مؤلفههای جهانیشدن دانشگاه در نظام دانشگاهی ایران ازنظر صاحبنظران
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چکیده
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،شناسایی مؤلفههای جهانیشدن دانشگاه در نظام دانشگاهی ایران ازنظر صاحبنظران
بود .روششناسی :پژوهش از نوع کیفی و روش آن مصاحبه بود .مشارکتکنندگان پژوهش ،صاحبنظران و
متخصصان آموزش عالی در حوزه جهانیشدن دانشگاه بودند که بر اساس نمونهگیری هدفمند تا رسیدن اشباع نظری
با  21نفر از آنها مصاحبه عمیق صورت گرفت .یافتهها :پس از گردآوری دادهها ،فرایند پاالیش ،بازخوانی ،دسته-
کیفی ،شامل اعتمادپذیری (معادل روایی درونی در پژوهش کمی) ،انتقالپذیری (معادل روایی بیرونی در پژوهش
کمی) ،قابلیت اطمینان (معادل پایایی) و تأیید پذیری (معادل عینیت) ،بررسی و بر اساس آن ،روایی و پایایی پژوهش
تأیید شد .بر اساس نتایج پژوهش ،الگویی شامل  6عامل (جهانیشدن فرهنگ؛ جهانیشدن سیاسی؛ جهانیشدن
اقتصاد؛ جهانیشدن اجتماعی؛ جهانیشدن علمی؛ جهانیشدن مدیریت) و  26مقوله ترسیم شد که برای جهانیشدن
دانشگاه باید موردتوجه قرار بگیرد.
واژگان کلیدی :جهانیشدن ،دانشگاه ،نظام دانشگاهی
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مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی آزاد است که در گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سمنان
استادیار رشته مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سمنان ،نویسنده مسئول،
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انجامگرفته است.
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بندی و ارائه یافتهها از طریق فن تحلیل محتوای کیفی متن مصاحبهها صورت گرفت .مالکهای ارزیابی پژوهش
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مقدمه
در شرایط امروزی که سازمانها در معرض محیط رقابتی و پیچیدهی جهانی قرار دارند ،همواره نیاز به تغییر و تحول
در آنها احساس میشود .پیچیدهتر شدن محیط و تأثیرات عوامل گوناگون محیطی ،سازمانها را به سمت استفاده از
اطالعات و برخورداری از دانش الزم برای پاسخگویی به محیط رهنمون میکند .مرجع تولید دانش ،اطالعات و
فناوری؛ بهعنوان ابزار رویارویی با این محیط آشوبناک ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی هستند (هال،)2009 ،1
زیرا نظام دانشگاهی هر جامعه ،معرف باالترین سطح از تفکر و علم آن جامعه محسوب میشوند و اصول جهانبینی
و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود متجلّی میسازند و باتربیت متفکران و دانشمندان آینده در جهت بخشیدن
به حرکتهای گوناگون فکری ،اعتقادی ،فرهنگی و سیاسی جامعه مؤثر واقع میشوند .بهعالوه دانشگاهها یکی از
مهمترین اجزای نهاد آموزش و از مهمترین عوامل شکلدهی آینده جامعه تلقی میشوند؛ اما به دلیل دگرگونیهای
شدیدی که امروزه دنیای نظام دانشگاهی را تحت تأثیر قرار داده ،اهداف ،برنامهها و جهتگیریهای آنان بیشازپیش
در کانون توجه واقعشدهاند چونکه امروزه نظام دانشگاهی را نمیتوان بادانش ،ذهنیت ،الگوها و روشهای دیروز
الگوهای جدید ذهنی و عملی را بیاموزند ،توسعه دهند و البته بهدرستی بهکارگیرند .از طرفی ،در عصر جهانیشدن

که مراکز آموزشی در معرض محیط رقابتی و پیچیدهی جهانی قرار دارند وجود یک رویکرد یا تئوری آموزشی پویا و
کارآمد در دانشگاه ـ آنهم دانشگاهی که میخواهد در قلمرو تخصصی و محیط خود پیشرو و پیشآهنگ باشد ـ
ضرورتی انکارناپذیر و عاملی حیاتی در موفقیت آنان محسوب میشود (جعفری ،امینبیدختی و محمدی.)1397 ،
واقعیت این است که نظام دانشگاهی بهعنوان یک سیستم اجتماعی پیچیده در محیط خود فعالیت میکنند .لذا از
یکسو از جهات مختلف علمی ،آموزشی ،خدماتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بر محیط خود و تحوالت
آن اثر میگذارند؛ از سوی دیگر ،خود از محیط و تحوالت آن تأثیر میپذیرند .طبیعتاً مطلوب است که این تأثیر و
تأثر تا آنجا که ممکن است بهگونهای بسترسازی و هدایت شود که بیشترین بهره را در توسعه جامعه و آموزش عالی
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اداره کرد .تحوالت و دگرگونیهای گسترده ،پویا و پیچیده امروزی ایجاب میکند که دانشگاهها همواره نگرشها و
2

به ارمغان آورد .در این راستا ،نظام دانشگاهی بهعنوان مراکزی راهبردی در نظر گرفته میشوند که رشد و توسعه
پایدار جوامع مستقیماً به کمیت و کیفیت محصوالت آنها وابسته میباشد ،بنابراین ضرورت بررسی چگونگی
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گسترش کمّی و کیفی فرصتهای آموزشی در آن انکارناپذیر است (علی و طاهر .)2009 ،1مروری بر تحوالت نظام
دانشگاهی از ظهور اولین دانشگاه در قرن سیزدهم تا به امروز و همچنین دگرگونیهای بارز و آشکار ساختارهای
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی کشورها نشان میدهد که دانشگاه همواره نهادی پویا و متغیر بوده و همگام با تحوالت
و ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی و معرفتی تغییر کرده است .یکی از مفاهیم اصلی برای توصیف این تحوالت در
نظامهای دانشگاهی ،جهانیشدن میباشد (لِولِن2010 ،2؛ اید.)2019 ،3
ژان یو )2010( 4جهانیشدن را بهعنوان فرآیند تلفیق ابعاد بینالمللی ،میان فرهنگی و جهانی در اهداف ،کارکردها و
نحوه آموزش تعریف میکند (جعفری )1398 ،و اثر شگرفی بر همهی جنبههای زندگی انسان و ازجمله فرهنگ و
دانشگاه (ویرا2004 ،5؛ رابرتسون ،نوولی ،دیل ،تیکلی ،داچی ،دبِال )2007 ،6داشته است .بهطوریکه برخی از
پژوهشگران ،قرن بیست و یکم را ،قرن تحرک آموزشی 7و تعلیم جهانی 8توصیف کردهاند (لی .)2001 ،9اگرچه
جهانیشدن نمیتواند یک نتیجه عمومی داشته باشد یا یک جهان همگن خلق کند بنابراین نتایج گوناگون و متضادی
دارد (شافر ،)2001 ،10اما به باور متخصصان ،همه دانشگاهها تحت تأثیر جهانیشدن هستند و جهانیشدن در تمام
جهانیشدن نظام دانشگاهی نهتنها یک ضرورت ،بلکه پاسخی مبتنی بر آیندهنگری است زیرا محیط محدود و ایزوله
شده دیگر نمیتواند به اهداف گستردهی آموزش عالی جامهی عمل بپوشاند (ویرا)2004 ،؛ بنابراین نظام دانشگاهی
نیازمند بازنگری مطلوبیتهای اساسی (چشمانداز ،ارزش ،رسالت ،اهداف و  )...خود میباشد؛ زیرا وظیفه و نقش
نظام دانشگاهی در عصر جهانیشدن بسیار خطیر و دشوار گردیده است .برای حل مسائل پیچیده ناشی از
جهانیشدن ،نظام دانشگاهی باید به چرخه پویای تولید و انتشار دانش و یادگیری مادامالعمر ،برنامه درسی ملی ـ
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سطوح و ابعاد آنان تأثیرات عمیقی بهجای گذاشته است (تورس و مورو2000 ،11؛ دلنتی .)2002 ،12درواقع،
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جهانی (لیزوی و لینگر ،)2010 ،1نگرش مثبت به آموزش عالی و انعطافپذیری نظام آموزش با نیاز بازار کار
(هروکوف و آگنزی ،)2019 ،2آیندهنگری و تولید نرمافزارهای تغییر اجتماعی و درونی کردن هنجارهای مدرن مجهز
گردد و واجد توانمندیها و ظرفیتهای جدیدی شود .دانشگاهها باید به معماری مجدد ساختارها و فرایندهای خود
بر اساس روابط جهانی اقدام کند و طرحی تازه برای این دوران بیندیشد ،چون امروزه تغییر برای آموزش عالی و
مؤسسات آنیک ضرورت است ،نه یک فرصت (جعفری و همکاران.)1397 ،
فرآیند جهانیشدن بهصورت امواجی توفنده و غیرقابلاجتناب تمامی مرزهای سیاسی و قانونی کشورها را در هم
مینوردد و دانشگاه ها با مسئولیت خطیری که بر عهده دارد باید با پذیرش این پدیده بکوشد تا در اداره مؤثر آن،
بهترین نتیجه را برای کشور خود حاصل سازد .آموزش بهصورت سنتی خود ،برای انجام چنین مأموریتی کارآمدی
الزم و شایسته را نخواهد داشت .در این راستا نگرش دروننگر آموزش سنتی که بر استاد محوری ،سخنرانی محوری
و عدم توجه به رضایتمندی دانشجو تأکید دارد باید جای خود را به نگاه بروننگر و جهانی بدهد .بر این اساس برای
رویارویی با مسائل پیچیده و گسترده امروز باید با شیوهای نو به استقبال مسائل جهانی رفت و با قبول یک حیات
الزم به ذکر است که تاکنون توسط صاحبنظران ،اندیشمندان و مؤسسات علمی ـ آموزشی مختلف ،چارچوبهای
متعددی برای جهانیشدن نظام دانشگاهی پیشنهادشده است که هرکدام دارای ابعاد و عناصر ،مالکها و ویژگیهای
خاصی میباشند .بهعنوانمثال ،رشد و توسعه دانش ملی و بومی به کمک دانش کشورهای دیگر (ویلیامز)2005 ،؛
ارتقاء برنامههای درسی با محتوای بینالمللی (آلتیک و نایت)2007 ،3؛ تمرکززدایی و عدالت محوری (علی و طاهر،
)2009؛ تفکر و اندیشه مدیریتی مبتنی بر جهانیشدن (لوپز و کامبوتو)2011 ،4؛ تغییرات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
ایدئولوژیکی و توسعه شهروند جهانی؛ گسترش آموزش عالی مجازی و آموزش از راه دور (بابیل و کاراباجال،5
)2011؛ توسعه برنامه درسی دانشگاهها در راستای محتوای بینالمللی آموزش و تربیت شهروندان جهانی (شانگ
وینگ)2012 ،6؛ اما این چارچوبها و الگوها برای جوامع خاص و با در نظر گرفتن ویژگیهای فرهنگی ،اقتصادی،
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جمعی مشارکتجو و گشوده بهسوی دیگران ،پدیده جهانیشدن را بهگونهای سازنده پذیرا شد.

اجتماعی و شرایط و اقتضائات محیطی آنان طراحی گردیده است و بهاحتمالزیاد در جوامع دیگر با شرایط متفاوت،
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کاربرد اساسی نخواهد داشت .با فرض کاربردی بودن آنها ،اجرای این الگوها در جوامع دیگر بهصورت ناقص
خواهد بود چراکه هر جامعه الگوها و آرمانهای خاص خود را دارا میباشد؛ بنابراین منطقی به نظر میرسد که
الگوها و تئوریهای مختلف علوم متناسب با شرایط هر جامعه بومیسازی شود تا منطقی نزدیکتر به منطق وجودی
الگو یا تئوری داشته باشد.
بدیهی است تحقق این مهم قبل از هر چیز مستلزم درک عمیق مسئوالن نظام دانشگاهی از تحوالت درون و برون
سیستم آموزشی ،انعطافپذیری و مسئولیتپذیری (وُرِک و موگان ،)2013 ،1پاسخگویی به تغییرات محیط پویا و
پیچیده (گلمن ،)2002 ،2تأمین نیازهای اجتماعی دانشجویان (جیکو و گوبل )2018 ،3حمایت و مشارکت و
درستکاری 4تمامی اعضای دانشگاه و شناخت نوع جهانیشدن آموزش و بسترسازی الزم در راستای توسعه جوّ
سازمانی مناسب (حامی تغییر) (آبریکس ،)2001 ،5بهبود تصویر بیرونی ،6تصمیمسازی برای بهسازی و تغییر
(بالندگی) و توسعه چشمانداز مشترک نظام دانشگاهی مبتنی بر شایستگی (کالن2005 ،7؛ جیکو و گوبل،)2018 ،
میباشد .بههرحال ضرورتهای عصر جدید ایجاب میکند توجه ویژهای نسبت به این رویکرد جهانیشدن صورت
است .برنامهریزی آموزش عالی کشور باید بتواند در کنار حفظ باورها ،ارزشها ،سنتها ،اعتقادات دینی و توجه به
دیرینه باستانی و اسالمی ،توسعه علمی ،پژوهشی و مهندسی دانش ،بینش ،باورها و فرهنگ جامعه را هم در سطح
بومی و ملی و هم در سطح بینالمللی محقق سازد.
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گیرد .این امر مستلزم توجه به ابعاد فرهنگی ،تمدنی دانش ،دولت ،مردم و جامعه ،رقبا و بازیگران محیط بینالمللی
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مبانی پژوهشی
پژوهشهای زیادی در کشورهای مختلف با رویکردهای گوناگون درباره جهانیشدن دانشگاه انجامشده است .برای
مثال ،ویلیامز ( )2005مهمترین عوامل بینالمللی شدن را در این موارد میداند :رشد و توسعه دانش ملی و بومی به
کمک دانش کشورهای دیگر؛ اعتبار سنجی به تحصیالت عالی بینالمللی؛ بهسازی و توسعه نظام آموزشی و بهبود
کیفیت منابع انسانی؛ کسب توانایی برای رقابت در جوامع دانشمحور؛ کسب مهارتهای الزم برای رویارویی با
چالشهای اقتصادی جهان؛ کشف راههای جدید برای حل مسائل؛ افزایش خودآگاهی و کسب تجربیات جدید از
جوامع مختلف؛ ایجاد تعامل بینالمللی و کسب مهارتهای زبانی در محیط واقعی و ایجاد چشمانداز مناسب شغلی
در آینده .آلتبک و نایت ( )2007به موارد زیر بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر جهانیشدن دانشگاهها اشارهکردهاند:
سیاستهای دولت و هزینههای تحصیل؛ گسترش ظرفیت داخلی دانشگاهها بهخصوص در مقطع کارشناسی ارشد و
دکترا؛ استفاده از زبان انگلیسی بینالمللی بهعنوان یک وسیله آموزشی و پژوهشی بهخصوص در سطح تحصیالت
تکمیلی؛ ارتقاء برنامههای درسی با محتوای بینالمللی؛ گسترش آموزش مجازی و پذیرش مدرک آن از سوی
است.
1

بر اساس پژوهش ویلیس و ساتُشی و جرمی ( )2008مهمترین مشکالت دانشگاههای ژاپن در عرضه خدمات در
شرایط جهانیشدن عبارتاند از :وجود ساختار بوروکراتیک در دانشگاهها و جامعه؛ ضعف همکاری در برنامههای
درسی در دانشگاهها؛ کمبود اعضای هیئتعلمی توانمند؛ دانش پایین زبان انگلیسی در دانشگاههای ژاپن و تنشهای
سیاسی با کره و چین .جونز و کیلیک )2008( 2با مرور پژوهشهای مرتبط با جهانیشدن برنامههای درسی آموزش
عالی موارد زیر را بهعنوان ارزشهای مدنظر در چنین برنامههایی شناسایی کردهاند :گشودگی ،پذیرش ،تحمل پایه
مشترک اخالقی ،حساسیت فرهنگی و محیطی (آیالک)1997 ،؛ شهروندی جهانی ،تکثر فرهنگی و پیوستگی اجتماعی
(های)2002 ،3؛ ذهن گسترده باز ،درک و احترام به مردم و فرهنگهای دیگر ،ارزشها و روشهای زندگی ،درک
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دانشگاهها و سازمانها و تالش برای اجرای بهینه برنامهها و نظارت بر آنان و اطمینان از کیفیت برنامههای یادشده

ماهیت نژادپرستی (نیلسون)2003 ،4؛ احترام گذاشتن و ارزش قائل شدن به سایر فرهنگها ،گشودگی و پذیرش
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بدون پیشداوری ،کنجکاوی و کشف ،قابلیت تحمل (دیردروف و هانتر)2006 ،؛ کیفیت دانشگاهها (جی ینگ،1
 .)2009نتایج پژوهش علی و طاهر ( )2009حاکی از آن بود که تمرکززدایی در امر آموزشوپرورش ،به بهبود کیفیت
محصوالت آموزشی ازجمله دانشآموزان و دانشجویان کمک کرده است .از سوی دیگر غیرمتمرکز بودن
آموزشوپرورش ،باعث پاسخگویی بیشتر آموزش به نیازهای محلی شده است .اچِوِریا ( )2009پژوهشی با عنوان
سهم آموزش عالی بر رشد اقتصادی انجام داده است .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که تغییرات جهانیشدن
پیشبینی کننده معنادار درآمد کشورهای نمونه پژوهش میباشد .همچنین تعامل جهانیشدن و آموزش عالی پیشبینی
کننده معنادار درآمد سرانه کشورهای نمونه پژوهش میباشد .از سوی دیگر اگر رابطه آموزش عالی و اقتصاد کشور با
تغییرات جهانی همراستا باشد افزایش ارتباط بین سیستم تولیدی یک کشور با سیستم تولید جهانی را به همراه
خواهد داشت و این امر بهنوبه خود رشد اقتصاد یک کشور را افزایش میدهد .پژوهشی با عنوان جهانیشدن و
آموزش عالی در جنوب کالیفرنیا :از دیدگاه اعضای هیئتعلمی در سال  2010توسط ولدان ،رگپی ،چانگ ،جونز،
لیتون 2انجامشده است .نتایج بهدستآمده از این پژوهش بیانگر آن است که اعضای هیئتعلمی معتقدند که
دانشجویان و اعضای هیئتعلمی فراهم میسازد و این امر بهنوبه خود باعث افزایش عالقهمندی آنان به فعالیتهای
پژوهشی و آموزشی میگردد و از سوی دیگر دانش موجود در سرتاسر جهان به سهولت در دسترس ذینفعان ازجمله
دانشجویان و اعضای هیئتعلمی قرار گیرد.
پژوهشی توسط آل اِبری 3با عنوان تأثیر جهانیشدن بر سیاست آموزشوپرورش کشورهای درحالتوسعه :مطالعه
موردی کشور عمان در سال  2011انجامشده است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،سیاست آموزشوپرورش شدیداً
تحت تأثیر فرایندهای جهانیشدن قرار دارد و این امر منجر به تغییرات عمیق در روشها و سیاستهای
آموزشوپرورش شده است .همچنین بر اساس این مطالعه مباحثی مانند اقتصاد دانشبنیان؛ یادگیری مادامالعمر ،برنامه
درسی ملی و فناوریهای بینالمللی نگرانی اصلی سیاستهای آموزشوپرورش در هر دو کشورهای درحالتوسعه و
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جهانیشدن آموزش عالی بستر مناسب برای کالسهای درسی متنوع و گسترش دانش و در دسترس بودن آن برای

توسعهیافته است و این امر منجر میشود که سیاستهای آموزشوپرورش خود را متأثر از جهانیشدن بنیانگذاری
نمایند .از سوی دیگر زبان انگلیسی ،زبان غالب تجارت و کسبوکار در جهان به شمار میرود و این وضعیت
شرایطی را به وجود آورده که تقریباً تمام کشورهای درحالتوسعه به تدریس زبان انگلیسی مبادرت ورزند ،بنابراین
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یکی از تغییرات سیاست و روشهای آموزشوپرورش کشور عمان گنجاندن تدریس و آموزش زبان انگلیسی در
برنامههای خود است.
لوپز و کامبوتو ( )2011در پژوهشی خود به بررسی آموزش چند فرهنگی در شرایط جهانیشدن و بینالمللی شدن
پرداختهاند .ازنظر این دو پژوهشگر ،با توجه به تحوالت ایجادشده در شرایط کنونی و با توجه به بینالمللی شدن و
جهانیشدن تحوالت آموزش ،چند فرهنگی شدن آموزش عالی نیز بهصورت عینی نمود یافته است .بهبیاندیگر بروز
چند فرهنگی شدن دانشگاهها در ادامه روند جهانیشدن آموزش پدید آمده است .این دو پیشنیازهای نظام
دانشگاهی در عصر جهانیشدن مشتمل بر سیاستگذاریها و برنامهریزیهای جدید در عرصهی آموزشهای چند
فرهنگی1؛ آنچه دانشگاههای عصر جهانیشدن میبایست آموزش دهند؛ برنامه درسی مبتنی بر ویژگیهای
جهانیشدن؛ تفکر و اندیشه مدیریتی مبتنی بر جهانیشدن؛ ترویج فرهنگ نوعدوستی و احترام به عقاید مختلف و
متفاوت بهعنوان نقطه اشتراک فرهنگهای متفاوت؛ بهکارگیری تکنولوژیهای نوین در دانشگاههای عصر
جهانیشدن؛ حاکم شدن همصدایی و تفکر گروهی بر دانشگاهها در دهکده جهانی؛ برنامهریزی در زمینه مهاجرت
جهانیشدن در دانشگاهها و گسترش آموزشهای غیررسمی و رسمی بهعنوان یکی از وظایف دانشگاههای عصر
جهانیشدن میدانند .بابیل و کاراباجال ( )2011گسترش آموزش عالی مجازی و آموزش از راه دور را یکی از
رهآوردهای جهانیشدن برشمردهاند و دریکی دو دهه آینده عمده فعالیت دانشگاهها در جهان معطوف به آموزش از
راه دور خواهد شد .از دیدگاه این دو پژوهشگر ،نظام دانشگاهی در هزاره سوم با توجه به شرایط جهانیشدن دارای
ویژگیهای زیر میباشد :چندزبانه بودن دانشگاه؛ نوآوری در شیوههای آموزش؛ توجه به فرهنگ محلی در
آموزشهای آنالین و تغییر در برنامهریزی درسی با توجه بهپیش نیازهای آموزشهای مجازی (بابیل و کارباجال،
 .)25-5 :2011همچنین در سال  2011پژوهشی با عنوان جهانیشدن و تأثیر آن بر آموزشوپرورش و فرهنگ در
مالزی توسط عبدالرزاق 2انجام گرفت .جهانیشدن بر کیفیت آموزشوپرورش تأثیرگذار است ،اما کیفیت نظام
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دانشگاهیان در عصر جهانیشدن؛ توجه به سنتها ،قومیتها ،فرهنگها ،ادیان و تحوالت اجتماعی در عصر

آموزشوپرورش مالزی در حد قابل قبولی نیست و همچنین جهانیشدن بر فرهنگ اثر منفی دارد.
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آکانی )2012( 1و استیونز )2012( 2در پژوهشهای خود به این نتایج دست یافتند که جهانیشدن موجب تغییر
سیستمهای آموزش و روند کیفیت در آموزش میشود .این تأثیرات مثبت جهانیشدن بر تعلیم و تربیت قابلمالحظه
است و در این راستا سیستم آموزشی باید مبنای خود را بر کیفیت جهانی قرار داده و استانداردهای بینالمللی پیش
گیرد .در سال  2012پژوهشی توسط شانگ وینگ با عنوان تجدیدنظر در مأموریت بینالمللی سازی نظام دانشگاهی
در منطقه آسیا و اقیانوسیه صورت گرفت .یافته پژوهش حاکی از آن بود که بهمنظور استفاده از فرصتهای
جهانیشدن و بینالملل سازی نظام دانشگاهی بایستی تعهدی به توسعه برنامه درسی دانشگاهها در راستای محتوای
بین المللی آموزش ایجاد شود و بر اساس آن شهروندان جهانی تربیت شوند که خواهان صلح جهانی باشند (شانگ
وینگ .)2012 ،پژوهش دیگری با عنوان مطالعه مقایسهای درک از استراتژیهای بینالمللی در دانشگاههای انگلستان
توسط وُرِک و موگان ( )2013انجامگرفته است .بر اساس این مطالعه دانشگاههای موردمطالعه در زمینه برنامه درسی
بینالمللی طرحهایی را اجرا کردهاند اما در زمینه ثبتنام دانشجویان بینالمللی در دانشگاهها نیازمند نیروی انسانی و
منابع بیشتری هستند تا بتوانند به همکاری بینالمللی در زمینه تدریس و ایجاد یک محیط یادگیری بینالمللی
بایستی متعهد به برقراری ارتباط و تعامل با دیگر دانشگاههای جهان و تحوالت درون و برون سیستم آموزشی گردند.
شیلد )2019( 3در پژوهش خود خاطرنشان کرد که در راستای جهانیشدن و خطرات زیستمحیطی ،آموزش عالی
برای ایجاد توسعه پایدار باید در برنامههای خود حفاظت از محیطزیست را بگنجاند.
بر اساس مطالب مطرحشده و با توجه به اینکه نظام دانشگاهی ،پدیدهی پیچیدهای است و جهانیشدن دانشگاه،
سیستمی پویا؛ لذا باید برای اندیشه ،عمل ،طرحریزی و اقدام در خصوص جهانیشدن دانشگاه ،الگوی مناسبی
طرحریزی کرد .بدیهی است نظر به پویایی واقعیت ،هر الگویی که ساخته شود ناقص و موقتی خواهد بود؛ اما ناگزیر
باید کوشید الگویی ساخته شود که نقص کمتری داشته باشد ،پدیده و ابعاد مختلف آن را بیشتر و بهتر پوشش دهد و
منطقی نزدیک به منطق وجودی پدیده موردنظر داشته باشد .لذا در این مطالعه تالش شد تا با استفاده ازنظر
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بپردازند .همچنین مدیران و مسئوالن دانشگاهها برای استفاده بهینه از استراتژیهای جهانیشدن در نظام دانشگاهی

متخصصان ،مبانی نظری و پژوهشهای پیشین پیرامون جهانیشدن دانشگاه و با اتخاذ رویکردی نظاممند و از منظری
تعاملی ،ضمن برشمردن ابعاد کلی جهانیشدن نظام دانشگاهی و عوامل و شاخصهای آن ،پیامدهای ناشی از آن نیز
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در قالب چارچوبی مفهومی ارائه شود تا ضمن کمک به مسئوالن و محققان در درک سریع مفهوم جهانیشدن
دانشگاه و ابعاد و پیامدهای آن ،به آنها در ارزیابی سریع جهانیشدن آموزش در نظام دانشگاهی و طراحی و
اقدامهای مدیریتی متناسب با شرایط و اقتضائات درونی و محیطی نظام دانشگاهی ،برای توسعه جهانیشدن در
قلمرو موردنظر یاری رساند .با اوصاف ذکرشده پرسشهای زیر مطرح و پیگیری شد.
.1

مؤلفههای جهانیشدن دانشگاه در نظام دانشگاهی ایران کداماند؟

.2

با توجه به مؤلفههای شناساییشده ،الگوی مناسب برای جهانیشدن دانشگاه در نظام دانشگاهی ایران کدام
است؟

روششناسی پژوهش
با توجه به ماهیت دادهها ،پژوهش از نوع کیفی و ابزار مورداستفاده در آن ،مصاحبه نیمه ساختاریافته است .با توجه
به این روش ،پرسشهای مصاحبه از پیش ،مشخص شد و از تمام پاسخدهندگان ،پرسشهای مشابه پرسیده شد و
جزئیات مصاحبه ،شیوه بیان و ترتیب آنها ذکر نشد و این موارد طی فرایند مصاحبه تعیین شدند .در مصاحبهها نیز
مانند سایر ابزارهای گردآوری دادهها ،کشف سازهها ،مفاهیم ،مضامین و ویژگیهای برجسته یک موضوع و پی بردن
به الگوهای علی یا رابطهها در خصوص پژوهش مدنظر بود (کریمی و نصر .)1392 ،بر این اساس ابتدا فهرستی از
متخصصان این حوزه ،تهیه و با توجه به هدفهای پژوهش 5 ،پرسش باز پاسخ ،طراحی و برای آنها فرستاده شد.
در گام بعدی ،زمانبندی ،تعیین و مصاحبهها انجام گرفت .دامنه زمانی مصاحبهها از  45تا  90دقیقه متغیر بود.
مشارکتکنندگان پژوهش ،استادان و اعضای هیئتعلمی متخصص حوزه جهانیشدن دانشگاهی بودند .بر اساس
نمونهگیری هدفمند صاحبنظران کلیدی و تکنیک اشباع نظری ،با  21نفر مصاحبه صورت گرفت .پس از اجرای
مصاحبهها و گردآوری دادهها ،به پاالیش ،بازخوانی ،دستهبندی و ارائه یافتهها از طریق فن تحلیل محتوای کیفی متن
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سعی شد آزادی عمل آنها در ارائه پاسخ خود به هر طریقی که میخواهند ،تأمین شود .البته در راهنمای مصاحبه

مصاحبهها اقدام شد .مالکهای ارزیابی پژوهش کیفی ،1شامل اعتمادپذیری( 2معادل روایی درونی در پژوهش کمی)،
انتقالپذیری( 3معادل روایی بیرونی در پژوهش کمی) ،قابلیت اطمینان( 4معادل پایایی) و تأیید پذیری( 1معادل
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عینیت) (صدوقی )1387 ،و اقداماتی که برای تأمین آنها در پژوهش حاضر انجامگرفته ،در جدول ( )1ذکرشده
است.
جدول  -1نحوه تحقق مالکهای ارزیابی پژوهش کیفی در پژوهش
مالک

شیوه اطمینان از کیفیت
چک کردن توسط اعضا،

اعتمادپذیری

درگیر شدن طوالنیمدت
در میدان ،چندجانبه نگری
دادهها

اقدام در پژوهش برای تأمین امنیت آن
برای اطمینان از روایی دادهها و اینکه آیا تحلیلهای
پژوهش به شکل صحیح دیدگاههای متخصصان را
درباره موضوع پژوهش تحت پوشش قرار میدهد یا
نه؟ یافتهها برای بررسی به سه نفر از متخصصان ارائه
شد تا قابلپذیرش بودن آنها را تأیید کنند.
بهمنظور افزایش انتقالپذیری یافتهها ،راهبرد چند
سویه سازی دادهها (استفاده همزمان از اسناد و

انتقالپذیری

توصیف کامل محیط و
شرکتکنندگان
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پیشینه پژوهش و دادههای شفاهی حاصل از
مصاحبه) چندسویهسازی بررسیکننده /پژوهشگر
(استفاده از پژوهشگر دوم در فرایند گردآوری،
تحلیل و تفسیر دادهها) ،چند سویه سازی محیطی
(انجام مصاحبه در مکان و زمانهای متفاوت شامل
دانشگاه و محیط کار) ،به کار گرفته شد تا میزان
باورپذیری تفسیرهای بهعملآمده افزایش یابد.

قابلیت اطمینان

بازرسی ،مستندسازی

سعی شد تا با تهیه شواهد و اسناد و مدارک کافی در

پژوهشگر در خصوص

خصوص موضوع پژوهش ،بهگونهای مشروح و

دادهها روشها و

دقیق ،رویهها ،زمینه و شرایط پژوهش توصیف گردد.

تصمیمات ،چندجانبه
نگری پژوهشگر
] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1398.11.2.6.8

confirmability

1
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تأیید پذیری

بازرسی دادهها برای

پژوهشگر سعی کرد با توضیح جزئیات کافی از

اطمینان از میزان تأیید

فرایند گردآوری و تحلیل دادهها ،تأیید پذیری یافتهها

پذیری آنها

را تأمین کند.

برای تحلیل دادهها از روش تحلیل تفسیری استفاده شد .در این پژوهش بر اساس اصول و چهارچوب عملی آن در
حد امکان ،به آشکار کردن پیامهای نهفته در متن نوشتاری مصاحبه اقدام شد .بر این اساس ،با مرور ادبیات پژوهش،
درباره اینکه چه موضوعات و مفاهیمی باید برای رمزگذاری انتخاب شود ،تصمیمگیری و مفاهیم متناسب با آنها از
دادههای حاصل از مصاحبه استخراج شد .تحلیل مصاحبهها با اقتباس از مراحل پیشنهادی رابین ( )2005از الگوی
تحلیل تفسیری و طی مراحل گامهای زیر انجام گرفت:
پیادهسازی مصاحبهها و مرور کردن محتوای آنها

مشخص کردن مفاهیمی که نکته جدیدی را مطرح میکردند

بازبینی مجدد متنها مطابقت دادن مفاهیم با آنها و دستهبندی مفاهیم استخراجشده اطمینان

استخراج مقولهها از مفاهیم دستهبندیشده و اختصاص عنوان به آنها
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مشخص کردن مفاهیم مهم و اصلی و حذف موارد تکراری ،غیر مرتبط و ...

بررسی مقولهها ،ترکیب مقولههای دارای اشتراک و حذف موارد اضافی

بازبینی مقولههای نهایی ،تطبیق آنها با متن مصاحبهها و اصالح در صورت لزوم

نمودار ( )1مراحل تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای کیفی

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1398.11.2.6.8

تهیه فهرست نهایی مقولهها

مؤلفه های جهانی شدن دانشگاه در نظام دانشگاهی ایران از نظر صاحب نظران13/

یافتههای پژوهش
پرسش اول :مؤلفههای جهانیشدن دانشگاه در نظام دانشگاهی ایران کداماند؟
همزمان با گردآوری دادهها ،کدگذاری آنها نیز انجام گرفت .بر این اساس حدود  241کد و از این کدها  105مفهوم
استخراج شد .پس از دستهبندی مفاهیم و حـذف مـوارد تکـراری ،مجـدداً مـتن مصـاحبههـا بـازبینی و بـا مفـاهیم
استخراجشده مطابقت داده شد .در گام بعد ،مفاهیم در قالب  26مقوله طبقهبندی شدند .سپس مقولههای نزدیک بـه
هم در قالب  6بعد یا عامل ،تجمیع و دستهبندی شدند (جدول .)2
جدول  -2مفاهیم و مقولههای بهدستآمده از کدگذاری دادههای حاصل از مصاحبهها
عامل

مقولهها
تکثر فرهنگی

فرهنگی

بینالمللی

معرفی و شناسایی سایر فرهنگها؛ حفظ دستاورد تمدنها؛ کسب مهارت
زندگی با اقوام دیگر؛ احترام به تفاوتها و سنتها
پیوند فرهنگها و ملتها؛ شناساندن ارزشهای ملی و بینالمللی؛ شناخت
فرهنگ و رسوم ملی و بینالمللی؛ منشور اخالق جهانی و بینالمللی
حمایت از ایدهها و افکار جدید بینالمللی؛ پرورش قابلیتهای سازگاری

هوش فرهنگی

بافرهنگهای مختلف؛ توانایی مدیریت سازگار بافرهنگهای مختلف؛
یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی

سرمایهگذاری بر روی
روابط دیپلماتیک
سیاسی

فراهم نمودن تسهیالت مناسب برای فرصت مطالعاتی دانشجویان؛ ارتباط و
تعامالت سیاسی؛ سیاستهای مشترک جهانی؛ ایجاد روابط و تعدیل کردن
خصومتها؛ بورسهای بینالمللی؛ عضویت در سازمانهای بینالمللی
حضور دانشگاهها در عرصههای بینالمللی؛ پیوند بین اقتصاد و نظام

دیپلماسی اقتصادی

دانشگاهی؛ فرصتهای شغلی مناسب؛ فرصتهای سرمایهگذاری در
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توسعه فرهنگ ملی و

مفاهیم

آموزش؛ اعتمادسازی در روابط بین دانشگاهها؛ جذب سرمایه بینالمللی
مردمساالری

کاهش شکافهای طبقاتی
حراست از اموال عمومی و ثروتهای ملی؛ شناخت فرهنگ و ادب و سنن؛
معرفی زبان و فرهنگ ملی؛ مهارتهای زندگی و هویت

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1398.11.2.6.8

اجتماعی

ارتقای هویت ملی

آزادی بیان؛ تفکر انتقادی؛ اطالعات روشن و شفاف؛ رعایت حقوق بشر؛
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عامل

مفاهیم

مقولهها

تعلقخاطر مشترک جهانی؛ وفاداری فرهنگی مشترک؛ سخنرانیهای
شهروند جهانی

بین المللی در ارتباط با توسعه شهروندان جهانی؛ تربیت افرادی با ویژگی
جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن

توسعه اجتماعی
آموزش صلح و همزیستی
مسئولیت و رسالت
اجتماعی
توسعه پایدار

تأثیرگذاری دانشگاه بر
اقتصادی

اقتصاد
تجاریسازی آموزش

آگاهسازی همگانی؛ برابرسازی فرصتها؛ همکاریها برای توسعه اجتماعی
گفتگوی تمدنها؛ پرورش سعهصدر؛ مفاهیم انسان دوستانه؛ عواطف انسانی
و همزیستی مسالمتآمیز
ترویج سرمایهی اجتماعی؛ استاندارهای بینالمللی مقبولیت و مسئولیت
اجتماعی
رشد مقتضیات اقتصادی سبک زندگی جدید؛ ارتقای سطح زندگی انسانها؛
اشتغال مؤثر و مولد؛ استاندارهای نیروی کار جهانی
هماهنگی آموزش با تقاضا و نیاز بازار کار؛ گسترش تبادالت اقتصادی؛
یکپارچهسازی اقتصاد جهانی
فعالیت در سطح بین المللی؛ آموزش تجارب و پیوندهای اقتصادی؛ تربیت
نیروی کار کارآمد
جذب سرمایههای خارجی؛ طرح موضوع تجارت آزاد جهانی؛ بهرهبرداری
کامل از منابع جهانی
آگاهی از مفهوم بازار رقابت و جریان آزاد انتقال کاال؛ دسترسی متخصصان

رقابت اقتصاد جهانی

به دانش جهانی؛ حفظ محیطزیست؛ یکپارچهسازی اقتصاد محلی با اقتصاد
جهانی

همکاریهای علمی
بینالمللی
علمی

آموزش مشارکتی؛ شرکت در پروژههای بینالمللی؛ کنفرانسهای علمی
بینالمللی؛ پروژههای تحقیقاتی مشترک؛ مبادله دانشجو و پژوهشگر با
دانشگاههای خارجی
کارآموزی بینالمللی؛ مشارکت در سازمانهای علمی بینالمللی؛ مشارکت
در تولید علم بینالملل

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1398.11.2.6.8

عضویت در مجامع و نهادهای علمی بینالمللی؛ شرکت در دورههای کوتاه
اجتماع علمی جهانی
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توسعه بازارهای جهانی

دسترسی برابر به آموزشوپرورش؛ وحدت و یکپارچگی اجتماعی؛

مؤلفه های جهانی شدن دانشگاه در نظام دانشگاهی ایران از نظر صاحب نظران15/
عامل

مفاهیم

مقولهها

فرصتهای مطالعاتی؛ دعوت از اساتید و متخصصان خارجی؛ پذیرش
افزایش سرعت توسعه

دانشجویان دکتری خارجی؛ ارائه دروس توسط اساتید خارجی؛ رعایت

علمی

استانداردهای آموزشی؛ رشتههای جدید جهانی؛ تطابق رشتههای موجود با
دانشگاههای معتبر جهانی

شکلگیری تفکر جهانی
رشد اجتماعی دانشگاهیان
تنوع مدیریت
ساختار و کارکردهای نوین

مدیریت

فرهنگ عملکرد
تربیت نیروی انسانی کارآمد
استفاده بهینه از تجارب
بینالملل

افراد مؤثر علمی
پذیرش و تربیت دانشجوی خارجی؛ ارائه خدمات کتابخانهای و پایگاه
علمی؛ شکستن عقاید قالبی فرد و تعدیل تعصبات بیهوده
مدیریت مشارکتی؛ پرهیز از اقوام گرایی؛ روابط علمی جهانی؛ ذهنی جهان
اندیش
کاهش دیوانساالری؛ تمرکززدایی؛ شایسته پروری؛ ساختارهای انعطافپذیر
و شبکهای
مدیریت نتیجه مدار؛ صراحت و صداقت در سیاستها و عملکردها؛ توسعه
یادگیری سازمانی و تفکر سیستمی
آموزش نیروی انسانی؛ بهرهگیری از نخبگان بومی و بینالمللی؛ مهاجرت
نخبگان؛ مهاجرپذیری نخبگان
ارتباط با دیگر دانشگاهها و استفاده از تجارب آنان؛ چندزبانه کردن
دانشگاهها؛ فناوریهای نوین

پس از تجمیع و دستهبندی عاملها یا ابعاد الگوی جهانیشدن دانشگاه در نظام دانشگاهی ایران ترسیم شد (شکل )1
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مدیریتی

بازگشت افراد بورسیه به کشور؛ پاسخگویی و مسئولیتپذیری؛ تقدیر از

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1398.11.2.6.8
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جهانیشدن علمی دانشگاه:
همکاریهای علمی بینالمللی
افزایش سرعت توسعه علمی
شکلگیری تفکر جهانی

رشد اجتماعی دانشگاهیان
اجتماعی علمی جهانی

جهانیشدن فرهنگی دانشگاه:

جهانیشدن سیاسی دانشگاه:

توسعه فرهنگ ملی و بینالملل

سرمایهگذاری بر روابط

هوش فرهنگی

دیپلماتیک

تکثر فرهنگی

دیپلماسی انتقادی
مردمساالری

دانشگاه در نظام
جهانیشدن اقتصاد
دانشگاه:

دانشگاهی

جهانیشدن اجتماعی
دانشگاه:

تأثیرگذاری دانشگاه بر

ارتقای هویت ملی

اقتصاد

تربیت شهروند جهانی

تجاریسازی آموزش

توسعه اجتماعی

رقابت اقتصاد جهانی

آموزش صلح و همزیستی

توسعه پایدار

مسئولیت و رسالت

توسعه بازارهای جهانی

اجتماعی
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جهانیشدن

جهانیشدن مدیریت دانشگاه:
تنوع مدیریتی

ساختار و کارکردهای نوین
ترویج فرهنگ عملکرد
تربیت نیروی انسانی کارآمد
استفاده بهینه از تجارب مدیریت
دانشگاههای بینالمللی

شکل ( )1الگوی جهانیشدن دانشگاه در نظام دانشگاهی ایران

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1398.11.2.6.8

مدیریتی

مؤلفه های جهانی شدن دانشگاه در نظام دانشگاهی ایران از نظر صاحب نظران17/

بحث و نتیجهگیری
فرآیند جهانیشدن بهصورت امواجی توفنده و غیرقابلاجتناب تمامی مرزهای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
مدیریتی و علمی کشورها را در هم مینوردد و کشورها باید با پذیرش این پدیده بکوشند تا در اداره مؤثر آن ،بهترین
نتیجه را برای خود حاصل سازند .عصر حاضر ،عصر تغییر و تحوالت شدید و شتابنده نامگرفته است .سازمانهای
مختلف ازجمله مؤسسات آموزشی نیز در مسیر تندباد این تغییر و تحوالت قرارگرفتهاند .این سازمانها میبایست
برای دوام ،بقاء و توسعه خود ،فلسفه وجودی خود را محقق سازند .سازمانهای آموزشی ازجمله دانشگاهها بهعنوان
سیستمهای باز اجتماعی که با محیط زمینهای و محیط تعاملی خود در تعامل فزاینده قرارگرفتهاند ،برای محقق
ساختن اهداف مدنظر خویش ناچارند خود را با این تغییر و تحوالت پرشتاب و بیسابقه هم آهنگ نمایند و برای
بقای معنادار در جهت سازواری (تغییر خود و محیط در جهت مطلوب) هر چه بیشتر گام بردارند .همچنین ،شرایط
جدید و پیچیده محیط امروزی که با پیشرفت فناوری ،روزبهروز در حال دگرگونی و تغییر میباشد ،منجر به
دگرگونی بسیاری از مفاهیم ازجمله مأموریت و نقش نظام دانشگاهی گردیده است .در چنین شرایطی آنچه برای
نگرش دروننگر آموزش سنتی خود را جایگزین نگاه بروننگر و جهانی نمایند .برای رویارویی با مسائل پیچیده و
گسترده امروز نظام دانشگاهی باید با شیوهای نو به استقبال مسائل جهانی برود و با قبول یک حیات جمعی
مشارکتجو و گشوده بهسوی دیگران ،پدیده جهانیشدن را بهگونهای سازنده پذیرا شود .بر این اساس ،گام اول در
این زمینه آن است که مؤلفههای جهانیشدن دانشگاه شناسایی شود .در مرحله بعد با تدوین مالکها و نشانگرها،
اندازهگیری و ارزشیابی فعالیتهای مربوط به هر یک از این ابعاد یا مؤلفهها میسر شود .هدف این پژوهش ،ارائه
الگویی برای جهانیشدن دانشگاه است ،به همین منظور ،طی مصاحبه با متخصصان حوزه جهانیشدن دانشگاه است،
به همین منظور ،طی مصاحبه با متخصصان حوزه جهانیشدن ،مفاهیم و مقولههای اصلی این مورد ،شناسایی شد و
درنهایت  6بعد یا عامل بهعنوان عوامل اصلی که میتواند برای الگوی جهانیشدن دانشگاه مورداستفاده قرار گیرد،
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سازمانها ازجمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشی ارزش میآفریند ،اتخاذ رویهی دیگری است که بر اساس آن

مشخص و الگویی شامل  6عامل و  26مقوله ترسیم شد .در ادامه به بحث در مورد هر یک از عوامل پرداخته شد.
بر اساس نتایج پژوهش ،مقولههای توسعه پایدار ،توسعه بازارهای جهانی ،تأثیرگذاری دانشگاه بر اقتصاد،
تجاریسازی آموزش و رقابت اقتصاد جهانی که با عنوان عامل جهانیشدن اقتصاد نظام دانشگاهی قرار دارند ،با
ولدان و همکاران ()2010؛ آل اِبری ()2011؛ لوپز و کامبوتو ()2011؛ بابیل و کاراباجال ()2011؛ شانگ وینگ
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نتایج پژوهشهای ویلیامز ()2005؛ آلتبک و نایت ()2007؛ نیلسون)2003( ،؛ جی ینگ)2009( ،؛ اچِوِریا ()2009؛
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( )2012همسو است .ازآنجاکه جهانیشدن ،ابتدا از اقتصاد شروع گردید ،اصلیترین سازوکارهای جهانیشدن در بعد
اقتصادی است .زدودن مرزهای جغرافیایی از فعالیتهای اقتصادی و رشد چشمگیر انتقال شرکتها و احداث شعب
خارجی شرکتها در کشورهای دیگر ،انتقال سرمایه و سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای گوناگون اقتصادی از
نشانههای جهانیشدن در امور اقتصادی است (اسمیت .)1999 ،1ازنظر اقتصادی استدالل میشود که جهانیشدن
آموزش دانشگاهی میتواند اقتصاد ملی کشورها را نجات دهد زیرا اوالً باعث افزایش سرعت توسعه علمی کشورها
میشود و ثانیاً انبوهی از تجارب و پیوندهای اقتصادی به وجود میآورد و ثالثاً تجارت و صنعت علم بهمنزله یکی از
منابع اقتصادی گسترش مییابد (جاستون و ادلشتاین .)1993 ،2بر این اساس ازنظر اقتصادی استدالل میشود که
جهانیشدن آموزش سبب افزایش سرعت توسعهی علمی کشورها میشود و نیز انبوهی از تجارب و پیوندهای
اقتصادی را ایجاد میکند و درنتیجه تجارت و صنعت علم بهمنزله یکی از منابع اقتصادی گسترش مییابد .در یک
بررسی جامع از علل گسترش فرایند جهانیشدن آموزش عالی در دهه  1980نشان دادهشده که مسائل دانشگاهی
همانند ارزشهای اقتصادی در جهانیشدن نقش دارد (دویت84 :2002 ،؛ جاستون و ادلشتاین .)2003 ،ازنظر
بینالمللی است (دالنگ و لیزرت .)1999 ،3از سوی دیگر ،نظام دانشگاهی شاخص اصلی پیشرفت یک کشور به
شمار میرود و موجبات رقابت پویای یک کشور در منطقه و جهان را فراهم میکند؛ بنابراین ،تقویت بُعد اقتصادی
جهانیشدن دانشگاهها ،تقویت کشور در رقابتهای منطقهای و جهانی نیز هست (محمودی .)1398 ،بر این اساس
نظام دانشگاهی نیاز به اصالحاتی در نظام آموزشی دارد تا بتواند بهطور اثربخشی با خواستههای متحول و پویای
محیطهای اقتصادی رقابت کند .این امر مستلزم دسترسی متخصصان و متقاضیان به دانش روز است و تأکید بر بهبود
کیفیت آموزشی از طریق پذیرش و انطباق با تغییرات نوآورانه بهجای گسترش کمی نظام .عالوه بر این ،نظام
دانشگاهی نیاز به تربیت افرادی متخصص دارد تا بتواند در سطح جهانی مطرح گردد و در مقابل موج جهانی که
باقدرت اقتصادی همراه است ،تعامل مثبت و دوسویه برقرار کند .نظام دانشگاهی بهوسیله جریان فناوری ،اقتصاد،
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اقتصادی ،جهانیشدن نظام دانشگاهی هم در کوتاهمدت و هم در درازمدت منبع درآمدزایی دولتها در عرصه اقتصاد

دانش ،مردم و سیاستمداران ،ارزشها و افکار جهانیشدن دگرگون میشود (باست )5 :2006 ،4و در این میان ،اقتصاد
بهطور بارزی در اهداف نظام دانشگاهی جا خواهد داشت؛ زیرا در سایه اقتصادی جهانیشدن ،اشتغال ،کارآفرینی،
.Smith
.Johston & Edelstein
3
.Dlong & Lizzor
4
.Bassett
2
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تولید و درنهایت ،توسعه کشور تحتالشعاع قرار خواهد گرفت .پس مناسبتر است که هر چه سریعتر تحوالت و
انطباق های الزم را در اهداف آموزش عالی متناسب با بُعد اقتصادی آن برقرار کرد .بر این اساس متناسب با سند
چشمانداز  ،1404نظام دانشگاهی بایستی به ترتیب افرادی فعال ،مسئولیتپذیر ،ایثارگر ،مؤمن ،رضایتمند ،برخوردار
از وجدان کاری ،منضبط ،دارای روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی ،متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی
ایران و مفتخر به ایرانی بودن بپردازد.
عامل جهانیشدن فرهنگ نظام دانشگاهی ،شامل مقولههای تکثر فرهنگی ،توسعهی فرهنگی ملی و بینالمللی ،هوش
فرهنگی است که با نتایج پژوهشهای ویلیامز ()2005؛ آلتبک و نایت ()2007؛ ویلیس و ساتُشی و جرمی ()2008؛
جونز و کیلیک ()2008؛ های)2002( ،؛ نیلسون)2003( ،؛ جی ینگ)2009( ،؛ علی و طاهر ()2009؛ اچِوِریا ()2009؛
ولدان و همکاران ()2010؛ آل اِبری ()2011؛ لوپز و کامبوتو ()2011؛ بابیل و کاراباجال ()2011؛ شانگ وینگ
()2012؛ وُرِک و موگان ( )2013همسو است .یکی از چالشبرانگیزترین ابعاد جهانیشدن بعد فرهنگی آن میباشد.
ازآنجاکه جهانیشدن فرهنگی با ابعاد فرهنگی ملتها سروکار دارد ،شاخصهای فرهنگی ملل و جوامع ،هدف این
فرهنگ قومی ،ادبیات و موسیقی و هنرهای مختلف و  ...اشاره نمود (رابتسون .)1380 ،منطق آموزشی و دانشگاهی،
جهانیشدن نظام دانشگاهی شاید چندان نیازی به بحث نداشته باشد زیرا آموزش همواره تمایل به جهانیشدن داشته
است و روابط علمی و معرفتی میان ملتها و فرهنگها شناختهشده است .ازنظر فرهنگی مهمترین هدف برای
جهانیشدن نظام دانشگاهی گسترش ارزشها و اصول موردنظر فرهنگ ملی کشورها و ورود به عرصهی بینالمللی
است.
ازنظر فرهنگی مهمترین کارکرد جهانیشدن آموزش دانشگاهی ،گسترش ارزشها ،اصول و معانی فرهنگ ملی
کشورها در عرصه بینالمللی است .استفاده از مبادالت دانشگاهی برای توسعه فرهنگ ملی ،از اهمیت و اولویت ویژه
برخوردار است .بر این اساس دانشگاهها نهادی برای پیوند بیشتر فرهنگها و ملتها با یکدیگر است (دویت،
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بعد از جهانیشدن قرار میگیرد؛ که ازجمله میتوان به شاخصهای چون عقاید و آراء ،سمبلها ،تعلیم و تربیت،

 .)2002همچنین جهان امروز از کشورهای متعدد و گوناگونی تشکیلشده است که هریک به سبب تاریخ خاص
خود از فرهنگ و زبان متفاوتی برخوردارند و این تنوع و گوناگونی ،گاهی امکان زندگی مشترک انسانها در کنار
یکدیگر را دشوار میسازد ،چراکه زبان صرفاً ابزاری برای برقراری ارتباط نیست ،بلکه جهانبینی افراد ،قوهی تخیل
فرهنگی ،اخالقی و مهمتر از همه نظام دانشگاهی که بهنوبه خود تأثیر متقابلی بر این بعد دارد ،ضرورت برقراری
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آنها و روش انتقال دانش را بیان میکند .از طرف دیگر ،با ظهور پدیده جهانیشدن و تأثیر آن بر کلیهی بعد
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ارتباط بین ملتها و بین آحاد مردم در درون و برون هر کشور ،درک متقابل و تحمل یکدیگر ،روزبهروز بیشتر
میشود؛ بنابراین توجه به یادگیری زبان خارجی که امکان ارتباط متقابل را درصحنههای بینالمللی فراهم میکند،
امری ضروری به نظر میرسد ،بنابراین باید با اتخاذ سیاست و استراتژیها متفاوتی ازآنچه تاکنون دنبال شده ،در
زمینه آموزش و فراگیر کردن زبان خارجی در بین دانشگاهیان اهتمام ورزید؛ زیرا امروزه ،کسب مهارتهای مربوط
به یک یا چند زبان خارجی بهوسیلهی شهروندان کشورهای مختلف ،پیششرط الزم برای مشارکت همهجانبه در
جامعهی بینالمللی و استفاده از فرصتهای آن برای توسعه روابط فردی ،شغلی و سازمانی است.
بعد دیگر الگوی پژوهش ،جهانیشدن اجتماعی نظام دانشگاهی شامل مقولههای ارتقای هویت ملی ،شهروند جهانی،
توسعهی اجتماعی ،آموزش صلح و همزیستی ،مسئولیت و رسالت اجتماعی است که همسو با پژوهشهای ویلیامز
()2005؛ آلتبک و نایت ()2007؛ ویلیس و همکاران ()2008؛ جونز و کیلیک ()2008؛ های)2002( ،؛ نیلسون،
()2003؛ جی ینگ)2009( ،؛ علی و طاهر ()2009؛ اچِوِریا ()2009؛ ولدان و همکاران ()2010؛ آل اِبری ()2011؛
لوپز و کامبوتو ()2011؛ بابیل و کاراباجال ()2011؛ شانگ وینگ ()2012؛ وُرِک و موگان ( )2013است .یکی از ابعاد
اجتماعی خاص سر برآورده است (بربروگلو.)2016 ،1
همه ملتهایی که در جوامع و در مرزهای ملی و جغرافیایی خود زندگی میکنند ،دارای عقاید ،ایدئولوژیها و
هنجارهایی هستند که نسبت به آنها پایبند میباشند .جهانیشدن با گسترش ارتباطات میان ملتها و تبادل اطالعات
میان جوامع عمالً باعث به وجود آمدن شاخصها و هنجارهای جدیدی در میان جوامع گشته است و با تأثیر گذاشتن
بر نحوه زندگی آنها مالکهای مختلف زندگی اجتماعی مردم را تغییر داده و به سمتوسوی یکشکل شدن پیش
میبرد .بههرحال جهانیشدن پدیدهای است که دارای بعد اجتماعی است که منجر به تحوالت اساسی ،در مناسبات
مردم با دولتها ،دولتها با دولتها و تحول در نحوه نگرش و رفتارها و شیوههای زندگی جمعی منجر میشود .از
سوی دیگر ،جهانیشدن دانشگاهها و گسترش مبادالت دانشگاهی باعث رشد اجتماعی دانشگاهیان میشود زیرا دامنه
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مهم دیگر جهانیشدن ،بعد اجتماعی آن است ،جهانیشدن بهنوعی خود یک پدیده اجتماعی است که از بسترهای

تجربه اجتماعی و دانش فرهنگی دانشجویان و دانشگاهیان از ملتها و فرهنگها مختلف افزایش مییابد و باعث
نوعی «جهش» در فرایند رشد آنها ازنظر یادگیری ،خالقیت و نوآوریهای مختلف میشود .کالن در یک مطالعه
تجربی درباره تأثیر تحصیل در خارج بر روی دانشجویان مینویسد مواجه بافرهنگهای دیگر باعث فراگیری دانش و

.Berberoglu

1
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تجاربی می شود که هرگز امکان تحصیل آن در وطن برای فرد وجود ندارد .عقاید قالبی فرد شکسته میشود،
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تعصبات بیهوده تعدیل و چشمانداز وسیعتری از جامعه و فرد برای دانشجوی خارجی به وجود میآید (کالن،
 .)1991یکی دیگر از ابعاد مهم جهانیشدن ارتقاء هویت ملی است .در مطالعهای که نایت و ویت ( )1997درباره
کشورهای آسیایی و اقیانوسیه انجام دادهاند نشان دادهاند که مبادالت دانشگاهی ابزاری برای معرفی زبان و فرهنگ
ملی این کشورها در عرصه بینالمللی بوده است و این کشورها از راه گسترش دانشگاههای خود به عرصه جهانی از
وابستگی صرف به آمریکا و چند کشور معدود دیگر غربی کاسته شده است .همچنین تحقیقات نشان میدهد رهبران
سیاسی که تجربه تحصیل در کشور خارجی داشتهاند تعلقات ملی و فرهنگی قوی داشتهاند و دوره تحصیل در خارج
احساس ملیت و وطندوستی را در آنها تقویت کرده است (دویت.)89 :2002 ،
سرمایهگذاری بر روی روابط دیپلماتیک ،دیپلماسی اقتصادی ،مردمساالری ،سه مقوله عامل جهانیشدن سیاست نظام
دانشگاهی هستند که با نتایج پژوهشهای ویلیامز ()2005؛ آلتبـک و نایـت ()2007؛ نیلسـون)2003( ،؛ جـی ینـگ،
()2009؛ اچِوِریا ()2009؛ ولدان و همکاران ()2010؛ آل اِبری ()2011؛ لوپز و کامبوتو ()2011؛ بابیـل و کاراباجـال
()2011؛ شانگ وینگ ()2012؛ وُرِک و موگان ( )2013هماهنگ است .پدیده جهـانیشـدن ،در فرآینـد تأثیرگـذاری
حتی دولتهای ملی مسلط و بسیار متمرکز که به نظر میرسد با اعمال کنترلهای شدید ،مـانع از ارتبـاط آزاد افـراد
جامعه خود با جامعه جهانی میگردند نیز از گزند جهانیشدن در امان نخواهند ماند ،زیرا هر چه دسترسی افـراد بـه
اطالعات بیشتر شود ،توانایی دولتها در محدود ساختن افراد ضعیفتر میشود .جهانیشدن ،قدرتها را با هر میزان
فاصله فیزیکی در مجاورت بیسابقه هم قرار میدهد و پتانسیل تهدید را باال میبـرد ،بنـابراین ،سـاختارهای سیاسـی
فیزیکی موجود را به مبارزه میطلبد .دالیل سیاسی بیانگر آن است که منافع آموزش جهانی در راستای کمک به فهم
رابطه میان حکومتهاست و شامل سیاستهای خارجی ،امنیت ملی ،همکاری تکنولوژیکی ،صـلح و فهـم متقابـل،
هویت ملی و هویت منطقهای است .در جهان امروز آموزش ،بعُد چهارم سیاسـت خـارجی اسـت (نایـت )2004 ،و
همکاری آموزشی بهمنزله نوعی سرمایهگذاری برای آینده روابط دیپلماتیک میان ملتها محسوب میشود .ازآنجاکـه
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خود بر جنبههای مختلف زندگی انسان ،بر بسیاری از سازوکارهای سیاسی ملتها و دولتها نیز تـأثیر مـیگـذارد و

اغلب نخبگان سیاسی از میان دانشگاهیان برگزیده میشوند ،گسـترش اعطـای بـورسهـای بـینالمللـی و پـذیرش
دانشجویان خارجی بهمنزله نوعی معرفی فرهنگ و جامعه خود به رهبران سیاسی و مدیران ارشد آینـده کشـورهای
جهان است .همچنین روابط دانشگاهی میتواند موجب استحکام روابـط سیاسـی و اقتصـادی میـان دولـتهـا شـود
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بخصوص در شرایطی که روابط سیاسی و دیپلماتیک رسمی چندان مستحکم نیست ،روابط دانشـگاهی راهـی بـرای
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تداوم و حفظ روابط و تعدیل کردن خصومتهاست (دِویت.)86 :2002 ،1
پنجمین عامل الگوی حاصل از این پژوهش ،جهانیشـدن مـدیریت نظـام دانشـگاهی متشـکل از پـنج مقولـه تنـوع
مدیریت ،س اختار و کارکردهای نوین مدیریتی ،فرهنگ عملکـرد ،تربیـت نیـروی انسـانی ،اسـتفاده بهینـه از تجـارب
بینالملل است که با نتایج ویلیامز ()2005؛ آلتبک و نایـت ()2007؛ ویلـیس و ساتُشـی و جرمـی ()2008؛ جـونز و
کیلیک ()2008؛ های)2002( ،؛ نیلسون)2003( ،؛ جی ینگ)2009( ،؛ علی و طاهر ()2009؛ اچِوِریا ()2009؛ ولدان و
همکاران ()2010؛ آل اِبری ()2011؛ لوپز و کامبوتو ()2011؛ لوپز و کـامبوتو ()2011؛ بابیـل و کاراباجـال ()2011؛
شانگ وینگ ()2012؛ وُرِک و موگان ( )2013همراستا میباشد .در مواجه با پدیده جهانیشدن ،مدیریت سـازمانهـا
نیز خواسته یا ناخواسته دستخوش تحوالتی گردیده است .در این وضعیت مـدیریت سـازمانهـای مختلـف ازجملـه
سازمان های آموزشی باید از پیله درون کشوری خارج شوند و به جهانی فراتر از مرزهـای ملـی نظـر داشـته باشـند.
درواقع اگر این سیستم بخواهد بهعنوان ابزاری کارآمد عمل نماید و توسعه و رشد جامعه را تحقـق بخشـد ،بایـد در
برخورد با این پدیده متناسب و هوشمندانه عمل نماید.
است .برای حل مسائل پیچیده ناشی از جهانیشدن مدیران باید به دانش پیچیدگی و آشوبناکی مجهز گردند و واجـد
توانمندیها و ظرفیتهای جدیدی بشوند .سیستمهای آموزشی ازجمله دانشگاهها باید به معماری مجدد ساختارها و
فرایندهای خود بر اساس روابط جهانی اقدام کنند و طرحی تازه برای این دوران بیندیشند .مدیران دانشـگاههـا بایـد
ضمن پاسخگویی به نیازهای محلی و منطقهای و ملی ،به الزامات جهانی و بینالمللی نیز پاسخ دهنـد .آنـان بایـد در
عرصه جهانیشدن صرفاً تحت تأثیر نیروهای آموزشی دیگر کشورها قرار نگیرند بلکه خود بتوانند بر آمـوزش دیگـر
کشورها اثر بگذارند و این تعامل و اثرگذاری متقابل را در جهت اهداف نهـایی خـودتنظیم نماینـد (کـوپر.)1998 ،2
همچنین تربیت نیروی انسانی موجه در تمام سطوح ،ایجاد ساختار اداری چابک بـا اسـتانداردهای جهـانی ،آمـوزش
برای درک جهانی از رفتار دانشگاهی ،اعمال روشهای امتحان شده بهمنظـور جـذب نیروهـای جهـانی و همکـاری
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با توجه به اوصاف ذکرشده ،وظیفه و نقش مدیران دانشگاهها در عصر جهانیشـدن بسـیار خطیـر و دشـوار گردیـده

حداکثری بینالمللی در چارچوب اهداف نظام دانشگاهی از موارد راهبرد اجرایی برای جهانیشدن دانشگاهها است.
آخرین عامل ،جهانیشدن علمی نظام دانشگاهی است که دارای مقولههای همکاریهای علمی بینالمللی ،اجتماع
علمی جهانی ،افزایش سرعت توسعه علمی ،شکلگیری تفکر جهانی ،رشد اجتماعی دانشگاهیان است که این نتیجه
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با برخی از نتایج پژوهشهای ویلیامز ()2005؛ آلتبک و نایت ()2007؛ ویلیس و ساتُشی و جرمی ()2008؛ جونز و
کیلیک ()2008؛ های ()2002؛ نیلسون ()2003؛ جی ینگ)2009( ،؛ علی و طاهر ()2009؛ ولدان و همکاران
()2010؛ آل اِبری ()2011؛ لوپز و کامبوتو ()2011؛ لوپز و کامبوتو ()2011؛ بابیل و کاراباجال ()2011؛ آکانی
()2012؛ استیونز ()2012؛ شانگ وینگ ()2012؛ وُرِک و موگان ( )2013همراستا میباشد .در عصر انفجار دانش
دیگر نمیتوان با روشها و نگرشهای سنتی و جاافتادهی مرسوم در بازار جهانی علم رقابت کرد و از کاروان
معرفت عقب نماند .تولید دانش و تربیت نیروی انسانی مولد ،خالق و توانا مستلزم رویکردهای نوین به آموزش
عالی در بستر جهانِ جهانی شده 1کنونی است ،رویکردی که اوالً پیوند و عجین شدگی علم و فنآوریهای ارتباطی
و آموزشی نو و ثانیاً امکانات و درعینحال الزامات نهادی و ساختاری جدید به وجود آمده در جهان را در نظر
بگیرد .یکی از این الزامات ،مشارکت دانشگاهیان و پژوهشگران در سطوح بینالمللی است.
برای افزایش بروندادهای دانشگاهها ،ناگزیر باید هم عوامل درونی نظام دانشگاهی اصالح و بهبود یابد و هم امکان
ارتباط ب ا جهان علم و دانش را برای مشارکت دانشگاهیان در آن فراهم ساخت .برای فراهم ساختن چنین هدفی،
فائق آید چراکه بازده علمی دانشگاهیان به میزان ارتباطات آنها بستگی دارد؛ و برای گسترش ارتباطات علمی
بینالمللی با اتخاذ سیاستها و خطمشیهای متناسب با وضع کنونی جهان و نیازهای کشور به تغییر نگرش از
اقتباس و اخذ دانش و سیاستگذاری بر مبنای ارتقای مشارکت علمی و پژوهشهای مشارکتی با مشارکت
پژوهشگران خارجی درروند جهانی تولید علم توجه نمود و به انواع مبادالت دانشگاهی مانند مبادله دانشجو ،توسعه
بازارها و موقعیتهای مبادله کاالهای علمی و فکری ،افزایش معاهدات همکاری دانشگاهی بینالمللی در زمینه
آموزشهای کوتاهمدت و بلندمدت ،برگزاری دورههای آموزش و پژوهش مشترک بینالمللی پرداخت .درنهایت
همانطور که الزمه توسعه و گسترش صادرات کاالهای اقتصادی ،فراهم و مساعد بودن زمینه و ساختار حقوقی
خاص است .تجارب علمی و گسترش مبادالت دانشگاهی نیز مستلزم تحوالتی در زمینه مقررات مربوط به روابط
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نظام دانشگاهی باید بر مشکالت ارتباطات دانشگاهی در سطوح مختلف بین فردی ،بین سازمانی ،ملی و بینالمللی

خارجی دانشگاهها و دانشگاهیان است .در این زمینه باید شرایطی فراهم کرد تا هم پژوهشگران و استادان خارجی
بتوانند با سهولت بیشتر با همکاران ایرانی خود مراوده داشته باشند و همدانشگاهیان ایران بتوانند با آنها رفتوآمد
و دادوستد علمی کنند.
] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1398.11.2.6.8
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