی

های را خروجی اینتیجهکنند می ، سعیبه خصوص آن بخشی که در دست کشورهای استعمارگر هست ،در دنیا
و کار  کنندمغزها را به سمت خود جذب  ،بعد بتوانند به طور غیر مستقیم وکنند  القاشدن شدن و جهانیالمللیبین

 مهاجرت فراگیر نخبگان مواجه هستیم. ای به نامما امروز با پدیده سختی هم ندارند.
مصاحبه شونده  - در سطح علل اجتماعی المللیهای علمی بینافزایش تعامالت و همکاریمقوله 

ها، تر باشد. پروژهراحتجهانی، علم دستیابی به فناوری اطالعات و تکنولوژی باعث شده »: 13شماره 
به علمی سازی شبکه ،اجتماعی نظرو از  شودگزار میبر ،المللکنندگان بینشرکت باها ها و کنفرانسهمایش

 .کندشدت اوج پیدا می
 :11مصاحبه شونده شماره  - در سطح علل اجتماعی استثمار کشورها از طریق قدرت دانشمقوله 

هستند، ها و در همه جوامع سازی به دنبال رفتار یکسان و مورد انتظار خود از همه دانشگاهسردمداران جهانی»
های برای رقابتی شدن به دانشگاه نند ایران،ماجهان سوم های کشورهای دانشگاه .کنندها را درگیر رقابت میآن

کنند. برتر برابری های دانشگاهکنند تا با های آنان را پیاده میها و استراتژیپیشرو نگاه کرده و سیاست
هایی برای بندی دارند و جایزههای رتبهانش برتر و نظامهای سیاسی و اقتصادی ارتباط پر رنگی با دقدرت

 رسند. دهند و اینگونه به اهداف خود میدانشگاه مطلوب با تعاریف خود ارائه می
مصاحبه شونده  - در سطح علل اجتماعی ارائه پیشنهادات اغوا کننده برای جذب نخبگانمقوله 

 دشواریو کار  کنندمیرا به سمت خود جذب  نخبگان ،غیرمستقیمهای سیاسی در دنیا به طور اهرم» :6شماره 
خود  ، در نتیجهبستری ادامه ندارد در داخلو  دهیم که آنها خواستندچیزی را آموزش می آنما . چون نیستهم 

 گیرد.ت بسیار بهتری اختیارشان قرار میو موقعیت کاری و امکانا کنندبه خود کشش پیدا می
مصاحبه  -در سطح گفتمان  سازیهای طراحان جهانیقید اهداف و ارزشپذیرش بیمقوله 

تواند این باشد که خیلی محو فرایندهای جهانی می عالیبه نظر من راهبرد نظام آموزش» :11شونده شماره 
 ةرتب کسبکشورها برای که تمام  استرا در جهان ایجاد کرده وسیعیبازار  ،عالیآموزش سازیجهانی .نباشد

در  پاسخ نداده باشیمخودمان کشور تا به مسائل اجتماعی ، باید بدانیم کنندبه سمت آن حرکت می ،جهانی و سود
 .شکست خورده هستیمیک  مسیراین 

 -در سطح  گفتمان های حکومت اسالمی مسئولین کشورعدم آگاهی و پایبندی از پارادایممقوله 

 عدمین عوامل بیرونی که بتواند به این مسئله جهت بدهد شاید یکی از مهمتر»: 1مصاحبه شونده شماره 
  است. یرانا اسالمی حکومت هایپارادایم و هاطرح به پایبندی عدم و آگاهی
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ها و وارهطرح ،دستی با اسناد باالبه عنوان قانونگذاران، باالتر آیا نمایندگان مجلس  هایرابطه با الیه در
  ؟گذارندچه قوانینی را می ،چه کسانی ؟بیندمی شوند و آموزشها آشنا میپارادایم

مصاحبه  -در استعاره  سازی برای دیگر کشورهاهای جهانیریزی قدرتطراحی و برنامهمقوله 

گیرد. از این حیث جهان امروز توسط رهبران و قدرتمندان سیاسی و اقتصادی شکل می» :6شونده شماره 
آن متشکل از ابعاد اقتصادی، اجتماعی،  عمارتی در نظر گرفت که چهار ستونسازی را، به مثابه توان جهانیمی

کنند. است و تمام کشورها در این عمارت جای دارند؛ افرادی نیز این عمارت را اداره میفرهنگی و فناوری 
اند، در و نقشی نداشته های آن سهیم نبودهکشورهایی که در ساخت این عمارت و برپا کردن ستون

 شود، باید اجرا نمایند.گرفته های آن نیز دخالتی ندارند و به اجبار هرآنچه تصمیمریزیها و برنامهگیریصمیمت
 در زیر نشان داده شده [۰0]نتایج سطوح تحلیل الیةعلّی پژوهش در شکل کوه یخ پیشنهادی عنایت اهلل 

عموم جامعه قابل رویت و  در سطح -لیتانی -های سطح اول دهد یافتهاست. کوه یخ نمادی است که نشان می
 .(9)شکل  شودتر میرسیم ذهنیعینی است و هر چه به سطح چهارم می

 

 
 عالی ایرانسازی بر نظام آموزش. کوه یخ، تحلیل الیة علّی جهانی9شکل

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه .5

ای و غلبه رویکرد غیرحرفه داری وسرمایه سازیجهانی تأثیر دلیل به عمدتاً در ایران عالیآموزش نظام
علّی، مضامین ایاست. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل الیهمشکالت بسیاری شده داخل، درگیر سیاسی

سازی به نظام دهنده و معنادهنده جهانیهای شکلعلّی پایهبندی شد. به کمک تحلیل الیةاستخراج شده طبقه
 عالی رسید. سازی بر آموزشنی شد و به درک عمیق و تعاملی سطوح مختلف جهانیشکعالی ایران ساختآموزش

های یک عمارت؛ مثابه ستونبه -اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری  –سازی ی چهار بُعد جهانیاستعاره
اخت این عالی ایران را فاقد هرگونه سهمی در سترین تمثیل حاصل از این مطالعه بود که نظام آموزشمهم

چه که داند، آنهای آن دانسته؛ و گفتمان اجبار در تبعیت از الگوهای جهانی را غالب میعمارت و برپایی ستون
های بزرگتر و تربیت دانشجویانی با تفکرات غربی در خاک خود شده و در سطح علل منجر به گسترش کلونی

های غربی، مناسب نبودن سرفصلهای فرهنگی، استفاده از های ارزشی و جنبهاجتماعی؛ به رنگ باختن نظام
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ها های دانشگاهی با نیاز جامعه و بازار و در سطح مسأله عینی به افزایش مهاجرت و بیکاری تحصیلکردهرشته
های ساخته شده عمارت، بر عدم شدن دارد و با استعاره از ستونای به جهانیشود. این لنز؛ نگاه پروژهمنجر می

  ها و زیر بنای عمارت تاکید دارد.نایی ما در سهیم بودن ساخت ستونتوا
 یمسأله با مرتبط هایالیه عمق به حرکت با تاشود  موجب می علّی یالیه تحلیل شد عنوان که همانگونه

 طراحی ترعمیق و بهتر نیز ی آنآینده به مربوط هایسناریوی شود و شکافته بیشتر آن ابعاد و موضوع نظر، مورد

( 9عبارتند از:  که گردید انتخاب آنها قطیعت عدم و میزان اهمیت براساس پیشران دو مقاله این گردد. در
 .( کیفیت کارکردهای دانشگاه۰گیری در انتخاب الگوی دانشگاه، جهت

ترتیب  بدین و گردید ترسیم ۰شماره  شکل صورت متقاطع به صورت به و طیف دو روی بر پیشران دو این
 میزان کیفیت کارکردهای آن عالی ایران در جهتنظام آموزش هاپیشران این اساس بر زیر شرح به چهار سناریو

 .شد تدوین

 

 
 سناریوهای مرتبط با آیندۀ بدیل دانشگاه. ۰شکل 

 
 :از عبارتند ایران عالیشدن نظام آموزشجهانی بدیل یآینده چهار

پرنده ناظر بر جاودانگی و  رفتار این که است گذاری این سناریو آننام دلیل ققنوس نام گرفت. سناریوی اول
انگیز، خود را و در زمان دقیق، در ظاهری سخت و حیران آموزدهمه چیز را می ،عقل کل استاست. از نو ساختن 

ای پرندهققنوس  کند و موسیقی برای اولین بار از آواز او پدید آمد،هایش را خود درمان میآفریند. زخمدگر بار می
 مطابق گذارد.را به نمایش می ملّت و موجودیت یک هویّتی از ادو نم خودبنیاد و خودآیین استاست که معرف 

ها و فرهنگ بوم در محیطی مملو از با حفظ اهمیت ارزش است قادر جهانی -بومی  الگوی دانشگاه سناریو، این
ها و ها، زیرساختای جهانی، مانند دانای کل به بازسازی و اصالح روندها، برنامهمخاطرات و تغییرات لحظه

مسائل ملی و ی حلست و برای جامعه است. بنابراین دغدغهداند از جامعه اپردازد. میهای خود میاستراتژی
ی حیات و طراوت ملی و جهانی باشد، دانشگاه جهانی را دارد و شرایط را طوری رقم میزند که تضمین کننده

ارتباطات، اعتمادسازی و  های فیزیکی، فناوری، نوآوری، شبکةجهانی با فراهم آوردن زیرساخت–بومی
خود و هم  ةبرد و هم بین افراد جامعکیفیت خدمات را باال می ،گیری حس تعلقاه با شکلپذیری همرمسئولیت

 نماید. در جهان بسیار خوش الحال جلوه می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AA
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شود. استیمر به تصویر کشیده می های استیمراردکی دانشگاه در حالت کما با استعاره سناریوی دوم:
رندگان قرار دارد اما پرواز کردن را یاد ندارد. این پرنده بطور ی پای است که اگر چه در دستهنمادی از پرنده

د. دلیل دهموجودات مهاجمی هستند و دعواهای فراوانی در گروه آنها رخ میکند ولی گروهی زندگی می
گذاری این سناریو به اردک استیمر قادر نبودن آن به پرواز کردن است. این نوع سناریو منطقا غیر ممکن است نام

کند قطعا کیفیت خوبی خواهد داشت و تنها در جهانی برای خود تدوین می–زیرا دانشگاهی که الگوی بومی
صورتی با وجود این الگوی، کیفیت کارکردهای دانشگاه پایین خواهد بود که اختالفات فراوانی بین مجریان و در 

 های اجرایی وجود داشته باشد.فعالیت

 یپرنده است که به یکالعاده و زیبایی ظاهری پرنده طوطی، سبب شدههای خارقویژگی سناریوی سوم:
باید یکی از  ،طوطی را یرنگارنگی پرنده. شود تبدیل پرورش و نگهداری داشتنی برایدوست و خانگی

 و لغات تواندمی افزاید.های جالب توجه آن دانست. این پرنده، توانایی تقلید صدا دارد که بر محبوبیتش میویژگی
و  نژیمناستیک، تاب خورد، همچنین مهارت باالیی در تقلید حرکات ندک تکرار و بیاموزد را مختلف کلمات

تمثیل طوطی باشد. پرنده به خاطر نیازهای مختلف آن، باال میاین نگهداری  خرید وهزینه  حرکات موزون دارد.
جهت با جریانات و روندهای جهانی نشگاه، هماست که این دابه این علت برای دانشگاه وابسته انتخاب شده

پذیرد و با تمام توان خود، سعی های موجود جهانی را میها و شاخصها، برنامهحرکت کرده و الگوها، استراتژی
های میلیارد دالری ، با صرف هزینهکارکردهای دانشگاهی خود دارد. این نوع دانشگاه در بهتر نمودن کیفیت

شوند. از لحاظ معماری، مدیریت، اعضای های برتر دنیا، بخصوص امریکا تاسیس میدانشگاه هایبراساس طرح
کند و به ریزی میهای دانشگاهی و زبان علم، دانشگاه اصلی برای آن برنامهعلمی، محتوا، تأسیس رشتههیات

هایشان دانشجویان و خانوادهها برای شده از روی دانشگاه اصلی با همان اهداف است. این دانشگاهنوعی کپی
ی کلیدی اثرات تقلید و پیروی های باالیی بپردازند؛ اما نکتهجذابیت بسیاری دارند و آنان حاضر هستند هزینه

گذاری باال دانشجو به مرور از هویت ملی خود دور شده و سخنگوی دانشگاه هدف با حس وفاداری و ارزش است.
های مدیریت مروج تفکرات و ارزشو سیاسی این نوع دانشگاه، دانشجویان  تهبخاطر ماهیت وابس .شودبه آن می

 شوند.میغیربومی آن 
است. تمثیل دانشگاه ناکارآمد استفاده شدهنشانة  «کودن پا آبی» در این سناریو پرندۀ سناریوی چهارم:

های خود زیبایی را به و با رنگ باعث شده تا او را به این نام بخوانند ،ی جالبرنگ این پرندهپاهای بسیار خوش

متر  0/9هایشان به بال یمتر و اندازهسانتی 11 به  آنها گونه ماده قد برخی از .دهندچشمان همه هدیه می
ی بزرگ و مناطقی که در آن ساکن هستند شکارچیان طبیعی اندکی به دلیل اندازه ی پا آبیهاکودن .رسدمی

تواند صاف راه برود، هر دفعه که به پاهای نمیاین پرنده  .شوندرندگان دیگر میهایشان طعمه پولی جوجه دارند
ها را به توانند آنو ملوانان می یندنشهای داخل دریا میکشتی یروی عرشه، کندکند، تعجب میخود نگاه می

 این تمثیل کودن پا آبی برای دانشگاه ناکارآمد به. ندنکراحتی شکار کنند و این حیوانات عادت خود را ترک نمی
هایی که در اختیار دارند استفاده کنند و براحتی توانند از فرصتها نمیاست که این دانشگاهدلیل انتخاب شده

شوند و هر بار شوند. در برابر شرایط ناپایدار و متغییر جهان سردرگم میسازی شکار میتوسط رهبران جهانی
 هدر عظیمی منابع و شودعایدشان می ناکارآمدی و کم نتیجه راندمان کنند و دراشتباهات خود را تکرار می

 شوند. های بهتر میهها با دیدن شرایط بهتر تحصیلی و زندگی جذب دانشگارود. دانشجویان این دانشگاهمی
 نتواندکه  یدانشگاه. الگوی جهانی است بومی و در مقیاس حل مسائل ها،انتظار همه جوامع از دانشگاه

در و  ناکارآمدی بودهدانشگاه را پاسخ دهد؛  –سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی -زیست بوم خود مسائل 
 . نخواهد داشت یوجود مؤثرخود نیز، ی هاکارکردرسالت و 
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خبرگان  یایران و تجربة زیسته اسالمی انقالب پارادایم ایدئولوژی اقتضای در نظرگرفتن این مطالعه با
معرفی  یا ققنوس پیشرو دانشگاه ایران را، در دانشگاه مطلوب آینده و سناریو کشور، عالیآموزش شدنجهانی

، استبر تحوالت آینده  فعال دنبال تأثیرگذاریسناریو دانشگاه پیشرو، دانای کل و به  این مطابق .کندمی
داند چه زمانی به غنای بومی خود نشدۀ، اما مدعی جهان بدون مرز امروز هست. میحواسش به جهان جهانی

پیامدهای جهانی  های جهانی داشته باشد؛ بطور مثال در مسائل اخیر کشور چین وبیاندیشد و چه زمانی فعالیت
شدن مرزهای جغرافیایی که تا قبل از آن ادعای محو [9]ایم تر شدن مرزهای جهانی بودهآن، شاهد امنیتی

 شدن بود. کشورها از ترندهای مباحث جهانی
، دانشگاه پیشرو هم خالق دانش و مهارت در دانشگاه پیشرو کیفیت کارکردهای دانشگاه حائز اهمیت است

بیان آن را [ 9۰]دانش و قدرت چنانچه فوکو  بین و به همسویی رابطة [31م انتقال دهندۀ آن ]جدید است و ه
تداوم  جهت را خود یهاراهبردها و استیس آگاهانهخواهد بود که  پیشرو، نهادیدانشگاه است. بردهکرده، پی

. اما کندخود تدوین می نظام دانشگاهی منوط به تأمین الزامات و شرایط محیطی است ۀحیات اثربخش و سازند
مسیر با الگوهای القا شده و بدون بومی نمودن آن حرکت نماید ها الگوی مناسبی انتخاب نکنند و هماگر دانشگاه

نبردن از امکانات و هرهبه سمت دانشگاه کارناآمد سقوط خواهند کرد و پیامدهایی مانند طعمه قرار گرفتن، ب
 های خود عایدشان خواهد شد.  دادن سرمایههای موجود و از دستفرصت

ای پیشنهاد های تحلیل الیهتواند در دو دسته قرار بگیرد. ابتدا براساس یافتهاین پژوهش می پیشنهادهای
های ظر متخصصان، به فرصتهای علّی در پدیداری این مفهوم از منشود پژوهشگران آتی به واکاوی الیهمی

واکاوی علل مهاجرت و فرار نخبگان کشوری، پیامد  -های این مطالعه، مورد امکان پرداخته و مقایسه با یافته
 سازماندهی طراحی الگوی  -انسانی در آینده توسعه کشور و چگونگی ممانعت از آن، خروج آنان از دایره سرمایه

ایجاد توازن  -گیری، و تصمیم تفکر هایشبکهگیری شکل ودر دانشگاه  ردازیپنظریه هایکرسی سازینهادینه و
و  تدوین پروتکل -سازنده با جهان علم، میان نگاه ملی و جهانی به دانش، دانشگاه و طراحی الگوی تعامل

دوم پیشنهاد در بخش قرار گیرد و های بومی در اولویتای که ارزشگونههای دانشگاهی بهمولفهها برای شاخص

موریت آنان تدوین شود، همچنین أهای ایران به تناسب مبرای دانشگاه ،شدن فعالجهانی –شود الگوی بومی می
 اساس بر دانشگاه پیشرو در علم توسعة شناسیشناسی و ارزششناسی، هستیبا در نظرگرفتن ابعاد معرفت

 شود.عالی تدوین یت نظام آموزشالگوی مدیر ،ارتقای کیفیت و در راستای اسالمی هایارزش
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