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چكيده
در سال هاي اخیر، »بین المللي شدن« یکي از مباحث مهم محافل دانشگاهي بوده است. این موضوع 
داللت بر تلفیق بُعد بین المللي، میان فرهنگي و جهاني در اهداف، کارکردها و نحوة آموزش دارد. 
بومي سازي، نظریه دیگري است که خواهان اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوري، هنجارهاي 
رفتاري و سرمایه هاي فرهنگي و ارزش هاي محلي خاص در موقعیت خاص است و همچون 
رویکرد بین المللي شدن، پاسخي در برابر پدیده جهاني شدن است. هدف مطالعه حاضر، بررسي 
ماهیت و الگوهاي عملي بین المللي سازي برنامه هاي درسي و تبیین ربط و نسبت این رویکرد با 
نظریه هاي بومي  سازي علوم و پدیده جهاني شدن است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفي و 
تحلیلي است که تالش شده موضوع تحقیق با بهره گیري از نظریات متخصصان حوزه علوم تربیتي و 
جامعه شناسي مورد بررسي و نقد قرار گیرد. یافته ها نشان مي دهد بومي سازي و بین المللي شدن یکي 
از مهم ترین لوازم در عصر جهاني شدن، و رویکردي مهم براي احیاي تفکر اسالمي در نظام علمي 
فرهنگي جهان است. اگرچه هر نظام آموزشي طبق آرمان ها و اهداف جامعه و با توجه به میزان 
اهمیتي که براي دانش ملي و دانش جهاني قائل است، راهکارها و فرصت هاي خاصي در ارتباط با 
رویکرد بین المللي سازي و بومي سازي علوم دارد، اما نظام هایي که دور از هرگونه افراط و تفریط در 
این زمینه قدم برداشته اند، توانسته اند نسبت به فرصت ها و چالش هاي پیش رو، تصمیمات مؤثرتري 

داشته باشند و در بحث تولید علم و تحقق رسالت هاي آموزش عالي، اثربخش تر عمل کنند. 
واژه های کلیدی: بین المللي شدن، جهاني شدن، بومي شدن، برنامه ریزي درسي، آموزش عالي. 
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مقدمه
دانشگاه ها یکي از مهم ترین اجزاي نهاد آموزش و از مهم ترین عوامل شکل دهي جهان آینده 
تلقي مي شوند. به دلیل دگرگوني هاي شدیدي که امروزه دنیاي آموزش عالي را تحت تأثیر 
قرار داده، اهداف، برنامه ها و جهت گیري هاي دانشگاه ها بیش از پیش در کانون توجه واقع 
شده اند. مروري بر تحوالت آموزش عالي از ظهور اولین دانشگاه در قرن سیزدهم تا به امروز 
نشان مي دهد آموزش عالي همواره نهادي پویا و متغیر بوده و همگام با تحوالت و ساختارهاي 
ایجاد تحول در نظام هاي  از عوامل  تغییر کرده است. برخي  اجتماعي، فرهنگي و معرفتي 

آموزش عالي عبارتند از »جهاني شدن«1، »بین المللي شدن«2 و »بومي شدن«3. 
نگاهي به تغییرات صورت گرفته در بیشتر دانشگاه هاي دنیا نشان مي دهد برنامه ریزان و 
سیاست گذاران دانشگاه ها با توجه به میزان دلبستگي به مقوله هاي دانش بومي، دانش جهاني، 
هویت ملي و هویت جهاني، رویکردهاي متفاوتي را در برنامه ریزي هاي خود اتخاذ کرده  اند. 
البته طبق یافته هاي پژوهشي، نظر و عمل آنان سبب شده که یا در دانش جهاني محو و یا در 
قفس دانش بومي خویش محدود شوند. برخي دیگر به خاطر انتخاب راه متعادل تر، توانسته اند 
با استفاده از فرصت هاي ناشي از پدیده جهاني شدن و رویکرد بین المللي سازي، ضمن اثبات، 
حفظ و تقویت دانش بومي و هویت ملي از دانش و هویت جهاني بهره ها ببرند و عالوه بر 
این سهم قابل مالحظه اي در تولید دانش بومي و دانش جهاني کسب کرده، به مرحله باال تري 

گام بردارند. 
هدف نوشتار حاضر، واکاوي و تحلیل ماهیت، اهداف و الگوهاي عملي نظریه  بین المللي سازي 
برنامه درسي در آموزش عالي است. نظریه بین المللي سازي برنامه درسي از نظر متخصصان تعلیم 
و تربیت »پارادایم جدید« حوزه برنامه درسي است )میداستون4، 1996؛ ریزوي5، 2000 و گسل6، 
2005(. به دلیل ربط و نسبتي که این نظریه با نظریه بومي سازي دانش و بحث دانش جهاني دارد، 
نظریه هاي بومي سازي علوم و نظریه جهاني سازي برنامه هاي درسي در این مقاله نقد و تشریح 
مي شوند. نظریه جهاني شدن به دلیل شباهت ها و تفاوت هایي که با نظریه بین المللي شدن دارد، 

1. Globalization
2. Internationalization
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4. Maid Stone
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در آغاز معرفي مي شود، سپس نظریه بین المللي سازي برنامه درسي با توجه به مدل ها و دالیل 
بین المللي سازي برنامه درسي تبیین و تحلیل مي شود. در ادامه دانش بومي و نظریه هاي مربوط 
به این حوزه معرفي و تحلیل مي شود که نشانگر نوع تمرکز و جهت گیري نظام هاي آموزشي 

نسبت به دانش بومي و دانش جهاني است. 

روش پژوهش
روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفي و تحلیلي است؛ از این رو مطالعه حاضر بیشتر به روش 
کیفي و با تأکید بر فرایندها و درک و تفسیر آنها انجام شده است؛ بنابراین به منظور تبیین ماهیت، 
اهداف و فرصت هاي ناشي از رویکردهاي بومي سازي و بین المللي سازي و پدیده جهاني شدن، 
تالش شده با بهره گیري از مهم ترین نظریات مطرح در این زمینه و نیز با عنایت به زمینه هاي 

اجتماعي، فرهنگي و علمي آموزش عالي کشورمان، موضوع مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. 

جهاني شدن و اثرات آن بر آموزش عالي
جهاني شدن که گاهي نظریه اجتماعي و گاهي نیز یک امر واقع تلقي شده است )لیولن1، 2002: 
9(، بیانگر این حقیقت است که انسان امروز در حال تجربه کردن زندگي کاماًل متفاوتي با گذشته 
است. ظهور و توسعه امکانات ارتباطي، میزان ارتباطات متقابل میان جوامع انساني و مردم را 
گسترانده، و چهره »نظام جدید جهاني« را آشکار نموده و سیستمي شکل گرفته که در آن هر 
اتفاق، تصمیم و فعالیتي در هر گوشه اي از عالم مي تواند نتایج مهمي براي دیگر بخش هاي دور 
و نزدیک ایجاد کند )هاروي2، 2009(. جهاني شدن از نظر نایت3 )1999( یعني به جریان افتادن 
تکنولوژي، اقتصاد، دانش، مردم، ارزش ها و ایده ها بر فراز مرزها و هر کشوري را به گونه  اي 
صرف نظر از تاریخ، سنن، فرهنگ و انتظارات تحت تأثیر قرار مي دهد. جهاني شدن، همچون 
جزئي از هستي شکل گرفته و از این منظر، ابعاد جهاني و بین المللي آموزش عالي مهم تر شده 
است )نایت، 2004(. اگرچه جهاني شدن نمي تواند یک نتیجه عمومي داشته باشد یا یک جهان 
همگن خلق کند و از این رو نتایج گوناگون و متضادي دارد )شافر4، 2002: 11(، اما به باور 

1. Lewellen
2. Harvey
3. Knight
4. Schaeffer
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متخصصان، همه دانشگاه ها تحت تأثیر جهاني شدن هستند و جهاني شدن در تمام سطوح و ابعاد 
آموزش عالي تأثیرات عمیقي به جاي گذاشته است )اسکات1، 1998؛ نایت، 2003؛ 2004 و 

دلنتي2، 2002(. برخي از مهم ترین زمینه هاي جهاني شدن در آموزش عالي عبارتند از:
1. قرار گرفتن دانش در فضاي سایبر و حذف زمان و فاصله به عنوان موانع دانش و ارتباطات؛
2. سهولت جابه جایي استادان و دانشجویان و برگزاري روزافزون کنفرانس هاي بین المللي؛

3. افزایش تشکل ها و شبکه هاي ارتباطي میان دانشگاه ها؛
4. افزایش فعالیت گروهي در تحقیقات و انتشار کتاب ها و مقاالت؛

5. استاندارد شدن عناصر آموزشي و پژوهشي در آموزش عالي. 
اجتناب ناپذیر  پدیده  اثرات  و  عالي  آموزش  رساالت  بین  امروزه  متخصصان،  باور  به 
جهاني شدن تنشي ایجاد شده است. دانشگاه ها از طرفي، مؤسساتي محلي و ملي هستند و انتظار 
مي رود همواره متوجه نیازهاي بومي و ملي باشند. از طرف دیگر، رقابت، چالش ها و فرصت هاي 
ناشي از جهاني شدن باعث شده تا دانشگاه ها با نگاهي فراتر، سطح و عمق نظر و عمل خویش 
را گسترش دهند. برخي معتقدند راه حل رفع این تنش جهانيـ  محلي3، جهاني سازي آموزش 

عالي نبوده و بین المللي سازي آموزش عالي کارگشاتر است )بک4، 2008: 58(. 
به هر حال، ضرورت هاي عصر جدید ایجاب مي کند توجه ویژه اي نسبت به این رویکردهاي 
بومي سازي و بین المللي سازي صورت گیرد. با توجه به اینکه نظام آموزش عالي کشور ما بر دو 
منبع میراث اسالمي و ایراني تکیه دارد، رویکردهاي انتخابي در برنامه ریزي هاي آموزش عالي 
باید بتواند راه را براي اعتالي تمدن اسالمي ایراني در جهان پیش رو فراهم کند. چنین حرکتي 
مستلزم توجه به ابعاد فرهنگي و تمدني دانش و معرفت است. برنامه ریزي درسي آموزش عالي 
کشور باید بتواند در کنار حفظ باورها، ارزش ها، سنت ها، اعتقادات دیني و توجه به دیرینه 
باستاني و اسالمي، توسعه علمي، پژوهشي و مهندسي دانش، بینش، باورها و فرهنگ جامعه را 

هم در سطح بومي و ملي و هم در سطح بین المللي محقق سازد. 

بين المللي شدن در آموزش عالي
صاحب نظران سراسر جهان همواره در جهت مفهوم سازي نظریه بین المللي شدن در آموزش 
1. Scott
2. Delanty
3. Global/Local Tension
4. Beck
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عالي تالش کرده اند. از میان آنها، نایت نقش چشمگیري داشته است )ژان یو1، 2010(. 
نایت، بین المللي شدن ـ در سطح سازماني ـ را چنین تعریف کرده است: »فرایند تلفیق بعد 
بین المللي، میان فرهنگي و جهاني در اهداف، کارکردها و نحوه آموزش« )نایت، 2004: 
29(. اگرچه بین المللي شدن و جهاني شدن یکي نیستند، اما به صورتي پویا مفاهیمي به هم 
وابسته دارند. جهاني شدن را مي توان عامل شتاب دهنده و کاتالیزور تصور کرد، درحالي که 
بین المللي شدن گونه اي پاسخ است، اما پاسخي است فعال و هوشمندانه. »بین المللي شدن، 
جهان آموزش عالي را تغییر مي دهد و جهاني شدن، دنیاي بین المللي شده را تغییر مي دهد« 
به گونه اي  دارد،  ملت ها  ـ  دولت  میان  روابط  به  اشاره  بین المللي شدن   .)5 )نایت، 2004: 
که شناخت و احترام به تفاوت ها و سنت ها را تشویق مي کند )ویلي2، 2008(. اما پدیده 
از  بسیاري  مباني  و  ندارد  مرزها  و  تفاوت ها  به  احترام  به  رغبتي  و  تمایل  جهاني شدن 
بین المللي شدن،  مي کند.  دنبال  را  یکسان سازي3  و  همگني  و  برده  تحلیل  را  دولت ها 
فرایند جبران کننده به تمایالت جهاني شدن و حمایت از مقاومت در برابر آخرین اثرات 

همگن سازي و ملیت زدایي4 است )گسل5، 2005(. 
در نظر اسچورینان6 )1999( بین المللي شدن فرایند آموزشي ضدسلطه اي و در جریان است 
که در متن علم و عمل بین الملل اتفاق مي افتد، جایي که جوامع به عنوان خرده سیستمي از 
جهان بزرگ تر و جامع تر در نظر مي آیند. این فرایند در نظام آموزشي، مستلزم برنامه اي جامع 
و چندوجهي از عمل است تا در همه جنبه هاي آموزشي تلفیق و ادغام  شود )اسچورینان، 
1999: 2(. اکثر صاحب نظران معتقدند اصلي ترین عنصر بین المللي سازي، برنامه هاي درسي 
دانشگاه هاست. تاگارت )2003( معتقد است بین المللي شدن نظریه اي است که خواهان اعمال 
دو گونه تحول در برنامه درسي دانشگاه هاست: یکي تغییر در برنامه ها به منظور تناسب سازي 
برنامه ها با نیازهاي دانشجویان و فعال کردن دانشجویاني که داراي زمینه فرهنگي متفاوتي 
هستند؛ دوم، تغییر در برنامه ها با هدف آماده سازي دانشجویان به منظور زندگي و کار در 

محیط ها و سازمان هایي که با محیط دانشگاه و خانه دانشجویان متفاوت است. 

1. Zhan Yu
2. Wylie
3. Homogenization
4. Denationalism
5. Gacel
6. Schoorinan
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الگوها و رویكردهاي بين المللي سازي برنامه درسي
بین المللي کردن برنامة درسي از نظر محتوا1 )آنچه تدریس مي شود( و از نظر شکل2 )روش ارائه( 
و از نظر ساختار3 )سازماندهي فعالیت هاي یادگیري و محتواي برنامه ها( در مراکز آموزش عالي 
متنوع است و مبتني است بر جذب و به کارگیري4، بهسازي آموزش، توانایي و تعهد استادان 
در اجراي اهداف بین المللي شدن؛ تجربه و مبادله بین المللي استاد و دانشجو؛ برقراري ارتباط با 
مؤسسات آموزش عالي بین المللي و آژانس هاي تابعه )بیک، دیویس و السون5، 1996(. سازمان 
همکاري و توسعه اقتصادي6 )2004(، الگوهاي مختلف برنامه هاي درسي بین المللي شده را در 

9 مورد معرفي کرده است:
1. برنامه هایي که دانشجویان را براي مشاغل تعریف شدة بین المللي آماده مي کند؛

2. برنامه هایي که منتهي به اخذ گواهینامه ها و صالحیت هاي حرفه اي بین المللي مي شود؛
3. برنامه هایي که تحصیل آن منتهي به دو رشته اي شدن7 است؛

4. برنامه هایي که برخي قسمت هاي آن اجباري و قابل ارائه در دانشگاه هاي خارج از کشور 
است )مبادله و فرصت هاي مطالعاتي(؛

5. برنامه هایي همراه با دوره هاي بین المللي و یا مطالعات میداني و زباني؛
6. برنامه هاي میان رشته اي8 از قبیل مطالعات میداني و منطقه اي در بیش از یک کشور؛

7. برنامه هایي که در آن دامنه دروس اصلي با کمک رویکردهاي میان فرهنگي و فرافرهنگي 
بین المللي9 توسعه یافته است؛

8. برنامه هایي به زبان خارجي که آشکارا مسائل ارتباطي و میان فرهنگي را آموزش مي دهد؛
9. برنامه هایي که محتواي آن به طور خاص براي دانشجویان خارجي طراحي شده است. 
کیانگ10 )2003( که بین المللي شدن را راهي براي مقاومت و پاسخ دهي دولت ها به پدیده 
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
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جهاني سازي مي داند، معتقد است بین المللي شدن از طریق چهار رویکرد قابل تحقق است: 
رویکرد فعالیت، رویکرد شایستگي، رویکرد روحیه اي و رویکرد فرایندي. 

الف( رویکرد فعالیت:1 این رویکرد مبتني بر فعالیت هایي نظیر برنامه ریزي درسي، تبادل 
استاد و دانشجو، حمایت هاي تکنولوژیکي و مطالعات و پژوهش هاي بین المللي است. این 
رویکرد احتماال متداول ترین و شناخته  شده ترین رویکرد در عرصة بین المللي سازي است و 
غالباً هم معني آموزش بین المللي است که در اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد مطرح شده است. 
و  نگرش ها  دانش،  مهارت ها،  رشد  و  توسعه  بر  رویکرد  این  شایستگي:2  رویکرد  ب( 
ارزش ها در دانشجویان، اعضاي هیئت علمي و کارکنان دانشگاه ها تأکید دارد. مهم ترین مسئله 
رویکرد شایستگي این است که چگونه تولید و انتقال دانش مي تواند کمک کنندة رشد و توسعة 
شایستگي ها در افراد باشد، به گونه اي که آنان از نظر بین المللي و میان فرهنگي، دانا و ماهر 
شوند؛ بنابراین در این رویکرد، طراحي برنامه ها به ویژه برنامه هاي درسي بین المللي شده، صرفًا 
پایان کار نبوده و وسیله اي براي توسعه و خلق شایستگي ها در دانشجویان و کارکنان آموزش 

عالي است. 
ج( رویکرد روحیه اي:3 این رویکرد بر ایجاد فرهنگ و جّوي تأکید دارد که ارزش گذارنده 
و حمایت کنندة چشم انداز و ابتکار عمل بین المللي و میان فرهنگي است. این رویکرد اغلب به 
نظریه هاي رشد و توسعه سازمان ها مرتبط مي شود. نظریه هایي که بر جو و فرهنگ سازماني 
تأکید و توجه دارند و پشتیبان مجموعه اي از اصول و اهداف خاص  در این جو و فرهنگ 
هستند. کیانگ )2003( به درستي معتقد است بعد بین المللي یک مؤسسه آموزشي بدون داشتن 

نظامي از باورهاي قوي و فرهنگ پشتیبان هرگز شکل نخواهد گرفت. 
د( رویکرد فرایندي:4 در این رویکرد بر القا و تلفیق بعد بین المللي و میان فرهنگي در فرایندهاي 
تدریس، پژوهش و خدمات از طریق ترکیب فعالیت هاي متنوع رویه ها و سیاست ها تأکید مي شود. 
مهم ترین مسئله در این رویکرد، ضرورت بیان پایداري بعد بین المللي است؛ بنابراین همیشه روي 

جنبه هایي از برنامه ها نظیر عناصر سازماني، سیاست ها و رویه ها تأکید مي شود. 
برخي دیگر از محققان معتقدند الزمة تحقق رویکرد بین المللي سازي، ارائه فعالیت هاي 
عنصر  چند  دربرگیرندة  که  است  آموزشي  نظام هاي  پژوهش  و  آموزش  در  تعاملي 

1. Activity Approach
2. Competency Approach
3. Ethos Approach
4. Process Approach
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هیئت علمي؛  اعضاي  و  دانشجویان  جابه جایي  یعني  انساني،  تبادلي  فعالیت هاي  است: 
و  بین المللي  کنفرانس هاي  سازماندهي  شامل  که  پژوهشي  فعالیت هاي  برنامه ریزي درسي؛ 
یافته هاي تحقیق و مقاالت علمي است و توسعه  ارائه  رهبري پژوهش هاي مشترک براي 
برنامه هاي درسي همانند  بین المللي سازي  بنابراین  یو، 2010(؛  )ژان  بین المللي  راهبردهاي 
سایر رویکردهاي برنامه ریزي داراي اصول خاص خود است. مهم ترین این اصول عبارتند 
از: ارزش قائل شدن به تفاوت هاي فرهنگي؛ توسعه، بازنگري، بهسازي و خودارزیابي؛ تلفیق 
دروس؛ متناسب سازي )سنجش ارزشمندي( حوزه مطالعاتي و آگاهي از ارزش ها و اهداف. 
از نظر تاگارت )2003( بین المللي شدن یکي از اهداف مقدم براي ورود به هزاره سوم است 
و براي بین المللي سازي آموزش، برنامه درسي، محیط پشتیبان یادگیري دانشجویان محلي و 

بین المللي، الزم است به راهبردهاي پیشنهادي متخصصان توجه کرد:
راهبرد اول: گنجاندن محتواي بین المللي در برنامه درسي در هرجا که از نظر آموزشي مفید 

و امکان پذیر باشد. 
راهبرد دوم: رهبري، توسعه و بهسازي کارکنان و هیئت علمي به منظور ارتقاي فعالیت هاي 

مدیریتي، آموزشي و برنامه ریزي درسي براي دانشجویان بین المللي. 
راهبرد سوم: پیگیري بازخورد خاص از سوي دانشجویان بین المللي به منظور اطمینان از 

اینکه فعالیت هاي آموزشي آنان، با انتظاراتشان و نیز آرمان هاي دانشگاه هماهنگ است. 
انجام فعالیت هاي  از دانشجویان براي  راهبرد چهارم: فراهم سازي فرصت ها و حمایت 

علمي، فرهنگي و بین المللي در طول دوران تحصیل. 
گذشته از لزوم مراعات راهبردهاي فوق، متخصصان تأکید دارند به منظور موفقیت بیشتر در 
فرایند بین المللي سازي برنامه هاي درسي آموزش عالي، الزم است برخي الزامات نیز مراعات شود. 
این الزامات عبارتند از جذب دانشجویان بین المللي؛ استخدام و بهره گیري از کارکنان و اساتید 
باتجربة بین المللي؛ استفاده از نمونه هاي بین المللي برنامه درسي؛ ایجاد خدمات حمایتي براي 
دانشجویان؛ جریان یا اصالح کلینیکي براي کساني که از نظر زبان مشکل دارند )تاگارت، 2003(. 

دالیل بين المللي سازي برنامه درسي در آموزش عالي
به سوي  این حرکت و روند جهاني  میداستون )1996(، ریزوي )2000( و گسل )2005( 
بین المللي شدن را »پارادایمي جدید« در حوزه برنامه درسي مي دانند. انگیزه ها و دالیل این نوع 
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جهت گیري  را مي توان در دو سطح ملي و سطح شناسایي کرد. در سطح ملي1 مهم ترین نیروهاي 
تأثیرگذار عبارتند از: رشد و توسعة منابع انساني، انعقاد پیمان هاي راهبردي، تولید درآمد و 
تجارت اقتصادي، ساخت ملت و سازمان، رشد و توسعه فرهنگيـ  اجتماعي و فهم متقابل. در 
سطح سازماني2 هم پنج عامل شناسایي شده که عبارتند از: بهبود کیفیت، رشد و توسعه منابع 
انساني، تولید درآمد، ایجاد روابط راهبردي و تولید پژوهش و دانش )نایت، 2005(. بر اساس 
نظر کایرن3 )2005( دلیل موجه جهت گیري بین المللي سازي برنامه هاي درسي در آموزش عالي 
دو مورد عمده است: یکي تحقق نیازهاي ملل و جهان، و دیگري رشد و توسعه افراد جوامع 
مختلف. به طور کلي مي توان چهار دلیل را براي بین المللي سازي در آموزش عالي شناسایي 

کرد: دالیل سیاسي، دالیل اقتصادي، دالیل اجتماعي فرهنگي و دالیل علمي. 
راستاي  در  آموزش جهاني  منافع  که  است  آن  بیانگر  دالیل سیاسي  الف( دالیل سیاسي: 
کمک به فهم رابطة میان حکومت هاست و شامل سیاست هاي خارجي، امنیت ملي، همکاري 
امروز  جهان  در  است.  منطقه اي  هویت  و  ملي  هویت  متقابل،  فهم  و  صلح  تکنولوژیکي، 
آموزش، بُعد چهارم سیاست خارجي است )نایت، 2004( و همکاري آموزشي به منزله نوعي 
سرمایه گذاري براي آینده روابط دیپلماتیک میان ملت ها محسوب مي شود. از آنجا که اغلب 
نخبگان سیاسي از میان دانشگاهیان برگزیده مي شوند، گسترش اعطاي بورس هاي بین المللي و 
پذیرش دانشجویان خارجي به منزله نوعي معرفي فرهنگ و جامعه خود به رهبران سیاسي و 
مدیران ارشد آینده کشورهاي جهان است. همچنن روابط دانشگاهي مي تواند موجب استحکام 

روابط سیاسي و اقتصادي میان دولت ها شود )دویت، 2002: 86(. 
افزایش  بین المللي شدن سبب  که  مي شود  استدالل  اقتصادي  نظر  از  اقتصادي:  دالیل  ب( 
سرعت توسعه علمي کشورها مي شود و نیز انبوهي از تجارب و پیوندهاي اقتصادي را ایجاد 
مي کند و در نتیجه تجارت و صنعت علم به منزله یکي از منابع اقتصادي گسترش مي یابد 
)جاستون و ادلشتاین4، 2003(. در یک بررسي جامع از علل گسترش فرایند بین المللي شدن 
آموزش عالي در دهه 1980نشان داده شده که ارزش هاي اقتصادي بیش از مسائل دانشگاهي 

در بین المللي شدن غلبه داشته است )دویت، 2002: 84(. 
ج( دالیل علمي و آکادمیکي: دلیل علمي نیز به شناسایي و تبیین 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 مي شود و به دنبال فراهم سازي افق میان فرهنگي و بین المللي 
در تدریس، پژوهش، توسعه نگرش آکادمیکي و ارتقاي کیفیت است. تحقیقات بر این نکته 
تأکید دارند که تفکر انتقادي که الزمه اجتناب ناپذیر علم است، بدون داشتن نوعي چشم انداز و 
نگرش بین المللي امکان پذیر نیست )بلچر1، 1995(. مک بورني )2000( معتقد است دانشگاه ها 
براي این رویکرد بین المللي در دستورکار خویش قرار مي دهند که انتخاب هاي جذابي براي 
دانشجویان فراهم کنند، نیروي کار دانا و آگاه بین المللي تربیت کنند و سنت هاي بین المللي شده 

در تعلیم و تربیت را گسترش دهند. 
د( دالیل اجتماعي ـ فرهنگي: به لحاظ فرهنگي و اجتماعي بین المللي شدن آموزش عالي 

و گسترش مبادالت دانشگاهي سبب رشد اجتماعي دانشگاهیان مي شود، زیرا دامنة تجربه 
اجتماعي و دانش فرهنگي دانشجویان و دانشگاهیان از ملت ها و فرهنگ هاي مختلف افزایش 
مي یابد و باعث نوعي »جهش« در فرایند رشد آنها از نظر یادگیري، خالقیت و نوآوري هاي 
مختلف مي شود )نایت، 1991 و 2004(. واچر2 )2000( معتقد است برنامه درسي بین المللي، 
مجموعه اي از شایستگي ها و مهارت هایي است که از سوي دانشگاه ها به نسل بعد داده مي شود. 
این شایستگي ها و مهارت ها صرفاً بین المللي نبوده و میان فرهنگي هم هستند. یکي دیگر از 
برنامه هاي درسي، پرورش »هوش فرهنگي«3 است. هوش فرهنگي  بین المللي سازي  دالیل 
همان قابلیت فرد براي سازگاري با افراد مختلف از فرهنگ هاي گوناگون و نیز توانایي مدیریت 
سازگار و اثربخش در اثناي این ارتباطات است. از طریق این فرایند دوسویه، دانشجویان و 
استاداني که داراي پیش زمینه اجتماعي و فرهنگي مختلف هستند، تجارب، دانش و تخصص 
خود را به منظور ارتقاي ادراک و توانایي شان براي زندگي و کار اثربخش در موقعیت هاي 
محلي و بین المللي در حال تغییر، مبادله مي کنند؛ بنابراین، بین المللي سازي یکي از مکانسیم هاي 

پرورش هوش فرهنگي است )ادلي، آنگ و تن4، 2006: 49(. 

دانش بومي و بومي سازي دانش
مباحث و انتقادهایي که به تازگي از مباني علم جدید، هویت ملي و هویت اجتماعي به دنبال 
پدیده جهاني شدن توسط اندیشمندان مختلف صورت گرفته، موجب پیدایش مفاهیم تازه تري 
1. Belcher
2. Watcher
3. Cultural Intelligence
4. Earley, Ang and Tan,
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همچون »دانش بومي«1 و »بومي سازي«2 شده است. منظور از »دانش بومي« هر نوع دانشي 
است که در بستر اجتماعي خاصي قرار دارد. این واژه را براي نخستین بار، گیرتز3 در سال 
1983 مطرح کرده است. وي در این باره گفته منظور از دانش بومي، دانش خاصي است که 
به شدت در موقعیت و بافت خاصي ریشه داشته و رشد کرده است )هرزل و ورکام4، 2008: 
453(. به عبارت دیگر، دانش بومي، دانشي است که طي زمان توسط افراد بنا شده و به مرور 
اشاعه یافته و مبتني بر پیشینة فرهنگي، تاریخي و بستر اجتماعي کاماًل خاصي است. برخي 
»بومي سازي« را به معناي اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوري، هنجارهاي رفتاري 
و ارزش هاي محلي در موقعیت و بستر خاص مي دانند )چنگ، 2000: 11(. این تعریف دو 
برداشت را به ذهن متبادر مي کند: اول اینکه، بومي سازي یعني انطباق5 همه هنجارها، ابتکارات 
و ارزش هایي که هدفشان تحقق بخشیدن به نیازهاي جامعه است؛ دوم اینکه، بومي سازي یعني 
ارتقاي6 ارزش هاي محلي، هنجارها و مسائل مورد عالقه، مشارکت و التزام به فعالیت ها در 
سطح جامعه. توسعه و رشد فرهنگ بومي، تحقق آمال و آرزوهاي جامعه، عالقه مندي به اخالق 
و هنجارها و فعالیت و مشارکت و حمایت از نوآوري هاي فني، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، 

فرهنگي، بومي برخي مثال هاي بومي سازي است )چنگ، 2002: 12(. 
نیز رویکرد بومي سازي دانش در جوامع کاماًل مختلف و داراي  امروزه دانش بومي و 
درجات و شدت و ضعف فراواني است. دانش بومي، به باور متخصصان، معرفتي است که در 
طول زمان و توسط افراد مختلف در جامعه اي محلي پدید آمده و اشاعه یافته و بدیهي است که 
این دانش در اجتماعات مختلف، مبتني بر بُن مایه هاي متفاوتي است؛ بنابراین معرفت و دانشي 
که از نگاه آنان معتبر و ارزشمند است، ممکن است از سوي جوامع دیگر سودمند نباشد و حتي 
اعجاب برانگیز نخواهد بود که نظام دانش بومي و محلي در جوامع مختلف از همدیگر متفاوت 
باشد )چنگ، 2004(. چنگ، معتقد است اگر قوت دانش بومي چشمگیر باشد، مي تواند در 
رشد و توسعة ملت ها و نیز رشد و توسعه دانش جهاني مؤثر باشد و این دانش مي تواند در 
سایر جوامع از اعتبار الزم نیز برخوردار باشد. عکس قضیه نیز ممکن است. مثاًل اگر دانش 

1. Local Knowledge
2. Localization
3. Geertz
4. Herzele and Woerkum
5. Adaptation
6. Enhancement
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بومي تحت تأثیر عناصر خارجي قرار بگیرد، طبیعي است که نتواند پویایي و توسعه الزم را 
داشته باشد و در نتیجه پیامد این حالت آن خواهد بود که این دانش در دانش جهاني غرق و 
محو و بي اثر مي شود و مشخص است که دلیل آن، عدم تناسب و کارایي خود دانش بومي 

است )چنگ، 2004: 10(. 
بحث و نظریه هاي پیرامون بومي سازي، سبب شده تا در برخي جوامع حرکت جدیدي با 
همین عنوان در حوزه هاي مختلف علوم صورت بگیرد. براي مثال این موضوع چند سالي است 
که به طور خاص در جوامع اسالمي و نیز کشورهاي آسیایي مطرح شده است. در کشور ما، به 
باور طرفداران بومي سازي، مطالعات انتقادي صورت گرفته از ماهیت و شیوه علومي که تاکنون 
در اغلب مراکز آموزشي ارائه شده، ناظر بر نقص کارکردي و نقص در مبادي اولیه و شکل دهندة 
این علوم بوده است. محققان معتقدند که در این عرصه، علم و ایدئولوژي بر یکدیگر تأثیر 
مي گذارند و لذا بسیاري از پژوهش هاي علمي که در مورد مسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 
و روان شناختي معروف شده اند، مواضع فلسفي و ایدئولوژیک خود را در قالب همان دیدگاه هاي 
مادي گرایانه و ایدئالیستي منعکس مي کنند و در واقع، این دو مکتب، به ابزار تحلیلي علوم 

اجتماعي مبدل شده اند و به هیچ روي، جامع نگر و جهان شمول محسوب نمي شوند. 

جهت گيري هاي فرایند بومي سازي دانش در نظریه هاي برنامه ریزي درسي
یکي دیگر از مباحثي که به دنبال پدیده جهاني شدن مطرح شده، بحث هویت ملي و هویت 
جهاني و مسئله ماندگاري یا تداوم هویت هاي ملي در جریان جهاني شدن و بین المللي شدن 
است. هویت عبارت است از »فرایند معناسازي بر اساس یک ویژگي فرهنگي یا مجموعه 
به هم پیوسته اي از ویژگي هاي فرهنگي است که بر منابع معنایي دیگر اولویت داده مي شود« 
)کاستلز1، 2005: 22(؛ به بیان دیگر، هویت ملي عبارت است از »ترکیبي از گرایش ها، احساسات 
و ادراکات مربوط به عناصر و وابستگي هاي اجتماعي فرهنگي که موجب وحدت و انسجام 
اجتماعي مي شود و جزئي از هویت فرد را تشکیل مي دهد« )برنچ، تایال و تریپلت2، 2008: 
778(. در رابطه با پدیده جهاني شدن و مسئله حفظ یا حذف هویت ملي، نظرگاه هاي متفاوتي 
مطرح شده است. برخي معتقدند حرکت در جهت جهاني شدن، تأثیر منفي بر هویت هاي ملي و 
محلي دارد. گروهي دیگري بر این اعتقادند که جهاني شدن، تأثیري در یکسان سازي و همگرایي 

1. Castells
2. Branch, Tayal and Triplett
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جهاني و حذف هویت ملي ندارد )بهاک1، 2008: 306(. گروه سوم، معتقدند در واقع انقالب 
در زمینه ارتباطات، باعث تشدید آگاهي هاي قوميـ  فرهنگي بیشتر مي شود. از نظر این گروه، 
جهاني شدن همواره متضمِن همزماني و درون پیوستگي دو پدیده بوده که به صورت قراردادي 
»امر جهاني« و »امر محلي« نامیده مي شوند. از این حیث آنان اصطالح »محلي جهاني شدن«2 را 
ترجیح مي دهند )گسل، 2005: 139(. گذشته از نظریات فوق که گویاي جهت گیري افراد در 
ارتباط با پیامدها و اثرات جهاني شدن و بین المللي شدن بر هویت ملي و جهاني بوده، نظریه هاي 
دیگري نیز وجود دارد که جهت گیري برخي نظام هاي آموزشي را در ارتباط با سطح تمرکز 
بر دانش بومي، هویت ملي، دانش جهاني و هویت جهاني نشان مي دهد. این نظریات از سوي 
چنگ )2004: 24-7( مطرح شده و تحلیل آنها نشان مي دهد نظام هاي آموزشي بر مبناي هریک 
از این نظریه ها در ارتباط با پدیده جهاني شدن و نظریه بومي ماندن چه سیاست هایي مي توانند 
اتخاذ کنند. برنامه هاي درسي آنان داراي چه ویژگي هاي است و به طور کلي نظام آموزشي از 

چه نقاط قوت و نقاط ضعفي برخوردار است و در نهایت پیامد و برون داد آن نظام چیست. 
الف( نظریه درخت:3 نظریه درخت، مبتني بر این اصل است که دانش بومي ریشه در ارزش ها 
و سنت هاي بومي دارد، و در عین حال مي تواند عناصر خارجي مفید را از دانش جهاني جذب 
کند تا به رشد جامعي برسد. اغلب کشورهایي همچون چین، ژاپن، تایلند، کره، به منظور 
حفظ هویت ها و سرمایه هاي محلي خویش در برابر امواج و چالش هاي جهاني شدن، با توسل 
به نظریه درخت و از طریق نظام آموزشي خود در تالش هستند. طبق نظریه درخت، اساس 
دانش در نظام هاي آموزشي، توجه به ترجیحات فرهنگي و بومي است و این کمک مي کند تا 
دانش آموختگان با نگرشي جهاني رشد یابند و در عین حال پاي بند به سنت ها و هویت هاي 
بومي خود باشند. طبق نظریه درخت، رشد و توسعه فردي و اجتماعي در جوامع محلي که 
داراي ضعف فرهنگي باشند، یعني آن غناي فرهنگي الزم را نداشته باشند، با مشکل مواجه 
مي شود. در این حالت است که جوامع سعي مي کنند به صورتي گزینشي عمل کنند و طبیعي 
است که هر اندازه گزینش ها باال باشد، نمادي از تعصب و مقاومت در برابر تغییر ظاهر مي شود. 
ب( نظریه کریستال:4 برخي از جوامع نسبت به جهاني شدن نگران هستند و این باعث شده 

که آنان بخواهند عالوه بر حفظ دانش و هویت بومي خویش، جنبه هاي مخصوصي از دانش 

1. Bhawuk
2. Glocalization
3. Theory of Tree
4. Theory of Crystal
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بومي را در بستر دانش جهاني رشد و توسعه دهند. کلید این فرایند، توجه به دانش بومي به 
منظور انباشتن دانش جهاني در برابر نیازها و خواسته هاي جامعه محلي است؛ بنابراین، آموزش 
و برنامه درسي باید بر اساس آن دسته از ارزش هاي بومي و ملي که مرتبط با دانش جهاني است 
طراحي و سازماندهي شود. در نتیجه برون داد این نوع نظام آموزشي، دانش آموختگاني است 
که با چشم انداز و نگرشي جهاني، به صورتي محلي و بومي اندیشیده و عمل مي کنند. در این 
حالت است که میان دانش محلي و دانش جهاني مغایرتي حادث نمي شود، زیرا بر مبناي نظریه 
کریستال، نیازهاي فرهنگي و هویت هاي بومي شناسایي شده و متناظر با آنها، دانش و ابزاري از 

دانش جهاني انتخاب مي شود که منجر به رشد و توسعه هویت محلي مي شود. 
ج( نظریه قفس:1 یکي از مهم ترین نگراني هاي دولت ها و جوامع این است که خود را در 

برابر حجم گسترده دانش و تکنولوژي حفظ کنند. نظریه قفس، مبتني بر این فرض است که 
وفاداري محلي باید هسته اصلي هرگونه عمل تربیتي قرار گیرد. در نتیجه فرایند رشد و توسعه 
دانش بومي مي تواند با عنایت به واردات و توجه به دانش جهاني باشد ولي این امر باید به 
منظور محدودسازي توسعه بومي و محلي و تعامل با جهان خارج در چهارچوبي روشن و 
شفاف باشد؛ یعني الزم است چهارچوبي با مرزهاي دقیق ایدئولوژیکي و هنجارهاي اجتماعي 
براي طرح برنامه درسي مشخص شود تا بلکه اقدامات آموزشي دقیقاً با خواست ها و نیازهاي 

جامعه تطابق داشته باشند. 
اقدامات زیادي براي جایگزین سازي سنت ها و  د( نظریه DNA:2 بیشتر جوامع آسیایي، 
 DNA هویت هاي بومي با ایده ها و هویت هاي اقتباس شده از سایر کشورها داشته اند. نظریه
گویاي اقتباس محض از کشورهاي غربي است. این نظریه تأکید بر کارگشاترین و برترین 
عناصر از دانش جهاني براي جایگزین کردن با عناصر سست و ضعیف محلي در راستاي 
توسعه جامعه محلي دارد؛ بنابراین، طراح برنامه درسي در این جوامع باید نسبت به دانش محلي 
و نیز دانش جهاني گزینشي و اقتباسي عمل کند. یعني بتواند عناصر قوي و نیز عناصر ضعیف 
از دو بافت دانش بومي و دانش جهاني را به خوبي تشخیص دهد. طبق این نظریه فراگیران 
تشویق مي شوند تا براي انتقال هرگونه عنصر مفیدي به سمت بافت بومي و محلي هوشیارانه 
عمل کنند. نتیجة مورد انتظار در این دیدگاه انساني بوميـ  جهاني است که مي تواند با ترکیبي 

از دانش جهاني و دانش بومي،  اندیشیده و عمل کند. 
1. Theory of Birdcage
2. Theory of Dna
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ه ( نظریه قارچ:1 نظریه قارچ مبتني بر این فرض است که اقتباس گونه هاي خاصي از دانش 

جهاني براي رشد و توسعه محلي و فردي، نسبت به تولید دانش بومي، روشي آسان و پسندیده 
است. بنا به دالیل اقتصادي، تاریخي و جغرافیایي، توسعة برخي جوامع شدیداً وابسته به سایر 
کشورهاست. پس جاي تعجب نیست که در عصر جهاني شدن، کشورهاي وابسته به فکر 
توسعه کشورهایي باشند که حیات توسعه اي ایشان به آنها ربط دارد؛ بنابراین در این فرایند، 
دانش بومي هضم کنندة دانش هاي مهم جهاني است. از این دیدگاه طراحان برنامه درسي باید 
فراگیران را کمک کنند تا بتوانند در راستاي رشد و اعتالي خود و جامعه خویش، دانش 
ارزشمند جهاني را شناسایي کنند. طبق نظریه قارچ، طراحي آموزش باید به گونه اي باشد که 
بتواند دانش جهاني را در شکلي که نیازهاي افراد را برآورده سازد دربرگیرد. پیامد آموزشي 
این نوع نظام آموزشي تربیت فراگیراني است که مسلط بر انواع معین دانش جهاني شده اند و 

مي توانند به صورتي مستقل بیندیشند و عمل کنند. 
و( نظریه آمیب:2 نظریه آمیب نشانگر آن است که رشد و توسعه دانش بومي صرفاً منوط به 

استفاده مفید و کامل دانش انباشته شدة جهاني است. آن دسته از کشورهایي که پیشینة فرهنگي 
چشمگیري نداشته اند، مسلم است که نسبت به حفظ ارزش هاي محلي و سرمایه هاي فرهنگي 
پافشاري نمي کنند. براي این قبیل کشورها، اقتباس و تطبیق با تغییرات سریع جهاني و بقاي 
اقتصادي در رقابت هاي بین المللي بسیار مهم تر است؛ بنابراین، این کشورها طبق نظریه آمیب 
عمل مي کنند. بر اساس نظریه آمیب، طراح برنامه درسي باید یک زنجیره کامل از برنامه هاي 
آموزنده جهاني را به منظور نهایت استفاده از دانش جهاني اتخاذ کند تا فراگیران بتوانند به 

گونه اي بهتر با محیط هاي متغیر انطباق یابند. 
طبق نظر چنگ )2004(، نوع تصمیمات جوامع به منظور توسعه دانش بومي یا بهره گیري 
از دانش جهاني، آن اجتماعات و نیز نظام هاي آموزشي و برنامه هاي درسي شان را در یکي از 
این نظریه ها قرار خواهد داد و بنابراین از نظر علمي، فرهنگي، سیاسي و اقتصادي، آینده خاصي 

را در پیش رو خواهند داشت. 

زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و علمي در آموزش عالي کشور
با توجه به مباحث مطرح شده، توجه به رویکرد بین المللي سازي به منظور پاسخ یا اتخاذ تدابیر 

1. Theory of Fungus
2. Theory of Amoeba
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مناسب در مقابل اثرات جهاني شدن امري ضروري و اجتناب ناپذیر است. اگرچه در عصر 
جهاني شدن، جهت گیري بین المللي  سازي در برنامه هاي درسي امري الزم است، اما ضرورت 
دارد به منظور پرهیز از التقاط، خصوصاً التقاط فکري و فرهنگي، بومي سازي دانش در اولویت 
فرایندهاي آموزشي و رکن اصلي سیاست گذاري هاي آموزش عالي قرار گیرد. در این قسمت 

به پژوهش هایي اشاره مي شود که تأیید کنندة این ادعاست. 
براي مثال بازرگان و همکاران )1389( طي پژوهشي، با هدف بررسي وضعیت موجود 
آموزش عالي فراملي ایران، با نگاهي توصیفيـ  تاریخي به مسائل و چشم اندازهاي آموزش عالي 
فراملي در کشور ایران، پرداخته و با ارزیابي وضعیت موجود آموزش عالي فراملي در کشور 
ایران به این نتیجه رسیده که ایران یک کشور وارد کنندة آموزش عالي و همزمان صادر کننده 
آموزش عالي فراملي به شمار مي آید. اما مطالعه درون دادها و فرایندهاي این نوع آموزش در 
قالب برنامه هاي مشترک میان دانشگاه هاي خارج از ایران با دانشگاه هاي داخلي نشان دهندة آن 
است که وضعیت موجود آن از مطلوبیت برخوردار نبوده است )بازرگان، قلي زاده و دادرس، 
1389(. آموزش عالي فراملي ایران، یکي از جریان هاي فرصت سازي است که اگر به نحو 
شایسته اجرا و هدایت شود، مي تواند هم در جهت اشاعه دانش و فرهنگ بومي کشور و هم 
در جهت جذب منافع سیاسي و اقتصادي کارساز و راهگشا شود. یافته هاي پژوهشي بازرگان 
و همکاران )13889( نشان مي دهد که بازنگري و بهسازي آموزش عالي فراملي ایران بیش از 

پیش باید در دستور کار برنامه ریزان درسي و مهندسان فرهنگي کشور قرار گیرد. 
یکي از دالیل برنامه ریزي درسي با رویکرد بومي و بین المللي در آموزش عالي کشور، 
به روزرساني و هویت بخشي به برنامه هاي درسي رشته هاي علمي در دانشگاه هاي کشور است. 
برآوردها و بررسي هاي انجام شده در این زمینه نشان داده که برنامه هاي درسي در برخي از 
آراسته و  مثال  براي  نیست.  برخوردار  از وضع مطلوبي  ما  دانشگاهي در جامعه  رشته هاي 
با هدف بررسي وضعیت دانشگاه هاي شهر تهران در عصر  همکاران )1387( پژوهشي را 
جهاني شدن انجام دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که ارزیابي دانشجویان دانشگاه هاي تهران 
از تناسب محتواي درسي استادان بر نارضایتي آنها در این زمینه داللت دارد. در این راستا 
دانشجویان گروه هاي آموزشي علوم انساني بیش از سایر گروه ها به عدم تناسب محتواي درسي 

اشاره داشته اما دانشجویان فني و مهندسي رضایتمندي بیشتري را ابراز داشته اند. 
دلیل دیگر براي برنامه ریزي درسي با رویکرد بومي و بین المللي در آموزش عالي کشور، 
طرح این پرسش است که آیا رابطه اي بین جهت گیري بین المللي شدن و کیفیت برنامه هاي درسي 
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در آموزش عالي وجود دارد یا خیر. جي ینگ1 )2009( یکي از محققان برجسته اي است که 
پژوهشي با هدف بررسي رابطه میان بین المللي شدن و کیفیت آموزش عالي انجام داده است. او 
با ارائه شاخص هاي کیفیتي در ارزیابي آموزش عالي به عنوان پیش فرض پژوهشي، دانشگاه هایي 
که رویکرد بین المللي شدن را در برنامه خود داشته اند ارزیابي نموده و به این نتیجه رسیده که 
رابطه مثبت و معني داري میان بین المللي شدن و کیفیت آموزش عالي وجود دارد. کالن2 )2005( 
محقق دیگري است که در یک مطالعه تجربي درباره تأثیر تحصیل خارج از کشور بر دانشجویان 
به این نتیجه رسید که در راستاي بین المللي سازي برنامه هاي درسي در دانشگاه ها، فرصت هاي 
فرهنگي خاص و البته آموزش هاي خاص فرهنگي نصیب دانشجویان مي شود و دانشجویان از 
این رهگذر به دانش و نگرش هاي خاص فرهنگي دست پیدا مي کنند. مواجهه با فرهنگ هاي 
دیگر باعث فراگیري دانش و تجاربي مي شود که هرگز امکان تحصیل آن در وطن براي فرد 
وجود ندارد. عقاید قالبي فرد شکسته مي شود، تعصبات بیهوده، تعدیل و چشم انداز وسیع تري از 

جامعه و فرد براي دانشجویان خارجي به وجود مي آید )کالن، 2005(. 
ویلیامز )2005( طي پژوهشي با هدف بررسي علل بین المللي سازي برنامه هاي درسي در 
دانشگاه ها، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، مهم ترین عوامل بین المللي شدن را در این موارد 
مي داند: رشد و توسعة دانش ملي و بومي به کمک دانش کشورهاي دیگر، اعتباربخشي به 
تحصیالت عالي بین المللي، بهسازي و توسعه نظام آموزشي و بهبود کیفیت منابع انساني، کسب 
توانایي براي رقابت در جوامع دانش محور، کسب مهارت هاي الزم براي رویارویي با چالش هاي 
اقتصادي جهان، کشف راه هاي جدید براي حل مسائل، افزایش خودآگاهي و کسب تجربیات 
جدید از جوامع مختلف، ایجاد تعامل بین المللي و کسب مهارت هاي زباني در محیط واقعي و 

ایجاد چشم انداز مناسب شغلي در آینده. 
با نگاهي تاریخيـ  اجتماعي به گذشته کشورمان متوجه مي شویم در »عصر زرین فرهنگ 
ایراني« که تا زمان حمله مغول ادامه دارد، نهادهاي علمي و فرهنگي جامعه ما رشد و توسعه 
قابل مالحظه اي یافتند که البته درخشش این نهادها فارغ از هرگونه مرز ملي بود. این نهادها 
در سایه نگرش جهان شمول تمدن اسالميـ  ایراني در میراث گسترده تمدن هاي اسالم، ایران، 
هند، یونان و روم سهیم شدند. در تمام این دوره، تمدن ایراني با در هم تنیدن تار علوم که ریشة 
فراتمدني داشتند با پودهاي فرهنگ تمدن ایراني توانستند دستاوردهاي علمي و تمدني شگرف 
1. Ji-yeung 
2. Kallen
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و عظیمي پدید آورند )خرمشاد و آدمي، 1388: 172-171(؛ بنابراین در عصر زرین فرهنگي 
ایران، هم توجه به دانش بومي و ارزش هاي ملي و دیني در دستور کار نهادهاي آموزشي بود 
و هم نگرش جهان وطني اندیشمندان و متفکران علمي و دیني باعث شد تا ضمن تعامل جهان 

با مراکز علمي و دانشمندان، تمدن ایراني و اسالمي پرثمر شود. 
به زعم گلشني )1387: 97-83( در اندیشه اسالمي، عواملي وجود دارد که موجب گسترش 
دانش در جهان اسالم شد. آنها عبارتند از: تشویق اسالم و مسلمانان به کسب علم، تشویق 
اسالم به تفکر در طبیعت و شناخت جهان، ارزش ذاتي علم در هر زمان و هر مکان و کسب 
آن از هر کسي، نگرش جهان وطني دانشمندان مسلمان به علم و تعامل جهاني با مراکز علمي در 
کل جهان، روحیه حقیقت جویي در برابر تعصب ورزي دیني مسیحیت و تعصب قومي مغول ها، 
قائل بودن به وحدت علوم در عین کثرت آنها. مطابق با آنچه گفته شد مشخص مي شود نظام 
برنامه ریزي درسي در آموزش عالي ایران در حال حاضر و در شرایط جهاني شدن باید متوجه 
حفظ و نشر دانش محلي، سرمایه فرهنگي و ارزش هاي بومي و عرضه آن به سایر منابع یا 
نهادهاي برون محلي یا جهاني باشد. این سیاست هم مستلزم بومي سازي علوم و هم نیازمند 

بین المللي سازي نظام هاي آموزش عالي است. 

بحث و نتيجه گيري
مقاله حاضر تأکید داشت که کشور ما به طور قطع یکي از مهم ترین حوزه هاي علمي فرهنگي 
بوده و هست. لذا به منظور مقاومت در برابر اثرات پدیده جهاني شدن و همچنین حفظ و احیاي 
تفکر اسالمي در جغرافیاي علمي فرهنگي جهان، چاره اي جز جهاني عمل کردن ندارد. اگر این 
مهم داراي الزاماتي باشد، یکي از مهم ترین و اصلي ترین ارکان آن، بین المللي سازي برنامه هاي 
درسي دانشگاه ها و نظام فکري، معرفتي و مراودات علميـ  فرهنگي است. البته حدود بیش از 
دو دهه است که اکثر نظام هاي آموزش عالي جهان رویکرد بین المللي سازي برنامه  هاي درسي 
را در پیش گرفته اند و در حال حاضر این رویکرد در جامعه جهاني به یک هنجار تبدیل 
شده است. بدیهي است نظام آموزش عالي کشور ما دیر یا زود گام هاي بلندي در این مسیر 
خواهد گذاشت و به بین المللي سازي عناصر آموزش عالي خواهد پرداخت. البته تصمیات 
و سیاست هاي راهبردي آموزش عالي کشور از مدت ها قبل متوجه این مسئله بوده  و به این 
رویکرد توجه داشته است. براي مثال، در سند چشم انداز بیست ساله بیان شده است: »ایران 
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کشوري است توسعه یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هویت 
اسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل، 
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و 
سرمایه اجتماعي در تولید ملي، دست یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح 
منطقه آسیاي جنوب غربي )شامل آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه( با تأکید 
بر جنبش نرم افزاري و تولید علم، رشد پُرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد 
سرانه«. بر اساس برنامه چهارم توسعه، فصل چهارم ماده 25 »دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و پژوهشي مي توانند براي تأمین بخشي از هزینه هاي خود نسبت به پذیرش دانشجوي 
خارجي یا دانشجویان ایراني که در دانشگاه هاي سایر کشورها در رشته تحصیلي مورد تأیید 

وزارت علوم و بهداشت مشغول به تحصیل اند، اقدام نمایند«. 
اگرچه مي توان داللت هاي متعددي براي بین المللي سازي آموزش عالي در کشور مطرح 
کرد، اما در حال حاضر ما شاهد دغدغه ها و نگراني هایي در ارتباط با هویت، مباني علم، دانش 
بومي و بومي سازي دانش در جامعه هستیم و این مسائل به ویژه بومي سازي علوم انساني به یکي 
از اهداف و برنامه هاي تصمیم گیرندگان بنیادهاي علمي کشور تبدیل شده است. در این شرایط، 
از سویي، در جامعه ما مسئله حفظ هویت ملي و توجه به دانش بومي اهمیت بیشتري پیدا کرده 
و از سوي دیگر، شواهد نشان مي دهد مؤسسات آموزش عالي کشور توانمندي هاي گسترده اي 
براي بین المللي شدن دارند و مصوبات قانوني نیز بین المللي شدن دانشگاه ها و برنامه هاي درسي 
را تشویق و ترغیب مي کنند. توصیه مي شود که در چنین وضعیتي، شایسته نیست به بهانة 
بومي سازي، رویکرد بین المللي سازي را رها کرد و نیز روا نخواهد بود که به دلیل محاسن و 
فرصت هاي ناشي از بین المللي  سازي، هویت ملي و رویکرد بومي سازي دانش را دست کم 
گرفت. این دو رویکرد دقیقاً پاسخي به تهدیدات جهاني شدن و مقابله اي شایسته علیه پیامدهاي 
سیاست هاي فرهنگي جامعه جهاني است؛ در نتیجه، اگر به جوانب هر دو موضوع توجه کافي 
شود، روشن خواهد شد که مي توان هم بهره هاي الزم را از بین المللي شدن آموزش عالي برد 
و هم مي توان ضمن مدیریت و سرمایه گذاري هویت ملي و دانش، به ویژه دانش بومي، گامي 
استوار در راستاي تحکیم و نیز اشاعه و معرفي دستاوردهاي علمي، فرهنگي و ارزش هاي 
بومي برداشت. به نظر مي رسد به منظور بهره گیري از منافع و فرصت هاي خاص ناشي از 
بین المللي شدن آموزش عالي کشور و نیز به منظور پرهیز از التقاط فکري و فرهنگي و حفظ 
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و تقویت دانش و فرهنگ بومي و ملي، بومي سازي دانش در برنامه هاي درسي آموزش عالي 
کشور مورد توجه جدي قرار گیرد؛ بنابراین هر دو رویکرد همانند بال هایي تصور مي شود که 
مي تواند در عصر جهاني شدن، نظام مهندسي فرهنگي و علمي کشور را اوج و عظمت بخشد. 
بنابراین اگر دست اندرکاران برنامه هاي درسي و تصمیم گیرندگان آموزش عالي در کشور 
نگران دانش بومي و هویت ملي و عواقب جهاني شدن هستند، الزم است مبنا و چشم انداز 
مطلوبي اختیار کنند و متوجه باشند که نظرگاه و جهت گیري آنان همچون هریک از نظریه هاي 
رشد دانش بومي که تشریح شد، آنان را به کدام جهت راهنمایي مي کند. آنان باید اهداف اصلي 
بین المللي سازي آموزش عالي کشور را تعیین کنند و دقیقاً مشخص کنند آیا اهداف مذکور با 
رسالت هاي آموزش عالي کشور همخواني دارد؟ آیا اجراي اهداف مذکور در تولید علم و 
اشاعه دانش، تقویت و غني سازي فرهنگ و تربیت منابع انساني مورد نیاز نقش مثبتي دارد؟ 
برنامه هاي درسي به طور خاص و آموزش عالي به طور عام باید به نفع چه کساني یا گروه هایي 
بین المللي شود؟ ذي نفعان و ذي ربطان بین المللي سازي در آموزش عالي چه کساني هستند و 

سهم آنان در تعیین اهداف، اجراي رویکردها و برنامه ها و ارزشیابي از فرایندها چقدر است؟
با نگاهي بر نظریه هاي مرتبط با جهت گیري هاي جهاني شدن و بین المللي سازي مراکز آموزشي 
عالي، به این نتیجه مي رسیم که هریک از رویکردها و نظریه هایي که براي بین المللي سازي یا 
بومي سازي برنامه هاي درسي مطرح شد، بر اساس میزان اهمیتي که براي دانش بومي، دانش 
جهاني، هویت ملي و هویت جهاني قائل است، پیامدها و برون داد هاي خاصي را در جامعه به 
دنبال دارد. هریک از این نظریه ها، یک طیف یا تیپي از نظریه هاي برنامه درسي است که مي توانند 
به سیاست گذاران و برنامه ریزان درسي نهادهاي آموزشي کمک کنند تا اینان بتوانند به گونه اي 
شایسته تر به فهم پیامدهاي مثبت و منفي برنامه ریزي هاي خود نائل شوند؛ لذا، ارجحیت هریک از 
این رویکردها در فرایند بین المللي سازي برنامه درسي مبتني بر میزان اهمیت دانش بومي و هویت 
ملي در مقابل دانش جهاني و هویت جهاني است. براي مثال، اگر جهت گیري بین المللي سازي 
برنامه هاي درسي در آموزش عالي جامعه ما، مبتني بر نظریه هاي استعاره اي درخت، کریستال 
یا قفس باشد، طبیعي است که بهره گیري محض از دانش ملي، کانون توجه مي شود و مراکز 
آموزشي ناچارند براي رشد و توسعه دانش ملي، فقط به پیشینه هاي فرهنگي و اجتماعي توجه 
کرده و در نتیجه، خود را از دانش جهاني بي نیاز ببینند و نتوانند بهره هاي الزم را از فرصت هاي 

جهاني شدن و بین المللي سازي ببرند و حتي به آسیب هایي مبتال شوند.
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از سوي دیگر، اگر رویکرد بین المللي سازي برنامه هاي درسي در آموزش عالي جامعه ما 
مبتني بر نظریه هاي استعاره اي قارچ یا آمیب باشد، طبیعي است که توجه خود را بر دانش جهاني 
و استفاده از آن در طراحي برنامه هاي درسي متمرکز مي کنند و این جهت گیري نیز، کم توجهي 
به رشد و پرورش دانش ملي، هویت ملي و سرمایه هاي فرهنگي و اجتماعي را به دنبال 
خواهد داشت؛ بنابراین بدیهي است انتخاب مسیري في مابین دو رویکرد قبلي، جهت گیري 
بر مبناي نظریه DNA خواهد بود. اگر برنامه ریزي درسي آموزش عالي مبتني بر این نظریه 
باشد، این فرصت فراهم مي شود که هم از دانش بومي و هم از دانش جهاني استفاده شود. در 
نتیجه، فرصت ها، تهدیدها و چالش هاي ناشي از جهاني شدن و بین المللي سازي قابل تشخیص 
مي شوند و نظام آموزش عالي مي تواند به نقاط قوت آموزشي و پژوهشي خود بیافزاید و 

رسالت هاي خود را به گونه اي بهتر محقق سازد. 
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