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چکیده
در سالهاي اخير« ،بينالملليشدن» يکي از مباحث مهم محافل دانشگاهي بوده است .اين موضوع

داللت بر تلفيق بُعد بينالمللي ،ميانفرهنگي و جهاني در اهداف ،کارکردها و نحوة آموزش دارد.

بوميسازي ،نظريه ديگري است که خواهان اشاعه ،انطباق و رشد پارادايم دانش ،فناوري ،هنجارهاي

رفتاري و سرمايههاي فرهنگي و ارزشهاي محلي خاص در موقعيت خاص است و همچون

رويکرد بينالملليشدن ،پاسخي در برابر پديده جهانيشدن است .هدف مطالعه حاضر ،بررسي
ماهيت و الگوهاي عملي بينالملليسازي برنامههاي درسي و تبيين ربط و نسبت اين رويکرد با

نظريههاي بوميسازي علوم و پديده جهانيشدن است .پژوهش حاضر از نوع تحقيقات کيفي و

تحليلي است که تالش شده موضوع تحقيق با بهرهگيري از نظريات متخصصان حوزه علوم تربيتي و
جامعهشناسي مورد بررسي و نقد قرار گيرد .يافتهها نشان ميدهد بوميسازي و بينالملليشدن يکي
از مهمترين لوازم در عصر جهانيشدن ،و رويکردي مهم براي احياي تفکر اسالمي در نظام علمي

فرهنگي جهان است .اگرچه هر نظام آموزشي طبق آرمانها و اهداف جامعه و با توجه به ميزان

اهميتي که براي دانش ملي و دانش جهاني قائل است ،راهکارها و فرصتهاي خاصي در ارتباط با

رويکرد بينالملليسازي و بوميسازي علوم دارد ،اما نظامهايي که دور از هرگونه افراط و تفريط در
اين زمينه قدم برداشتهاند ،توانستهاند نسبت به فرصتها و چالشهاي پيش رو ،تصميمات مؤثرتري
داشته باشند و در بحث توليد علم و تحقق رسالتهاي آموزش عالي ،اثربخشتر عمل کنند.

واژههای کلیدی :بينالملليشدن ،جهانيشدن ،بوميشدن ،برنامهريزي درسي ،آموزش عالي.
 .1استاديار گروه علوم تربيتي ،دانشگاه پيام نور
 .2دانشيار گروه علوم تربيتي ،دانشگاه اصفهان
 .3دانشيار گروه علوم تربيتي ،دانشگاه اصفهان
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مقدمه

دانشگاهها يکي از مهمترين اجزاي نهاد آموزش و از مهمترين عوامل شکلدهي جهان آينده
تلقي ميشوند .به دليل دگرگونيهاي شديدي که امروزه دنياي آموزش عالي را تحت تأثير
قرار داده ،اهداف ،برنامهها و جهتگيريهاي دانشگاهها بيش از پيش در کانون توجه واقع
شدهاند .مروري بر تحوالت آموزش عالي از ظهور اولين دانشگاه در قرن سيزدهم تا به امروز
نشان ميدهد آموزش عالي همواره نهادي پويا و متغير بوده و همگام با تحوالت و ساختارهاي
اجتماعي ،فرهنگي و معرفتي تغيير کرده است .برخي از عوامل ايجاد تحول در نظامهاي
آموزش عالي عبارتند از «جهانيشدن»« ،1بينالملليشدن» 2و «بوميشدن».3
نگاهي به تغييرات صورتگرفته در بيشتر دانشگاههاي دنيا نشان ميدهد برنامهريزان و
سياستگذاران دانشگاهها با توجه به ميزان دلبستگي به مقولههاي دانش بومي ،دانش جهاني،
هويت ملي و هويت جهاني ،رويکردهاي متفاوتي را در برنامهريزيهاي خود اتخاذ کردهاند.
البته طبق يافتههاي پژوهشي ،نظر و عمل آنان سبب شده که يا در دانش جهاني محو و يا در
فصلنامهعلمی-پژوهشی

2

دوره چهارم
شماره 4
زمستان1390

قفس دانش بومي خويش محدود شوند .برخي ديگر به خاطر انتخاب راه متعادلتر ،توانستهاند

با استفاده از فرصتهاي ناشي از پديده جهانيشدن و رويکرد بينالملليسازي ،ضمن اثبات،

حفظ و تقويت دانش بومي و هويت ملي از دانش و هويت جهاني بهرهها ببرند و عالوه بر

اين سهم قابل مالحظهاي در توليد دانش بومي و دانش جهاني کسب کرده ،به مرحله باالتري
گام بردارند.

هدف نوشتار حاضر ،واکاوي و تحليل ماهيت ،اهداف و الگوهاي عملي نظري ه بينالملليسازي

برنامه درسي در آموزش عالي است .نظريه بينالملليسازي برنامه درسي از نظر متخصصان تعليم
و تربيت «پارادايم جديد» حوزه برنامه درسي است (ميداستون1996 ،4؛ ريزوي 2000 ،5و گسل،6

 .)2005به دليل ربط و نسبتي که اين نظريه با نظريه بوميسازي دانش و بحث دانش جهاني دارد،

نظريههاي بوميسازي علوم و نظريه جهانيسازي برنامههاي درسي در اين مقاله نقد و تشريح

ميشوند .نظريه جهانيشدن به دليل شباهتها و تفاوتهايي که با نظريه بينالملليشدن دارد،
1. Globalization
2. Internationalization
3. Localization
4. Maid Stone
5. Rizvi
6. Gacel

در آغاز معرفي ميشود ،سپس نظريه بينالملليسازي برنامه درسي با توجه به مدلها و داليل

بينالملليسازي برنامه درسي تبيين و تحليل ميشود .در ادامه دانش بومي و نظريههاي مربوط

به اين حوزه معرفي و تحليل ميشود که نشانگر نوع تمرکز و جهتگيري نظامهاي آموزشي
نسبت به دانش بومي و دانش جهاني است.
روش پژوهش

روش تحقيق در اين مقاله ،روش توصيفي و تحليلي است؛ ازاينرو مطالعه حاضر بيشتر به روش
کيفي و با تأکيد بر فرايندها و درک و تفسير آنها انجام شده است؛ بنابراين به منظور تبيين ماهيت،

اهداف و فرصتهاي ناشي از رويکردهاي بوميسازي و بينالملليسازي و پديده جهانيشدن،

تالش شده با بهرهگيري از مهمترين نظريات مطرح در اين زمينه و نيز با عنايت به زمينههاي
اجتماعي ،فرهنگي و علمي آموزش عالي کشورمان ،موضوع مورد نقد و تحليل قرار گيرد.

فصلنامهعلمی-پژوهشی

جهانيشدن و اثرات آن بر آموزش عالي

جهانيشدن که گاهي نظريه اجتماعي و گاهي نيز يک امر واقع تلقي شده است (ليولن:2002 ،1
 ،)9بيانگر اين حقيقت است که انسان امروز در حال تجربه کردن زندگي کام ً
ال متفاوتي با گذشته

است .ظهور و توسعه امکانات ارتباطي ،ميزان ارتباطات متقابل ميان جوامع انساني و مردم را
گسترانده ،و چهره «نظام جديد جهاني» را آشکار نموده و سيستمي شکل گرفته که در آن هر

اتفاق ،تصميم و فعاليتي در هر گوشهاي از عالم ميتواند نتايج مهمي براي ديگر بخشهاي دور

و نزديک ايجاد کند (هاروي .)2009 ،2جهانيشدن از نظر نايت )1999( 3يعني به جريان افتادن
تکنولوژي ،اقتصاد ،دانش ،مردم ،ارزشها و ايدهها بر فراز مرزها و هر کشوري را به گونهاي

صرف نظر از تاريخ ،سنن ،فرهنگ و انتظارات تحت تأثير قرار ميدهد .جهانيشدن ،همچون
جزئي از هستي شکل گرفته و از اين منظر ،ابعاد جهاني و بينالمللي آموزش عالي مهمتر شده

است (نايت .)2004 ،اگرچه جهانيشدن نميتواند يک نتيجه عمومي داشته باشد يا يک جهان

همگن خلق کند و ازاينرو نتايج گوناگون و متضادي دارد (شافر ،)11 :2002 ،4اما به باور
1. Lewellen
2. Harvey
3. Knight
4. Schaeffer
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متخصصان ،همه دانشگاهها تحت تأثير جهانيشدن هستند و جهانيشدن در تمام سطوح و ابعاد
آموزش عالي تأثيرات عميقي به جاي گذاشته است (اسکات1998 ،1؛ نايت2003 ،؛  2004و

دلنتي .)2002 ،2برخي از مهمترين زمينههاي جهانيشدن در آموزش عالي عبارتند از:
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 .1قرار گرفتن دانش در فضاي سايبر و حذف زمان و فاصله به عنوان موانع دانش و ارتباطات؛
 .2سهولت جابهجايي استادان و دانشجويان و برگزاري روزافزون کنفرانسهاي بينالمللي؛
 .3افزايش تشکلها و شبکههاي ارتباطي ميان دانشگاهها؛
 .4افزايش فعاليت گروهي در تحقيقات و انتشار کتابها و مقاالت؛
 .5استاندارد شدن عناصر آموزشي و پژوهشي در آموزش عالي.
به باور متخصصان ،امروزه بين رساالت آموزش عالي و اثرات پديده اجتنابناپذير
جهانيشدن تنشي ايجاد شده است .دانشگاهها از طرفي ،مؤسساتي محلي و ملي هستند و انتظار
ميرود همواره متوجه نيازهاي بومي و ملي باشند .از طرف ديگر ،رقابت ،چالشها و فرصتهاي
ناشي از جهانيشدن باعث شده تا دانشگاهها با نگاهي فراتر ،سطح و عمق نظر و عمل خويش
را گسترش دهند .برخي معتقدند راه حل رفع اين تنش جهاني ـ محلي ،3جهانيسازي آموزش
عالي نبوده و بينالملليسازي آموزش عالي کارگشاتر است (بک.)58 :2008 ،4
به هر حال ،ضرورتهاي عصر جديد ايجاب ميکند توجه ويژهاي نسبت به اين رويکردهاي
بوميسازي و بينالملليسازي صورت گيرد .با توجه به اينکه نظام آموزش عالي کشور ما بر دو
منبع ميراث اسالمي و ايراني تکيه دارد ،رويکردهاي انتخابي در برنامهريزيهاي آموزش عالي
بايد بتواند راه را براي اعتالي تمدن اسالمي ايراني در جهان پيش رو فراهم کند .چنين حرکتي
مستلزم توجه به ابعاد فرهنگي و تمدني دانش و معرفت است .برنامهريزي درسي آموزش عالي
کشور بايد بتواند در کنار حفظ باورها ،ارزشها ،سنتها ،اعتقادات ديني و توجه به ديرينه
باستاني و اسالمي ،توسعه علمي ،پژوهشي و مهندسي دانش ،بينش ،باورها و فرهنگ جامعه را

هم در سطح بومي و ملي و هم در سطح بينالمللي محقق سازد.
بينالملليشدن در آموزش عالي

صاحبنظران سراسر جهان همواره در جهت مفهومسازي نظريه بينالملليشدن در آموزش
1. Scott
2. Delanty
3. Global/Local Tension
4. Beck

عالي تالش کردهاند .از ميان آنها ،نايت نقش چشمگيري داشته است (ژان يو.)2010 ،1

نايت ،بينالملليشدن ـ در سطح سازماني ـ را چنين تعريف کرده است« :فرايند تلفيق بعد

بينالمللي ،ميان فرهنگي و جهاني در اهداف ،کارکردها و نحوه آموزش» (نايت:2004 ،
 .)29اگرچه بينالملليشدن و جهانيشدن يکي نيستند ،اما به صورتي پويا مفاهيمي به هم

وابسته دارند .جهانيشدن را ميتوان عامل شتابدهنده و کاتاليزور تصور کرد ،درحاليکه
بينالملليشدن گونهاي پاسخ است ،اما پاسخي است فعال و هوشمندانه« .بينالملليشدن،
جهان آموزش عالي را تغيير ميدهد و جهانيشدن ،دنياي بينالمللي شده را تغيير ميدهد»

(نايت .)5 :2004 ،بينالملليشدن اشاره به روابط ميان دولت ـ ملتها دارد ،بهگونهاي

که شناخت و احترام به تفاوتها و سنتها را تشويق ميکند (ويلي .)2008 ،2اما پديده
جهانيشدن تمايل و رغبتي به احترام به تفاوتها و مرزها ندارد و مباني بسياري از

دولتها را تحليل برده و همگني و يکسانسازي 3را دنبال ميکند .بينالملليشدن،

فرايند جبرانکننده به تمايالت جهانيشدن و حمايت از مقاومت در برابر آخرين اثرات

همگنسازي و مليتزدايي 4است (گسل.)2005 ،5

در نظر اسچورينان )1999( 6بينالملليشدن فرايند آموزشي ضدسلطهاي و در جريان است

که در متن علم و عمل بينالملل اتفاق ميافتد ،جايي که جوامع به عنوان خردهسيستمي از

جهان بزرگتر و جامعتر در نظر ميآيند .اين فرايند در نظام آموزشي ،مستلزم برنامهاي جامع

و چندوجهي از عمل است تا در همه جنبههاي آموزشي تلفيق و ادغام شود (اسچورينان،

 .)2 :1999اکثر صاحبنظران معتقدند اصليترين عنصر بينالملليسازي ،برنامههاي درسي

دانشگاههاست .تاگارت ( )2003معتقد است بينالملليشدن نظريهاي است که خواهان اعمال

دو گونه تحول در برنامه درسي دانشگاههاست :يکي تغيير در برنامهها به منظور تناسبسازي
برنامهها با نيازهاي دانشجويان و فعال کردن دانشجوياني که داراي زمينه فرهنگي متفاوتي

هستند؛ دوم ،تغيير در برنامهها با هدف آمادهسازي دانشجويان به منظور زندگي و کار در

محيطها و سازمانهايي که با محيط دانشگاه و خانه دانشجويان متفاوت است.

1. Zhan Yu
2. Wylie
3. Homogenization
4. Denationalism
5. Gacel
6. Schoorinan
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الگوها و رويکردهاي بينالملليسازي برنامه درسي

بينالملليکردن برنامة درسي از نظر محتوا( 1آنچه تدريس ميشود) و از نظر شکل( 2روش ارائه)
و از نظر ساختار( 3سازماندهي فعاليتهاي يادگيري و محتواي برنامهها) در مراکز آموزش عالي

متنوع است و مبتني است بر جذب و بهکارگيري ،4بهسازي آموزش ،توانايي و تعهد استادان

در اجراي اهداف بينالملليشدن؛ تجربه و مبادله بينالمللي استاد و دانشجو؛ برقراري ارتباط با

مؤسسات آموزش عالي بينالمللي و آژانسهاي تابعه (بيک ،ديويس و السون .)1996 ،5سازمان
همکاري و توسعه اقتصادي ،)2004( 6الگوهاي مختلف برنامههاي درسي بينالملليشده را در

 9مورد معرفي کرده است:

 .1برنامههايي که دانشجويان را براي مشاغل تعريفشدة بينالمللي آماده ميکند؛

 .2برنامههايي که منتهي به اخذ گواهينامهها و صالحيتهاي حرفهاي بينالمللي ميشود؛

 .3برنامههايي که تحصيل آن منتهي به دو رشتهاي شدن 7است؛
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 .4برنامههايي که برخي قسمتهاي آن اجباري و قابل ارائه در دانشگاههاي خارج از کشور

است (مبادله و فرصتهاي مطالعاتي)؛

 .5برنامههايي همراه با دورههاي بينالمللي و يا مطالعات ميداني و زباني؛

 .6برنامههاي ميانرشتهاي 8از قبيل مطالعات ميداني و منطقهاي در بيش از يک کشور؛

 .7برنامههايي که در آن دامنه دروس اصلي با کمک رويکردهاي ميانفرهنگي و فرافرهنگي

بينالمللي 9توسعه يافته است؛

 .8برنامههايي به زبان خارجي که آشکارا مسائل ارتباطي و ميانفرهنگي را آموزش ميدهد؛

 .9برنامههايي که محتواي آن به طور خاص براي دانشجويان خارجي طراحي شده است.

کيانگ )2003( 10که بينالملليشدن را راهي براي مقاومت و پاسخدهي دولتها به پديده
1. Content
2. Form
3. Structure
4. Recruitment
5. Back, Davis and Olsen
6. Oecd
7. Double Degree
8. Interdisciplinary
9. Cross-cultural-Intercultural Approaches
10. Qiang

جهانيسازي ميداند ،معتقد است بينالملليشدن از طريق چهار رويکرد قابل تحقق است:
رويکرد فعاليت ،رويکرد شايستگي ،رويکرد روحيهاي و رويکرد فرايندي.
الف) رويکرد فعاليت 1:اين رويکرد مبتنيبر فعاليتهايي نظير برنامهريزي درسي ،تبادل
استاد و دانشجو ،حمايتهاي تکنولوژيکي و مطالعات و پژوهشهاي بينالمللي است .اين
رويکرد احتماال متداولترين و شناختهشدهترين رويکرد در عرصة بينالملليسازي است و
غالب ًا هممعني آموزش بينالمللي است که در اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد مطرح شده است.
ب) رويکرد شايستگي 2:اين رويکرد بر توسعه و رشد مهارتها ،دانش ،نگرشها و
ارزشها در دانشجويان ،اعضاي هيئت علمي و کارکنان دانشگاهها تأکيد دارد .مهمترين مسئله
رويکرد شايستگي اين است که چگونه توليد و انتقال دانش ميتواند کمککنندة رشد و توسعة
شايستگيها در افراد باشد ،بهگونهاي که آنان از نظر بينالمللي و ميانفرهنگي ،دانا و ماهر
شوند؛ بنابراين در اين رويکرد ،طراحي برنامهها بهويژه برنامههاي درسي بينالملليشده ،صرف ًا
پايان کار نبوده و وسيلهاي براي توسعه و خلق شايستگيها در دانشجويان و کارکنان آموزش
عالي است.
ج) رويکرد روحيهاي 3:اين رويکرد بر ايجاد فرهنگ و ج ّوي تأکيد دارد که ارزشگذارنده
و حمايتکنندة چشمانداز و ابتکار عمل بينالمللي و ميانفرهنگي است .اين رويکرد اغلب به
نظريههاي رشد و توسعه سازمانها مرتبط ميشود .نظريههايي که بر جو و فرهنگ سازماني
ص در اين جو و فرهنگ
تأکيد و توجه دارند و پشتيبان مجموعهاي از اصول و اهداف خا 
هستند .کيانگ ( )2003بهدرستي معتقد است بعد بينالمللي يک مؤسسه آموزشي بدون داشتن
نظامي از باورهاي قوي و فرهنگ پشتيبان هرگز شکل نخواهد گرفت.
د) رويکرد فرايندي 4:در اين رويکرد بر القا و تلفيق بعد بينالمللي و ميانفرهنگي در فرايندهاي
تدريس ،پژوهش و خدمات از طريق ترکيب فعاليتهاي متنوع رويهها و سياستها تأکيد ميشود.
مهمترين مسئله در اين رويکرد ،ضرورت بيان پايداري بعد بينالمللي است؛ بنابراين هميشه روي
جنبههايي از برنامهها نظير عناصر سازماني ،سياستها و رويهها تأکيد ميشود.

برخي ديگر از محققان معتقدند الزمة تحقق رويکرد بينالملليسازي ،ارائه فعاليتهاي

تعاملي در آموزش و پژوهش نظامهاي آموزشي است که دربرگيرندة چند عنصر
1. Activity Approach
2. Competency Approach
3. Ethos Approach
4. Process Approach

فصلنامهعلمی-پژوهشی

7

تحليلي بر بوميسازي
و بينالملليشدن ...

است :فعاليتهاي تبادلي انساني ،يعني جابهجايي دانشجويان و اعضاي هيئتعلمي؛
برنامهريزيدرسي؛ فعاليتهاي پژوهشي که شامل سازماندهي کنفرانسهاي بينالمللي و

رهبري پژوهشهاي مشترک براي ارائه يافتههاي تحقيق و مقاالت علمي است و توسعه

راهبردهاي بينالمللي (ژان يو)2010 ،؛ بنابراين بينالملليسازي برنامههاي درسي همانند
ساير رويکردهاي برنامهريزي داراي اصول خاص خود است .مهمترين اين اصول عبارتند
از :ارزش قائل شدن به تفاوتهاي فرهنگي؛ توسعه ،بازنگري ،بهسازي و خودارزيابي؛ تلفيق
دروس؛ متناسبسازي (سنجش ارزشمندي) حوزه مطالعاتي و آگاهي از ارزشها و اهداف.

از نظر تاگارت ( )2003بينالملليشدن يکي از اهداف مقدم براي ورود به هزاره سوم است

و براي بينالملليسازي آموزش ،برنامه درسي ،محيط پشتيبان يادگيري دانشجويان محلي و

بينالمللي ،الزم است به راهبردهاي پيشنهادي متخصصان توجه کرد:

راهبرد اول :گنجاندن محتواي بينالمللي در برنامه درسي در هرجا که از نظر آموزشي مفيد
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و امکانپذير باشد.

راهبرد دوم :رهبري ،توسعه و بهسازي کارکنان و هيئت علمي به منظور ارتقاي فعاليتهاي

مديريتي ،آموزشي و برنامهريزي درسي براي دانشجويان بينالمللي.

راهبرد سوم :پيگيري بازخورد خاص از سوي دانشجويان بينالمللي به منظور اطمينان از

اينکه فعاليتهاي آموزشي آنان ،با انتظاراتشان و نيز آرمانهاي دانشگاه هماهنگ است.

راهبرد چهارم :فراهمسازي فرصتها و حمايت از دانشجويان براي انجام فعاليتهاي

علمي ،فرهنگي و بينالمللي در طول دوران تحصيل.

گذشته از لزوم مراعات راهبردهاي فوق ،متخصصان تأکيد دارند به منظور موفقيت بيشتر در

فرايند بينالملليسازي برنامههاي درسي آموزش عالي ،الزم است برخي الزامات نيز مراعات شود.

اين الزامات عبارتند از جذب دانشجويان بينالمللي؛ استخدام و بهرهگيري از کارکنان و اساتيد

باتجربة بينالمللي؛ استفاده از نمونههاي بينالمللي برنامه درسي؛ ايجاد خدمات حمايتي براي
دانشجويان؛ جريان يا اصالح کلينيکي براي کساني که از نظر زبان مشکل دارند (تاگارت.)2003 ،

داليل بينالملليسازي برنامه درسي در آموزش عالي

ميداستون ( ،)1996ريزوي ( )2000و گسل ( )2005اين حرکت و روند جهاني به سوي

بينالملليشدن را «پارادايمي جديد» در حوزه برنامه درسي ميدانند .انگيزهها و داليل اين نوع

ي را ميتوان در دو سطح ملي و سطح شناسايي کرد .در سطح ملي 1مهمترين نيروهاي
جهتگير 
تأثيرگذار عبارتند از :رشد و توسعة منابع انساني ،انعقاد پيمانهاي راهبردي ،توليد درآمد و

تجارت اقتصادي ،ساخت ملت و سازمان ،رشد و توسعه فرهنگي ـ اجتماعي و فهم متقابل .در

سطح سازماني 2هم پنج عامل شناسايي شده که عبارتند از :بهبود کيفيت ،رشد و توسعه منابع
انساني ،توليد درآمد ،ايجاد روابط راهبردي و توليد پژوهش و دانش (نايت .)2005 ،بر اساس

نظر کايرن )2005( 3دليل موجه جهتگيري بينالملليسازي برنامههاي درسي در آموزش عالي
دو مورد عمده است :يکي تحقق نيازهاي ملل و جهان ،و ديگري رشد و توسعه افراد جوامع

مختلف .به طور کلي ميتوان چهار دليل را براي بينالملليسازي در آموزش عالي شناسايي
کرد :داليل سياسي ،داليل اقتصادي ،داليل اجتماعي فرهنگي و داليل علمي.

الف) داليل سياسي :داليل سياسي بيانگر آن است که منافع آموزش جهاني در راستاي
کمک به فهم رابطة ميان حکومتهاست و شامل سياستهاي خارجي ،امنيت ملي ،همکاري
تکنولوژيکي ،صلح و فهم متقابل ،هويت ملي و هويت منطقهاي است .در جهان امروز
آموزش ،بُعد چهارم سياست خارجي است (نايت )2004 ،و همکاري آموزشي به منزله نوعي
سرمايهگذاري براي آينده روابط ديپلماتيک ميان ملتها محسوب ميشود .ازآنجاکه اغلب
نخبگان سياسي از ميان دانشگاهيان برگزيده ميشوند ،گسترش اعطاي بورسهاي بينالمللي و
پذيرش دانشجويان خارجي به منزله نوعي معرفي فرهنگ و جامعه خود به رهبران سياسي و
مديران ارشد آينده کشورهاي جهان است .همچنن روابط دانشگاهي ميتواند موجب استحکام
روابط سياسي و اقتصادي ميان دولتها شود (دويت.)86 :2002 ،
ب) داليل اقتصادي :از نظر اقتصادي استدالل ميشود که بينالملليشدن سبب افزايش
سرعت توسعه علمي کشورها ميشود و نيز انبوهي از تجارب و پيوندهاي اقتصادي را ايجاد
ميکند و در نتيجه تجارت و صنعت علم به منزله يکي از منابع اقتصادي گسترش مييابد
(جاستون و ادلشتاين .)2003 ،4در يک بررسي جامع از علل گسترش فرايند بينالملليشدن
آموزش عالي در دهه 1980نشان داده شده که ارزشهاي اقتصادي بيش از مسائل دانشگاهي
در بينالملليشدن غلبه داشته است (دويت.)84 :2002 ،
ج) داليل علمي و آکادميکي :دليل علمي نيز به شناسايي و تبيين اهداف و مقاصد استانداردهاي

1. National-level
2. Institutional-level
3. Kieran
4. Johston and Edelstein
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علمي مراکز آموزشي جهان مربوط ميشود و به دنبال فراهمسازي افق ميان فرهنگي و بينالمللي
در تدريس ،پژوهش ،توسعه نگرش آکادميکي و ارتقاي کيفيت است .تحقيقات بر اين نکته
تأکيد دارند که تفکر انتقادي که الزمه اجتنابناپذير علم است ،بدون داشتن نوعي چشمانداز و
نگرش بينالمللي امکانپذير نيست (بلچر .)1995 ،1مک بورني ( )2000معتقد است دانشگاهها
براي اين رويکرد بينالمللي در دستورکار خويش قرار ميدهند که انتخابهاي جذابي براي
دانشجويان فراهم کنند ،نيروي کار دانا و آگاه بينالمللي تربيت کنند و سنتهاي بينالملليشده
در تعليم و تربيت را گسترش دهند.
د) داليل اجتماعي ـ فرهنگي :به لحاظ فرهنگي و اجتماعي بينالملليشدن آموزش عالي
و گسترش مبادالت دانشگاهي سبب رشد اجتماعي دانشگاهيان ميشود ،زيرا دامنة تجربه
اجتماعي و دانش فرهنگي دانشجويان و دانشگاهيان از ملتها و فرهنگهاي مختلف افزايش
مييابد و باعث نوعي «جهش» در فرايند رشد آنها از نظر يادگيري ،خالقيت و نوآوريهاي
مختلف ميشود (نايت 1991 ،و  .)2004واچر )2000( 2معتقد است برنامه درسي بينالمللي،
مجموعهاي از شايستگيها و مهارتهايي است که از سوي دانشگاهها به نسل بعد داده ميشود.
اين شايستگيها و مهارتها صرف ًا بينالمللي نبوده و ميانفرهنگي هم هستند .يکي ديگر از
داليل بينالملليسازي برنامههاي درسي ،پرورش «هوش فرهنگي» 3است .هوش فرهنگي
همان قابليت فرد براي سازگاري با افراد مختلف از فرهنگهاي گوناگون و نيز توانايي مديريت
سازگار و اثربخش در اثناي اين ارتباطات است .از طريق اين فرايند دوسويه ،دانشجويان و
استاداني که داراي پيشزمينه اجتماعي و فرهنگي مختلف هستند ،تجارب ،دانش و تخصص
خود را به منظور ارتقاي ادراک و تواناييشان براي زندگي و کار اثربخش در موقعيتهاي
محلي و بينالمللي در حال تغيير ،مبادله ميکنند؛ بنابراين ،بينالملليسازي يکي از مکانسيمهاي
پرورش هوش فرهنگي است (ادلي ،آنگ و تن.)49 :2006 ،4
دانش بومي و بوميسازي دانش

مباحث و انتقادهايي که بهتازگي از مباني علم جديد ،هويت ملي و هويت اجتماعي به دنبال

پديده جهانيشدن توسط انديشمندان مختلف صورت گرفته ،موجب پيدايش مفاهيم تازهتري
1. Belcher
2. Watcher
3. Cultural Intelligence
4. Earley, Ang and Tan,

همچون «دانش بومي» 1و «بوميسازي» 2شده است .منظور از «دانش بومي» هر نوع دانشي

است که در بستر اجتماعي خاصي قرار دارد .اين واژه را براي نخستين بار ،گيرتز 3در سال

 1983مطرح کرده است .وي در اين باره گفته منظور از دانش بومي ،دانش خاصي است که

بهشدت در موقعيت و بافت خاصي ريشه داشته و رشد کرده است (هرزل و ورکام:2008 ،4

 .)453به عبارت ديگر ،دانش بومي ،دانشي است که طي زمان توسط افراد بنا شده و به مرور
اشاعه يافته و مبتنيبر پيشينة فرهنگي ،تاريخي و بستر اجتماعي کام ً
ال خاصي است .برخي

«بوميسازي» را به معناي اشاعه ،انطباق و رشد پارادايم دانش ،فناوري ،هنجارهاي رفتاري

و ارزشهاي محلي در موقعيت و بستر خاص ميدانند (چنگ .)11 :2000 ،اين تعريف دو

برداشت را به ذهن متبادر ميکند :اول اينکه ،بوميسازي يعني انطباق 5همه هنجارها ،ابتکارات

و ارزشهايي که هدفشان تحقق بخشيدن به نيازهاي جامعه است؛ دوم اينکه ،بوميسازي يعني

ارتقاي 6ارزشهاي محلي ،هنجارها و مسائل مورد عالقه ،مشارکت و التزام به فعاليتها در
سطح جامعه .توسعه و رشد فرهنگ بومي ،تحقق آمال و آرزوهاي جامعه ،عالقهمندي به اخالق

و هنجارها و فعاليت و مشارکت و حمايت از نوآوريهاي فني ،اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي،

فرهنگي ،بومي برخي مثالهاي بوميسازي است (چنگ.)12 :2002 ،

امروزه دانش بومي و نيز رويکرد بوميسازي دانش در جوامع کام ً
ال مختلف و داراي

درجات و شدت و ضعف فراواني است .دانش بومي ،به باور متخصصان ،معرفتي است که در

طول زمان و توسط افراد مختلف در جامعهاي محلي پديد آمده و اشاعه يافته و بديهي است که

اين دانش در اجتماعات مختلف ،مبتنيبر بُنمايههاي متفاوتي است؛ بنابراين معرفت و دانشي

که از نگاه آنان معتبر و ارزشمند است ،ممکن است از سوي جوامع ديگر سودمند نباشد و حتي

اعجاببرانگيز نخواهد بود که نظام دانش بومي و محلي در جوامع مختلف از همديگر متفاوت

باشد (چنگ .)2004 ،چنگ ،معتقد است اگر قوت دانش بومي چشمگير باشد ،ميتواند در

رشد و توسعة ملتها و نيز رشد و توسعه دانش جهاني مؤثر باشد و اين دانش ميتواند در
ساير جوامع از اعتبار الزم نيز برخوردار باشد .عکس قضيه نيز ممکن است .مث ً
ال اگر دانش
1. Local Knowledge
2. Localization
3. Geertz
4. Herzele and Woerkum
5. Adaptation
6. Enhancement
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بومي تحت تأثير عناصر خارجي قرار بگيرد ،طبيعي است که نتواند پويايي و توسعه الزم را
داشته باشد و در نتيجه پيامد اين حالت آن خواهد بود که اين دانش در دانش جهاني غرق و

محو و بياثر ميشود و مشخص است که دليل آن ،عدم تناسب و کارايي خود دانش بومي

است (چنگ.)10 :2004 ،

بحث و نظريههاي پيرامون بوميسازي ،سبب شده تا در برخي جوامع حرکت جديدي با

همين عنوان در حوزههاي مختلف علوم صورت بگيرد .براي مثال اين موضوع چند سالي است
که به طور خاص در جوامع اسالمي و نيز کشورهاي آسيايي مطرح شده است .در کشور ما ،به
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باور طرفداران بوميسازي ،مطالعات انتقادي صورتگرفته از ماهيت و شيوه علومي که تاکنون
در اغلب مراکز آموزشي ارائه شده ،ناظر بر نقص کارکردي و نقص در مبادي اوليه و شکلدهندة
اين علوم بوده است .محققان معتقدند که در اين عرصه ،علم و ايدئولوژي بر يکديگر تأثير
ميگذارند و لذا بسياري از پژوهشهاي علمي که در مورد مسائل اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي
و روانشناختي معروف شدهاند ،مواضع فلسفي و ايدئولوژيک خود را در قالب همان ديدگاههاي
ماديگرايانه و ايدئاليستي منعکس ميکنند و در واقع ،اين دو مکتب ،به ابزار تحليلي علوم
اجتماعي مبدل شدهاند و به هيچ روي ،جامعنگر و جهانشمول محسوب نميشوند.

جهتگيريهاي فرايند بوميسازي دانش در نظريههاي برنامهريزي درسي

يکي ديگر از مباحثي که به دنبال پديده جهانيشدن مطرح شده ،بحث هويت ملي و هويت
جهاني و مسئله ماندگاري يا تداوم هويتهاي ملي در جريان جهانيشدن و بينالملليشدن
است .هويت عبارت است از «فرايند معناسازي بر اساس يک ويژگي فرهنگي يا مجموعه
بههمپيوستهاي از ويژگيهاي فرهنگي است که بر منابع معنايي ديگر اولويت داده ميشود»
(کاستلز)22 :2005 ،1؛ به بيان ديگر ،هويت ملي عبارت است از «ترکيبي از گرايشها ،احساسات
و ادراکات مربوط به عناصر و وابستگيهاي اجتماعي فرهنگي که موجب وحدت و انسجام
اجتماعي ميشود و جزئي از هويت فرد را تشکيل ميدهد» (برنچ ،تايال و تريپلت:2008 ،2

 .)778در رابطه با پديده جهانيشدن و مسئله حفظ يا حذف هويت ملي ،نظرگاههاي متفاوتي

مطرح شده است .برخي معتقدند حرکت در جهت جهانيشدن ،تأثير منفي بر هويتهاي ملي و
محلي دارد .گروهي ديگري بر اين اعتقادند که جهانيشدن ،تأثيري در يکسانسازي و همگرايي

1. Castells
2. Branch, Tayal and Triplett

جهاني و حذف هويت ملي ندارد (بهاک .)306 :2008 ،1گروه سوم ،معتقدند در واقع انقالب

در زمينه ارتباطات ،باعث تشديد آگاهيهاي قومي ـ فرهنگي بيشتر ميشود .از نظر اين گروه،

جهانيشدن همواره متضمنِ همزماني و درونپيوستگي دو پديده بوده که به صورت قراردادي

«امر جهاني» و «امر محلي» ناميده ميشوند .از اين حيث آنان اصطالح «محلي جهانيشدن» 2را

ترجيح ميدهند (گسل .)139 :2005 ،گذشته از نظريات فوق که گوياي جهتگيري افراد در

ارتباط با پيامدها و اثرات جهانيشدن و بينالملليشدن بر هويت ملي و جهاني بوده ،نظريههاي

ديگري نيز وجود دارد که جهتگيري برخي نظامهاي آموزشي را در ارتباط با سطح تمرکز

بر دانش بومي ،هويت ملي ،دانش جهاني و هويت جهاني نشان ميدهد .اين نظريات از سوي

چنگ ( )7-24 :2004مطرح شده و تحليل آنها نشان ميدهد نظامهاي آموزشي بر مبناي هريک
از اين نظريهها در ارتباط با پديده جهانيشدن و نظريه بومي ماندن چه سياستهايي ميتوانند

اتخاذ کنند .برنامههاي درسي آنان داراي چه ويژگيهاي است و بهطور کلي نظام آموزشي از

چه نقاط قوت و نقاط ضعفي برخوردار است و در نهايت پيامد و برونداد آن نظام چيست.
الف) نظريه درخت 3:نظريه درخت ،مبتنيبر اين اصل است که دانش بومي ريشه در ارزشها
و سنتهاي بومي دارد ،و در عين حال ميتواند عناصر خارجي مفيد را از دانش جهاني جذب
کند تا به رشد جامعي برسد .اغلب کشورهايي همچون چين ،ژاپن ،تايلند ،کره ،به منظور
حفظ هويتها و سرمايههاي محلي خويش در برابر امواج و چالشهاي جهانيشدن ،با توسل
به نظريه درخت و از طريق نظام آموزشي خود در تالش هستند .طبق نظريه درخت ،اساس
دانش در نظامهاي آموزشي ،توجه به ترجيحات فرهنگي و بومي است و اين کمک ميکند تا
دانشآموختگان با نگرشي جهاني رشد يابند و در عين حال پايبند به سنتها و هويتهاي
بومي خود باشند .طبق نظريه درخت ،رشد و توسعه فردي و اجتماعي در جوامع محلي که
داراي ضعف فرهنگي باشند ،يعني آن غناي فرهنگي الزم را نداشته باشند ،با مشکل مواجه
ميشود .در اين حالت است که جوامع سعي ميکنند به صورتي گزينشي عمل کنند و طبيعي
است که هر اندازه گزينشها باال باشد ،نمادي از تعصب و مقاومت در برابر تغيير ظاهر ميشود.
ب) نظريه کريستال 4:برخي از جوامع نسبت به جهانيشدن نگران هستند و اين باعث شده

که آنان بخواهند عالوه بر حفظ دانش و هويت بومي خويش ،جنبههاي مخصوصي از دانش
1. Bhawuk
2. Glocalization
3. Theory of Tree
4. Theory of Crystal

فصلنامهعلمی-پژوهشی

13

تحليلي بر بوميسازي
و بينالملليشدن ...

بومي را در بستر دانش جهاني رشد و توسعه دهند .کليد اين فرايند ،توجه به دانش بومي به

منظور انباشتن دانش جهاني در برابر نيازها و خواستههاي جامعه محلي است؛ بنابراين ،آموزش

و برنامه درسي بايد بر اساس آن دسته از ارزشهاي بومي و ملي که مرتبط با دانش جهاني است
طراحي و سازماندهي شود .در نتيجه برونداد اين نوع نظام آموزشي ،دانشآموختگاني است

که با چشمانداز و نگرشي جهاني ،به صورتي محلي و بومي انديشيده و عمل ميکنند .در اين

حالت است که ميان دانش محلي و دانش جهاني مغايرتي حادث نميشود ،زيرا بر مبناي نظريه

کريستال ،نيازهاي فرهنگي و هويتهاي بومي شناساييشده و متناظر با آنها ،دانش و ابزاري از

دانش جهاني انتخاب ميشود که منجر به رشد و توسعه هويت محلي ميشود.

ج) نظريه قفس 1:يکي از مهمترين نگرانيهاي دولتها و جوامع اين است که خود را در
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برابر حجم گسترده دانش و تکنولوژي حفظ کنند .نظريه قفس ،مبتنيبر اين فرض است که
وفاداري محلي بايد هسته اصلي هرگونه عمل تربيتي قرار گيرد .در نتيجه فرايند رشد و توسعه
دانش بومي ميتواند با عنايت به واردات و توجه به دانش جهاني باشد ولي اين امر بايد به
منظور محدودسازي توسعه بومي و محلي و تعامل با جهان خارج در چهارچوبي روشن و
شفاف باشد؛ يعني الزم است چهارچوبي با مرزهاي دقيق ايدئولوژيکي و هنجارهاي اجتماعي
براي طرح برنامه درسي مشخص شود تا بلکه اقدامات آموزشي دقيق ًا با خواستها و نيازهاي
جامعه تطابق داشته باشند.
د) نظريه  2:DNAبيشتر جوامع آسيايي ،اقدامات زيادي براي جايگزينسازي سنتها و
هويتهاي بومي با ايدهها و هويتهاي اقتباسشده از ساير کشورها داشتهاند .نظريه DNA
گوياي اقتباس محض از کشورهاي غربي است .اين نظريه تأکيد بر کارگشاترين و برترين
عناصر از دانش جهاني براي جايگزين کردن با عناصر سست و ضعيف محلي در راستاي
توسعه جامعه محلي دارد؛ بنابراين ،طراح برنامه درسي در اين جوامع بايد نسبت به دانش محلي
و نيز دانش جهاني گزينشي و اقتباسي عمل کند .يعني بتواند عناصر قوي و نيز عناصر ضعيف
از دو بافت دانش بومي و دانش جهاني را بهخوبي تشخيص دهد .طبق اين نظريه فراگيران
تشويق ميشوند تا براي انتقال هرگونه عنصر مفيدي به سمت بافت بومي و محلي هوشيارانه
عمل کنند .نتيجة مورد انتظار در اين ديدگاه انساني بومي ـ جهاني است که ميتواند با ترکيبي
از دانش جهاني و دانش بومي،انديشيده و عمل کند.

1. Theory of Birdcage
2. Theory of Dna

ه) نظريه قارچ 1:نظريه قارچ مبتنيبر اين فرض است که اقتباس گونههاي خاصي از دانش
جهاني براي رشد و توسعه محلي و فردي ،نسبت به توليد دانش بومي ،روشي آسان و پسنديده
است .بنا به داليل اقتصادي ،تاريخي و جغرافيايي ،توسعة برخي جوامع شديدا ً وابسته به ساير
کشورهاست .پس جاي تعجب نيست که در عصر جهانيشدن ،کشورهاي وابسته به فکر
توسعه کشورهايي باشند که حيات توسعهاي ايشان به آنها ربط دارد؛ بنابراين در اين فرايند،
دانش بومي هضمکنندة دانشهاي مهم جهاني است .از اين ديدگاه طراحان برنامه درسي بايد
فراگيران را کمک کنند تا بتوانند در راستاي رشد و اعتالي خود و جامعه خويش ،دانش
ارزشمند جهاني را شناسايي کنند .طبق نظريه قارچ ،طراحي آموزش بايد بهگونهاي باشد که
بتواند دانش جهاني را در شکلي که نيازهاي افراد را برآورده سازد دربرگيرد .پيامد آموزشي
اين نوع نظام آموزشي تربيت فراگيراني است که مسلط بر انواع معين دانش جهاني شدهاند و
ميتوانند به صورتي مستقل بينديشند و عمل کنند.
و) نظريه آميب 2:نظريه آميب نشانگر آن است که رشد و توسعه دانش بومي صرف ًا منوط به

استفاده مفيد و کامل دانش انباشتهشدة جهاني است .آن دسته از کشورهايي که پيشينة فرهنگي
چشمگيري نداشتهاند ،مسلم است که نسبت به حفظ ارزشهاي محلي و سرمايههاي فرهنگي
پافشاري نميکنند .براي اين قبيل کشورها ،اقتباس و تطبيق با تغييرات سريع جهاني و بقاي
اقتصادي در رقابتهاي بينالمللي بسيار مهمتر است؛ بنابراين ،اين کشورها طبق نظريه آميب
عمل ميکنند .بر اساس نظريه آميب ،طراح برنامه درسي بايد يک زنجيره کامل از برنامههاي
آموزنده جهاني را به منظور نهايت استفاده از دانش جهاني اتخاذ کند تا فراگيران بتوانند به
گونهاي بهتر با محيطهاي متغير انطباق يابند.
طبق نظر چنگ ( ،)2004نوع تصميمات جوامع به منظور توسعه دانش بومي يا بهرهگيري
از دانش جهاني ،آن اجتماعات و نيز نظامهاي آموزشي و برنامههاي درسيشان را در يکي از
اين نظريهها قرار خواهد داد و بنابراين از نظر علمي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصادي ،آينده خاصي
را در پيش رو خواهند داشت.
زمينههاي فرهنگي ،اجتماعي و علمي در آموزش عالي کشور

با توجه به مباحث مطرحشده ،توجه به رويکرد بينالملليسازي به منظور پاسخ يا اتخاذ تدابير
1. Theory of Fungus
2. Theory of Amoeba
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مناسب در مقابل اثرات جهانيشدن امري ضروري و اجتنابناپذير است .اگرچه در عصر
جهانيشدن ،جهتگيري بينالملليسازي در برنامههاي درسي امري الزم است ،اما ضرورت
دارد به منظور پرهيز از التقاط ،خصوص ًا التقاط فکري و فرهنگي ،بوميسازي دانش در اولويت
فرايندهاي آموزشي و رکن اصلي سياستگذاريهاي آموزش عالي قرار گيرد .در اين قسمت
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به پژوهشهايي اشاره ميشود که تأييدکنندة اين ادعاست.
براي مثال بازرگان و همکاران ( )1389طي پژوهشي ،با هدف بررسي وضعيت موجود
آموزش عالي فراملي ايران ،با نگاهي توصيفي ـ تاريخي به مسائل و چشماندازهاي آموزش عالي
فراملي در کشور ايران ،پرداخته و با ارزيابي وضعيت موجود آموزش عالي فراملي در کشور
ايران به اين نتيجه رسيده که ايران يک کشور واردکنندة آموزش عالي و همزمان صادرکننده
آموزش عالي فراملي به شمار ميآيد .اما مطالعه دروندادها و فرايندهاي اين نوع آموزش در
قالب برنامههاي مشترک ميان دانشگاههاي خارج از ايران با دانشگاههاي داخلي نشاندهندة آن
است که وضعيت موجود آن از مطلوبيت برخوردار نبوده است (بازرگان ،قليزاده و دادرس،
 .)1389آموزش عالي فراملي ايران ،يکي از جريانهاي فرصتسازي است که اگر به نحو
شايسته اجرا و هدايت شود ،ميتواند هم در جهت اشاعه دانش و فرهنگ بومي کشور و هم
در جهت جذب منافع سياسي و اقتصادي کارساز و راهگشا شود .يافتههاي پژوهشي بازرگان
و همکاران ( )13889نشان ميدهد که بازنگري و بهسازي آموزش عالي فراملي ايران بيش از
پيش بايد در دستور کار برنامهريزان درسي و مهندسان فرهنگي کشور قرار گيرد.
يکي از داليل برنامهريزي درسي با رويکرد بومي و بينالمللي در آموزش عالي کشور،
بهروزرساني و هويتبخشي به برنامههاي درسي رشتههاي علمي در دانشگاههاي کشور است.
برآوردها و بررسيهاي انجامشده در اين زمينه نشان داده که برنامههاي درسي در برخي از
رشتههاي دانشگاهي در جامعه ما از وضع مطلوبي برخوردار نيست .براي مثال آراسته و
همکاران ( )1387پژوهشي را با هدف بررسي وضعيت دانشگاههاي شهر تهران در عصر
جهانيشدن انجام دادند .نتايج پژوهش آنان نشان داد که ارزيابي دانشجويان دانشگاههاي تهران
از تناسب محتواي درسي استادان بر نارضايتي آنها در اين زمينه داللت دارد .در اين راستا
دانشجويان گروههاي آموزشي علوم انساني بيش از ساير گروهها به عدم تناسب محتواي درسي
اشاره داشته اما دانشجويان فني و مهندسي رضايتمندي بيشتري را ابراز داشتهاند.

دليل ديگر براي برنامهريزي درسي با رويکرد بومي و بينالمللي در آموزش عالي کشور،

طرح اين پرسش است که آيا رابطهاي بين جهتگيري بينالملليشدن و کيفيت برنامههاي درسي

در آموزش عالي وجود دارد يا خير .جي ينگ )2009( 1يکي از محققان برجستهاي است که

پژوهشي با هدف بررسي رابطه ميان بينالملليشدن و کيفيت آموزش عالي انجام داده است .او

با ارائه شاخصهاي کيفيتي در ارزيابي آموزش عالي به عنوان پيشفرض پژوهشي ،دانشگاههايي

که رويکرد بينالملليشدن را در برنامه خود داشتهاند ارزيابي نموده و به اين نتيجه رسيده که

رابطه مثبت و معنيداري ميان بينالملليشدن و کيفيت آموزش عالي وجود دارد .کالن)2005( 2

محقق ديگري است که در يک مطالعه تجربي درباره تأثير تحصيل خارج از کشور بر دانشجويان
به اين نتيجه رسيد که در راستاي بينالملليسازي برنامههاي درسي در دانشگاهها ،فرصتهاي

فرهنگي خاص و البته آموزشهاي خاص فرهنگي نصيب دانشجويان ميشود و دانشجويان از

اين رهگذر به دانش و نگرشهاي خاص فرهنگي دست پيدا ميکنند .مواجهه با فرهنگهاي
ديگر باعث فراگيري دانش و تجاربي ميشود که هرگز امکان تحصيل آن در وطن براي فرد

وجود ندارد .عقايد قالبي فرد شکسته ميشود ،تعصبات بيهوده ،تعديل و چشمانداز وسيعتري از

جامعه و فرد براي دانشجويان خارجي به وجود ميآيد (کالن.)2005 ،

ويليامز ( )2005طي پژوهشي با هدف بررسي علل بينالملليسازي برنامههاي درسي در

دانشگاهها ،از طريق مصاحبه و پرسشنامه ،مهمترين عوامل بينالملليشدن را در اين موارد

ميداند :رشد و توسعة دانش ملي و بومي به کمک دانش کشورهاي ديگر ،اعتباربخشي به
تحصيالت عالي بينالمللي ،بهسازي و توسعه نظام آموزشي و بهبود کيفيت منابع انساني ،کسب
توانايي براي رقابت در جوامع دانشمحور ،کسب مهارتهاي الزم براي رويارويي با چالشهاي
اقتصادي جهان ،کشف راههاي جديد براي حل مسائل ،افزايش خودآگاهي و کسب تجربيات
جديد از جوامع مختلف ،ايجاد تعامل بينالمللي و کسب مهارتهاي زباني در محيط واقعي و
ايجاد چشمانداز مناسب شغلي در آينده.
با نگاهي تاريخي ـ اجتماعي به گذشته کشورمان متوجه ميشويم در «عصر زرين فرهنگ
ايراني» که تا زمان حمله مغول ادامه دارد ،نهادهاي علمي و فرهنگي جامعه ما رشد و توسعه
قابل مالحظهاي يافتند که البته درخشش اين نهادها فارغ از هرگونه مرز ملي بود .اين نهادها
در سايه نگرش جهانشمول تمدن اسالمي ـ ايراني در ميراث گسترده تمدنهاي اسالم ،ايران،
هند ،يونان و روم سهيم شدند .در تمام اين دوره ،تمدن ايراني با درهمتنيدن تار علوم که ريشة

فراتمدني داشتند با پودهاي فرهنگ تمدن ايراني توانستند دستاوردهاي علمي و تمدني شگرف
1. Ji-yeung
2. Kallen
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و عظيمي پديد آورند (خرمشاد و آدمي)171-172 :1388 ،؛ بنابراين در عصر زرين فرهنگي

ايران ،هم توجه به دانش بومي و ارزشهاي ملي و ديني در دستور کار نهادهاي آموزشي بود

و هم نگرش جهانوطني انديشمندان و متفکران علمي و ديني باعث شد تا ضمن تعامل جهان
با مراکز علمي و دانشمندان ،تمدن ايراني و اسالمي پرثمر شود.

به زعم گلشني ( )83-97 :1387در انديشه اسالمي ،عواملي وجود دارد که موجب گسترش

دانش در جهان اسالم شد .آنها عبارتند از :تشويق اسالم و مسلمانان به کسب علم ،تشويق

اسالم به تفکر در طبيعت و شناخت جهان ،ارزش ذاتي علم در هر زمان و هر مکان و کسب
آن از هر کسي ،نگرش جهانوطني دانشمندان مسلمان به علم و تعامل جهاني با مراکز علمي در

کل جهان ،روحيه حقيقتجويي در برابر تعصبورزي ديني مسيحيت و تعصب قومي مغولها،
قائل بودن به وحدت علوم در عين کثرت آنها .مطابق با آنچه گفته شد مشخص ميشود نظام

برنامهريزي درسي در آموزش عالي ايران در حال حاضر و در شرايط جهانيشدن بايد متوجه
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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حفظ و نشر دانش محلي ،سرمايه فرهنگي و ارزشهاي بومي و عرضه آن به ساير منابع يا

نهادهاي برونمحلي يا جهاني باشد .اين سياست هم مستلزم بوميسازي علوم و هم نيازمند

بينالملليسازي نظامهاي آموزش عالي است.
بحث و نتيجهگيري

مقاله حاضر تأکيد داشت که کشور ما به طور قطع يکي از مهمترين حوزههاي علمي فرهنگي

بوده و هست .لذا به منظور مقاومت در برابر اثرات پديده جهانيشدن و همچنين حفظ و احياي
تفکر اسالمي در جغرافياي علمي فرهنگي جهان ،چارهاي جز جهاني عمل کردن ندارد .اگر اين
مهم داراي الزاماتي باشد ،يکي از مهمترين و اصليترين ارکان آن ،بينالملليسازي برنامههاي

درسي دانشگاهها و نظام فکري ،معرفتي و مراودات علمي ـ فرهنگي است .البته حدود بيش از

دو دهه است که اکثر نظامهاي آموزش عالي جهان رويکرد بينالملليسازي برنامههاي درسي

را در پيش گرفتهاند و در حال حاضر اين رويکرد در جامعه جهاني به يک هنجار تبديل

شده است .بديهي است نظام آموزش عالي کشور ما دير يا زود گامهاي بلندي در اين مسير

خواهد گذاشت و به بينالملليسازي عناصر آموزش عالي خواهد پرداخت .البته تصميات
و سياستهاي راهبردي آموزش عالي کشور از مدتها قبل متوجه اين مسئله بوده و به اين
رويکرد توجه داشته است .براي مثال ،در سند چشمانداز بيستساله بيان شده است« :ايران

کشوري است توسعهيافته به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقه ،با هويت

اسالمي و انقالبي ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل،

برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فناوري ،متکي بر سهم برتر منابع انساني و

سرمايه اجتماعي در توليد ملي ،دستيافته به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح
منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تأکيد

بر جنبش نرمافزاري و توليد علم ،رشد پُرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقاي نسبي سطح درآمد

سرانه» .بر اساس برنامه چهارم توسعه ،فصل چهارم ماده « 25دانشگاهها و مؤسسات آموزش

عالي و پژوهشي ميتوانند براي تأمين بخشي از هزينههاي خود نسبت به پذيرش دانشجوي

خارجي يا دانشجويان ايراني که در دانشگاههاي ساير کشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد
وزارت علوم و بهداشت مشغول به تحصيلاند ،اقدام نمايند».

اگرچه ميتوان داللتهاي متعددي براي بينالملليسازي آموزش عالي در کشور مطرح

کرد ،اما در حال حاضر ما شاهد دغدغهها و نگرانيهايي در ارتباط با هويت ،مباني علم ،دانش

بومي و بوميسازي دانش در جامعه هستيم و اين مسائل بهويژه بوميسازي علوم انساني به يکي
از اهداف و برنامههاي تصميمگيرندگان بنيادهاي علمي کشور تبديل شده است .در اين شرايط،

از سويي ،در جامعه ما مسئله حفظ هويت ملي و توجه به دانش بومي اهميت بيشتري پيدا کرده

و از سوي ديگر ،شواهد نشان ميدهد مؤسسات آموزش عالي کشور توانمنديهاي گستردهاي
براي بينالملليشدن دارند و مصوبات قانوني نيز بينالملليشدن دانشگاهها و برنامههاي درسي

را تشويق و ترغيب ميکنند .توصيه ميشود که در چنين وضعيتي ،شايسته نيست به بهانة

بوميسازي ،رويکرد بينالملليسازي را رها کرد و نيز روا نخواهد بود که به دليل محاسن و

فرصتهاي ناشي از بينالملليسازي ،هويت ملي و رويکرد بوميسازي دانش را دست کم
گرفت .اين دو رويکرد دقيق ًا پاسخي به تهديدات جهانيشدن و مقابلهاي شايسته عليه پيامدهاي
سياستهاي فرهنگي جامعه جهاني است؛ در نتيجه ،اگر به جوانب هر دو موضوع توجه کافي

شود ،روشن خواهد شد که ميتوان هم بهرههاي الزم را از بينالملليشدن آموزش عالي برد

و هم ميتوان ضمن مديريت و سرمايهگذاري هويت ملي و دانش ،بهويژه دانش بومي ،گامي
استوار در راستاي تحکيم و نيز اشاعه و معرفي دستاوردهاي علمي ،فرهنگي و ارزشهاي

بومي برداشت .به نظر ميرسد به منظور بهرهگيري از منافع و فرصتهاي خاص ناشي از

بينالملليشدن آموزش عالي کشور و نيز به منظور پرهيز از التقاط فکري و فرهنگي و حفظ
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و تقويت دانش و فرهنگ بومي و ملي ،بوميسازي دانش در برنامههاي درسي آموزش عالي

کشور مورد توجه جدي قرار گيرد؛ بنابراين هر دو رويکرد همانند بالهايي تصور ميشود که

ميتواند در عصر جهانيشدن ،نظام مهندسي فرهنگي و علمي کشور را اوج و عظمت بخشد.

بنابراين اگر دستاندرکاران برنامههاي درسي و تصميمگيرندگان آموزش عالي در کشور

نگران دانش بومي و هويت ملي و عواقب جهانيشدن هستند ،الزم است مبنا و چشمانداز

مطلوبي اختيار کنند و متوجه باشند که نظرگاه و جهتگيري آنان همچون هريک از نظريههاي
رشد دانش بومي که تشريح شد ،آنان را به کدام جهت راهنمايي ميکند .آنان بايد اهداف اصلي
بينالملليسازي آموزش عالي کشور را تعيين کنند و دقيق ًا مشخص کنند آيا اهداف مذکور با

رسالتهاي آموزش عالي کشور همخواني دارد؟ آيا اجراي اهداف مذکور در توليد علم و

اشاعه دانش ،تقويت و غنيسازي فرهنگ و تربيت منابع انساني مورد نياز نقش مثبتي دارد؟

برنامههاي درسي به طور خاص و آموزش عالي به طور عام بايد به نفع چه کساني يا گروههايي
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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بينالمللي شود؟ ذينفعان و ذيربطان بينالملليسازي در آموزش عالي چه کساني هستند و
سهم آنان در تعيين اهداف ،اجراي رويکردها و برنامهها و ارزشيابي از فرايندها چقدر است؟

با نگاهي بر نظريههاي مرتبط با جهتگيريهاي جهانيشدن و بينالملليسازي مراکز آموزشي

عالي ،به اين نتيجه ميرسيم که هريک از رويکردها و نظريههايي که براي بينالملليسازي يا

بوميسازي برنامههاي درسي مطرح شد ،بر اساس ميزان اهميتي که براي دانش بومي ،دانش
جهاني ،هويت ملي و هويت جهاني قائل است ،پيامدها و بروندادهاي خاصي را در جامعه به

دنبال دارد .هريک از اين نظريهها ،يک طيف يا تيپي از نظريههاي برنامه درسي است که ميتوانند

به سياستگذاران و برنامهريزان درسي نهادهاي آموزشي کمک کنند تا اينان بتوانند بهگونهاي

شايستهتر به فهم پيامدهاي مثبت و منفي برنامهريزيهاي خود نائل شوند؛ لذا ،ارجحيت هريک از

اين رويکردها در فرايند بينالملليسازي برنامه درسي مبتنيبر ميزان اهميت دانش بومي و هويت
ملي در مقابل دانش جهاني و هويت جهاني است .براي مثال ،اگر جهتگيري بينالملليسازي

برنامههاي درسي در آموزش عالي جامعه ما ،مبتنيبر نظريههاي استعارهاي درخت ،کريستال
يا قفس باشد ،طبيعي است که بهرهگيري محض از دانش ملي ،کانون توجه ميشود و مراکز

آموزشي ناچارند براي رشد و توسعه دانش ملي ،فقط به پيشينههاي فرهنگي و اجتماعي توجه
کرده و در نتيجه ،خود را از دانش جهاني بينياز ببينند و نتوانند بهرههاي الزم را از فرصتهاي

جهانيشدن و بينالملليسازي ببرند و حتي به آسيبهايي مبتال شوند.

از سوي ديگر ،اگر رويکرد بينالملليسازي برنامههاي درسي در آموزش عالي جامعه ما

مبتنيبر نظريههاي استعارهاي قارچ يا آميب باشد ،طبيعي است که توجه خود را بر دانش جهاني

و استفاده از آن در طراحي برنامههاي درسي متمرکز ميکنند و اين جهتگيري نيز ،کمتوجهي

به رشد و پرورش دانش ملي ،هويت ملي و سرمايههاي فرهنگي و اجتماعي را به دنبال
خواهد داشت؛ بنابراين بديهي است انتخاب مسيري فيمابين دو رويکرد قبلي ،جهتگيري
بر مبناي نظريه

DNA

خواهد بود .اگر برنامهريزي درسي آموزش عالي مبتنيبر اين نظريه

باشد ،اين فرصت فراهم ميشود که هم از دانش بومي و هم از دانش جهاني استفاده شود .در

نتيجه ،فرصتها ،تهديدها و چالشهاي ناشي از جهانيشدن و بينالملليسازي قابل تشخيص
ميشوند و نظام آموزش عالي ميتواند به نقاط قوت آموزشي و پژوهشي خود بيافزايد و
رسالتهاي خود را بهگونهاي بهتر محقق سازد.
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