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به نام خداوند جان و خرد



ی است آموزش کنشی فرهنگی براي آزادگی است و بنابراین کنش
مامیتش، به دلیل پیچیدگی ت. براي دانستن و نه به ذهن سپردن

. کردهاي مکانیستی تشریحتوان با نظریهاین کنش را نمی
چنین آموزش به طور کلی به مثابه کنشی شناختی در چارچوب

.گنجدنظریاتی نمی
Freire,1972:13



شدنجهانیگفتمانی،ومفهومیسطحدرچهاگر:مفهومیمطالعات
میانحایلمصنوعیمرزهايکهآیدشماربهخجسته ايرویدادمی تواند
عرصهدرکهمی رسدنظربهاماچیند،برمیمیانازراانسان هاوجوامع
افشکبهحاصلشکهاسترهسپاربی راهه ايبهکنونی،روالبهکنش،

.می انجامدانسان هاوجوامعمیانفزاینده
عرصهدرچهدانشگاه هاعینیتحوالتبازکاوي:تجربیمطالعات

صدددربین المللیاسنادحتیوآموزشینظام هايدانشگاهی،پردیس هاي
می تواندهستند،عالیآموزشنظام هايرويپیشمسیربهدهیجهت
.دهدقرارمارويفراآنهاآیندهاحتماالًوحالوضعیتازروشن تريدرك



دندیرینه شناسی پدیده جهانی ش

دورزخرانسانکهکردآغاززمانیازراسیاره ايعصردیرینهبتوانشاید
.شدپراکندهآراماقیانوسجزایردرجملهازخاکیکرهسراسردر
بخشنابودسازيبا»تاریخیجوامع«پیشسالهزاردهحدوداز

امعجوترتیب،اینبه.گرفتندشکل»نخستینجوامع«اززیادي
ازبرخوردارشهرنشینانیبهاجتماعیدگردیسییکباکوچک

جنگ،اجتماعی،طبقاتکار،تقسیمحکومت،شهر،کشاورزي،
زوربهکهشدندتبدیلبزرگتمدن هايومذاهببرده داري،
.می یافتندجهانیعرصه ايلشکرکشی



مهم ترین تحوالت این دوران را 
برشمردمی توان چنین 

نقاطدورترینبهشدنرهسپارودریاییماجراجویی هايرخداد•
جهان

.داشتندبشريرسالتیکهفراگیرمذاهبشکل گیري•
دنبالرامشترکیتاریخهنوزغربوشرقچهاگرمیانیسدهدر•

واناتحیومیوه جات،سبزیجات،نظیرکاالهاییمبادالتامانمی کنند
.داشتجریانغرببهشرقازادویهوقیمتیسنگ هاياهلی،



دنشجهانیبهوداشتحکایتغربگسترشواستعمارسلطه،ازیکی•
.انجامیداستعمارسیاسیسلطه

آگاهیوبخشرهاییگرایانه،انساناندیشه هايمبنايبردیگريو•
غربیتمدندروندرآمدهپدیدانتقاديخودباوگرفتشکلبشريجمعی

.شدآغازگسترشحالدر

: شکل گرفت» جهانی شدن«به این ترتیب دو پدیده 



بین المللی شدن : جهانی شدن در آموزش عالی
)مفاهیم(دانشگاه ها 

.دمی کنقلمدادشدنجهانیبهپاسخیمثابهبهرا»شدنبین المللی«(2007)کیستاستروم
برنامه هايدرجهانیمطالعاتمدیریتایلینویزکهدانشگاهاستاد:(2007)ریزويفضال

:می نگاردزمینهایندردارد،عهدهبرراآموزشی
دکیانتوافقهنوزچهاگر.استشدهدرگیرشدنجهانیکنونیفراینددرژرفگونه ايبهآموزش
دوجومی زند،پیوندآنعملکردوآموزشیسیاست هايبهراشدنجهانیکهمسیريمورددر

قتوافکمبوداینازبخشی.استشدهآموزشیپردازاناندیشهزبانوردموضوعاینامادارد،
تمامیبرگرفتندربرايکهاستپرمجادلهمفهومیشدنجهانیکهاستواقعیتاینازناشی

هکاستمفهومیشدنجهانی.می شودبردهکاربهمردمیوآکادمیکگفتمان هايقلمروهاي
حاشیه ايمسائلاز:می شودبردهکاربهمعاصرزندگیجنبه هايازبسیاريتشریحبرايتقریباً

شرکت هايوسازمان هااوج گیريدولت ها،-ملتقدرتکاهشتاگرفتهکنونیسرمایه داري
واتاطالعانقالبومی پردازدبومیسنت هايباچالشبهکهجهانیفرهنگپیدایشفراملی،

به»شدنجهانی«واژه.استشدهمردموپولاندیشه ها،سریعچرخشموجبکهارتباطات
طولردجهاندگرگونیموجبکهاستتغییراتازبرخیبرگیرندهدرکهشدهبدلپوششی

.استشدهاخیردههسه



بین المللی شدن-تعاریف جهانی شدن

واقعیتبهراتوجهواژهدواین«:نگاشته اندزمینهایندر(2007)همکارانوروزنبلیتگوري•
بافزاینده ايطوربهکهبودندملینظام ِهايآنمحدوده هايکهمی کندجلبناپذیريکتمان

9Scott,1998;Endersمی شوندواداشتهچالشبهبین المللیمشتركگرایش هاي &
Fultom,2002;Vander wende,2002;Teichler,2004;Cited by Rosenbilt

et al.,P.379)
راآنمتعديوجه،»شدنجهانی«فعلپنداشتنمتعديوالزمبا،(2005)ابوچیکازوهیرو•

الزمجهوکرد؛بروزبین المللینظمدرسلطهدارايملتیدرکهمی کندتوصیف»تاریخیمفهومی«
.می پندارد»بزرگترملت هاي«از»کوچکترملت هاي«دنباله رويراآن

بهورودبرايچالشبهراشدنجهانیشدنبین المللیوشدن جهانی(2007)کیستاستروم•
اهی،دانشگسطوحدرکهاستباوراینبرومی کندتلقیشدنجهانیاقتصاديرقابت هايعرصه
برتنهانهکهمی شودتعبیر»شدنبین المللی«بهدانشگاهیپردازاناندیشهسويازشدنجهانی

ساختاريتغییراتموجبحتیبلکهمی گذارد،تأثیردانشجویانوعلمیاعضايدانشگاهی،برنامه هاي
.می شودنیز

جوامعمیانارتباطاتافزایشفرایندراشدنجهانی،(2008)نیکولتیآگوستینومنمريویلیام•
ازدورنقاطدرجوامعوملت هابرايفزاینده اياثراتجهانازبخشیکدررخداديکهگونه ايبه
.داردآن



جمع بندي
پردازيمفهومدرابهامنشانگرشدهیادتعریف هايبرتأملی

:استدوگانه ايجریان

آموزشنهادهايبرخیعالیاهدافبشري،ماهیتپرورشوآزادآموزش•
.می دهندتشکیلراعالی

تماهیدهندهشکلبازارتقاضايبهپاسخگوییوحرفه ايآموزيمهارت•
.استعالیآموزشنهادهايازدیگربرخی

•



(2005)استفانوپاپا
جهانیربازایگانهدرفعاالنهمشارکت(نئولیبرالجهانیشهروندرویکرد•

)سرمایه داري
ارهايساختوحکومت هامقابلدرچالش گر(بنیاديجهانیشهروندرویکرد•

)شرکتی
جامعهابهمبستگیوارتباطتالشدر(دگرگون سازجهانیشهروندرویکرد•

.)پایداروساالرمردمعادالنه،بشري



چهارتفکیکبهمتفاوت،نگرشیبا،(2001)دیمرزماري
:می پردازدمفهومی

کلیدمثابهبهخدماتتجارتجهانیگسترش:شدنجهانی•
.جهانیبازارفرهنگیواجتماعیاقتصادي،

کارمانجابرايراهیودانشاندیشه ها،مشارکت:شدنبین المللی•
.متفاوتکشورهايدرمشابه

خشباندیشه هايوتجاريعملکردگسترش:مدیریتینوگرایی•
.وندمی شمالیتأمینعمومیبخشتوسطکهنهادهاییدرخصوصی

ياداروعلمیاعضايکهموقعیتی:عالیآموزشدرکارآفرینی•
راوصیخصبخشمنابعخودفعالیت هايساختنبنگاهیبامی کوشند

.کنندجلبخودبه



بدونکنندمیتأکیدقلمرواینپردازاناندیشهازبسیاريکههمانگونهحال،هربه
دنشالمللیبین-شدنجهانی[مفاهیماینازروشنیودرستفهمداشتن

یجهنتدروگنگمفهومیپیامدهايوآثاربررسیبهتواننمی]عالیآموزش
فهمازبرخورداريبراي،(2007)موك.پرداختآنقلمرودرمناسبکنشی
هايپرسششدنواردکنشعرصهبهسپسومفاهیماینازدرستوروشن

:کندمیمطرحرازیر

شود؟المللیبینبایدعالیآموزشکسیچهسودبه
شود؟بین المللیعالیآموزشهدفیچهبراي
گیرد؟رارقمعاصردانشگاهاصلیکاردستورمثابهبهبایدشدنبین المللیچرا
دارد؟اهمیتجامعهذینفعانسایرودانشجویانبرايشدنبین المللیآیا
چیست؟کنونیدانشگاه هايوجوديهدف
متعهدآنبهنسبتراخودوباشیمداشتهباوربایددانشگاهیآموزشنوعچهبهما

(Mok,2007:437).بدانیم؟



بهشدنجهانی»سایکاکوکو«مفهوم:گودمنراجر
15دراجتماعیعلومگفتماندرمفهومروزترینمد

واژه هاازمجموعه ايواستشدهبدلگذشتهسال
ازدمی گیرنقراراستفادهموردواژهاینباهمراهنیز

دونالديمک«،»شدنفراملیتی«:جمله
»دنشبومی«،»شدنکوالئیکوکا«،»شدن

انسانترنرویکتور»شدنبومی-جهانی«و
»چندگانهآواينماد«راآن)1974(شناس
.می نامد



روش شناسی



ناسی  دلیل چند بعدي بودن و پیچیدگی این مطالعه در بخش هاي مختلف آن از روش شبه 
:هاي متفاوتی به شرح زیر استفاده شده است

اي این روش شناسی در مطالعات نظري، دیـدگاه هـا و توصـیه هـ: کتابخانه اي-اسنادي•
گرفتـه نهادهاي بین المللی، تجربیات کشورها، و دانشگاه هاي برتر جهان مورد استفاده قرار

.است
بررسـی در جمع بندي تجربیات کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه و، محتواتحلیل•

بیانیه هاي مأموریت و برنامه هاي راهبردي دانشگاه هـاي برتـر جهـان، بـا در نظـر گـرفتن
.مقوالت متناسب با هر یک از تحلیل روش تحلیل محتوا استفاده شده است

ز این روش شناسی، نیز بر حسـب مـورد در مراحـل مختلـف پـژوهش، ا: تطبیقیمطالعه•
ها، جمله بررسی دیدگاه ها و توصیه هـاي نهادهـاي بـین المللـی، بررسـی تجربیـات کشـور

بازتاب یافته 2بررسی عملکرد دانشگاه هاي برتر جهان و در جمع بندي که در جدول شماره 
.است، مورد استفاده قرار گرفته است

ام فراتحلیـل با توجه به گستره فراخ منابع مورد استفاده و فزونی یافته ها و انج: فراتحلیل•
ناسـی بنـابراین از ایـن روش شناسـی بـه ویـژه در آسـیب ش. گریز ناپذیر به نظر می رسـید

عمومی وضعیت آموزش عالی ایران بر مبناي پژوهش هاي ایرانی و اثرات کاربست موافقتنامه
و تجارت خدمات که در برگیرنده طیف گسـترده اي از نظریـات بـود، اسـتفاده شـده اسـت

.بازتاب داده شده است2و 1چکیده یافته هاي آن در جدول شماره 



ن دیدگاه هاي نهادهاي بین المللی در زمینه جهانی شد
و آثار و پیامدهاي آن بر نظام هاي آموزش عالی

:یونسکو-الف
اطالعاتیجامعهودانشجامعهمیانتمایز:مفهومیعرصه•

شاهدراشگفت انگیزيدوگانگیسازمانایندر:کنشعرصه•
کهباشدمشکالتیهمانازناشیمی توانددوگانگیاین.هستیم

لیحادراینوهستندروبروآنباشدنتجاريمسیردردانشگا ه ها
سمکمونی«مفهومبریونسکوآموزشکلمدیردانیلجانکهاست

.می فشاردپاي»علمی



جهانیبانک-ب
بهپایهآموزشدرگذاريسرمایهازجهانیبانکسیاست هايچرخش

عالیآموزشدرگذاريسرمایه
ورداربرخاثربخشیوکیفیتازمی تواندزمانیمتوسطهوپایهآموزش

راکارآمديانسانینیرويبتواند،عالیآموزشنظامکهباشند
.کندتأمینسطوحاینبراي

نهادهايشدندانش بروجهاناقتصاديعرصهدرآمدهپدیدتغییرات
جهانیدهپدیازناشیبانکاینکارشناسانتعبیربهکهاقتصادي

یجهنتدروعلمتولیدنهادهاينقشیافتنفزونیبهاستشدن
.مدمی انجاعلمتولیداردوگاهپیشروترینمثابهبهدانشگاه ها

اعیاجتمبازده هايدلیلبه،»عالیآموزشازحکومتمداومپشتیبانی«
»انگیزشایجادوساماندهی«و،»فقرزدایی«،»القاییاثرات«

.استضروريامري
آموزشانسانیواجتماعیجنبه هاي

جهانیعمومیکاالي
»عالیآموزشدرخصوصیگذاريسرمایهنکردنارزیابیبهینه«



موافقتنامه عمومی تجارت و خدمات: سازمان جهانی تجارت-پ

منفیمثبت
افزایش کمی دسترسی به آموزش عالی•
جذب سرمایه هاي خارجی براي سرمایه گذاري در •

بخش آموزش عالی
افزایش تحرك دانشجویان و اعضاي علمی•
تجاري سازي و افزایش منابع بخش آموزش عالی•

خطر افت کیفیت و اعتبارسنجی•
افزایش نابرابري در دسترسی به آموزش عالی•
تهدید و تحدید نظام هاي ملی آموزش عالی•
ایجاد فرصت براي مسئولیت گریزي بخش عمومی در•

انجام کارویژه هاي اصلی آن
ز یا از میان رفتن سنت هاي دیرین آکادمیک ا/ کاهش و •

جمله همکاري هاي علمی غیر تجاري
مک دونالدي شدن نظام هاي آموزش عالی و کاهش تنوع •

و تکثر و نوآوري در دانش بشري
»اموال عمومی جهانی«به خطر افتادن •
ت به خطر افتادن استقالل نهادي، آزادي آکادمیک و امنی•

شغلی
کاهش انگیزه در انجام پژوهش هاي بنیادي•
»  خدمات اجتماعی«کاهش انگیزه در انجام کارویژه •

دانشگاه ها
همسویی دانشگاه با تقاضاي ابزارگرایانه بازار•
سلطه تجارت بر نظام هاي آموزش عالی•

اثرات کاربست موافقتنامه عمومی تجارت خدمات: 1جدول 



صر تجربیات دانشگاه هاي معتبر جهانی در ع
جهانی شدن

آموزش،اساسیکارویژهسهدرراخودمأموریت هاي•
.می کننددنبالاجتماعیخدماتوپژوهش

عمومیمنافعوجامعهبهخدمتبرايپژوهشوآموزش•
استجهانی

ويالگبهگرایشبیشتردانشگاه هااینوجوديفلسفه•
ناپلئونیتاداردهمبولتی

اجتماعیهمکنشی•



تجربیات کشورهاي پیشرفته
اتحادیه اروپا.1

بین المللیهببیاندیشدشدنجهانیفرایندبهآنکهازبیشاروپابلونیابیانیه
می اندیشدشدن

دگراندیشیرواجوتکثروتنوعموجباروپاقارهدردانشجویانتحركافزایش
دستبهخارجیدانشجویانجذببراينیزراالزمجاذبهمی شود
.می آورد

پیش نیازهاي ورود به قلمرو بین المللی شدن 
قابترقابلکم،دستکه، گونه ايبهآموزشیبرنامه هايکیفیتافزایش•

.باشدمنطقه ايعرصهدر
يساختارهمگراییتوانافزایشبرايآموزشینهادهايبهتنوع بخشی•
عالیآموزشملینظامانعطاف پذیريازبرخورداريلزوم•
بین المللیهم کنشی هايگسترشضرورت•
.خصوصیوعمومیبخشوضعیتشدنمشخص•



ایاالت متحده آمریکا
.می باشدخودعالیآموزشنظامسازيجهانیاندیشهدرکهاستدهه4حدود
ونکالبرنامه ریزيدرایالت هاومرکزيدولتنقشعبارتیبهیاوعمومیبخشنقش

.استآموزشبرايمناسبمنابعتخصیص
ودخشدنجهانیرونددرآموزشینظاماصالحبرايدالرمیلیارددهمبلغساالنهصرفاً

.می کندصرف
وزشیآمنظاماندیشه ايسپهرتغییروباورهاوارزش هانگرش ها،تغییربرمتحدهایاالت

.می اندیشدنظامایندر»سازمانیتوسعه«نوعیبهواقعدرومی فشاردپايخود
:می شودتوصیهدرسیبرنامه هايالگوهايدرتغییر

گنجاندن آموزش جهانی در برنامه هاي آموزشی؛•
افزایش آموزش ضمن خدمت آموزشگران؛•
انجام پژوهش هاي آموزشی در مورد آموزش جهانی؛•
پرداخت حقوق مناسب به آموزشگران؛•
حفظ شئون اجتماعی آموزشگران؛•
و و باالخره در اختیار داشتن فناوري هاي نوین ارتباطاتی•

.استفاده بهینه از آن



، تایوان، چین: تجربیات کشورهاي در حال پیشرفت
ژاپن، سنگاپور و مالزي

تغییرات عمدتاً ازباال به پایین است •
ییآسیاکشورهايدانشگاه هايدرساختاريومدیریتیتغییراتبهگرایش•

کردنجایگزینومشارکتیمدیریتالگوهايبرداشتنمیانازبهتمایل
.داردساالردیوانواقتدارگرامدیریتالگوهاي

کاهش بار مالی دولت،•
تقلید و کپی کردن:مسیر رقابت پذیري•
:تغییر در راهبردهاي آموزشی و یادگیري•
» توسعه تمامیت فردي«•
» تفکر خالق و نقاد«•
»مسئله محور ساختن آموزش«•



نوضعیت کشورهاي جهان سوم در فرایند جهانی شد

دانشگاه هاعلمیاعضايوحکومتاهدافمیانناهمگرایی•
المللیبین-شدنجهانیمفهومدرارجاعوتفاهمنبود•

شدن؛
درموجودزمینه هايباتغییراتبودننامتناسب•

کشورها؛ایندانشگا ه هاي
علمی؛اعضايوآموزشملیبرنامه ریزانمیانناهمسویی•

یاودنبوپایینبهباالازگیريتصمیمفرایند•
ملی؛مشارکتکمبود

نجهااقتصاديحاکمسیستمازناشیفشارهاي•
...وکشورهااینبر



پایانیتحلیل و جمع بندي 
مبادلهمفهومبهشدنجهانی

تتجاراصولوواحدجهانیبازارسلطهبهنئولیبرال،رویکرد«:(2007)شولتزلینت
هکاستکسیجهانیشهروندچشم اندازي،چنیناز.می اندیشدفراملیآزاد

»فناوريوسرمایه داري«هدایتزیرآزاداقتصاددرآمیزيموفقیتمشارکت
(Shultz,2007:249).دارد

و»رقابت«محوردودرمی توانرارویکرديچنینمبنايبرشدنجهانیواقع،در
.ثروتکسبدررقابتبگوییمبهتریاکردخالصه»پول«
نهاديوفرهنگیامريمثابهبهشدنجهانی

»فرهنگیآگاهیبرگسترة«
کنشیهمافزایش
می ورزدپايبشريجامعۀبومزیستمثابهبهزیستمحیطحفظوتنوعوتکثر.
زنندمیرقمراواحديسرنوشتکههستندکشتییکسرنشینانبشريجامعۀ .



بین المللی شدن دانشگاهها
.  تفاوت نظري و عملکردي را در چند سطح می توان به خوبی دید

درودانشسازيتجاريوسازيکاالییرویکرد:جهانیعرصۀ
دانشتولیدنهادهاينتیجه

یتمسئولزیربارازکردنخالیشانهبراي:ملیومنطقه ايعرصۀ
توسعهحالدرکشورهايدرعمومیبخش

اگر چه در قلمرو سازمانی، خصوصـی:  عرصۀ سازمانی و فردي
سازي و شرکتی سازي نهادهاي تولیـد علـم منجـر بـه 
برخــورداري از اســتقالل بیشــتر از طــرف حکومت هــا 

اما جذب منابع خصوصی که التزامی بـه منـافع. می شود
ر عمومی ندارند، نیازمند همسویی نهادهاي علمی با بـازا

.  و یا حتی صنعت می شود



2جدول شماره

رایند مقایسه وضعیت کنونی آموزش عالی در ف
جهانی شدن/ جهانی سازي



3جدول شماره

ند مقایسه وضعیت کنونی آموزش عالی در فرای
جهانی شدن/ جهانی سازي



4جدول شماره 

ند مقایسه وضعیت کنونی آموزش عالی در فرای
جهانی شدن/ جهانی سازي



اصالحات راهبردي پیشنهادي

محور–اصالحات رقابت •

محور-اصالحات مالی•

محور-اصالحات عدالت•



اصالحات راهبردي پیشنهادي
گوي تبیین و کاربست فلسفه آموزش و آموزش عالی برمبناي تفاهم و خرد جمعی جامعۀ علمی ایران و ال•

توسعه ملی مشخص
)با تأکید بر توسعه تمامیت فردي(تغییر فرهنگ یادگیري •
تمرکززدایی •
:استانداردسازي•

در سطح درون دادها–الف –
در سطح برون دادها–ب –
بهبود مدیریت منابع آموزشی و انسانی-پ–

»توسعه اعضاي علمی«ایجاد اتحادیه هاي دانشگاهی براي •
ساماندهی وضعیت تربیت معلم و دبیر•
در دانشگاهها» دانشگاه پژوهی«ایجاد دفاتر •
حقوق مناسب، حفظ شئون اجتماعی: ایجاد جذابیت حرفه اي •
ایجاد زیر ساخت هاي آموزشی مناسب•

در سطح فرایندها–ت –
:تنوع بخشی به نهادهاي آموزشی و ایجاد سیستم چند پایه آموزش عالی•
کالج هاي عمومی •
دانشگاه هاي کاربردي •
دانشگاه هاي برجسته پژوهشی •
آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی و یا تولید، توزیع، انتشار و: ایجاد توازن میان کار ویژه هاي دانشگاه•

ترویج دانش 
شناور شدن در محیط بین الملل •
ساماندهی به آموزش از راه دور•



اصالحات راهبردي پیشنهادي
ش کمی تأمین و تخصیص منابع مالی الزم متناسب با گستر•

.  آموزش عالی است
اصول بهینه منابع مالی اختصاص داده شده با رعایتتخصیص •

.  محور است–محور و عدالت –کارآیی 
سازي هزینه ها و درآمدهاي آموزش عالیشفاف •
او سازوکارهاي الزم براي تعیین سهم دانشجو و خانوادهایجاد •

عالیدر تأمین منابع آموزش 

ی مشخص ساختن نقش و سهم بخش خصوص•
در آموزش عالی



محور-اصالحات عدالت
افزایشمحور-عدالتاصالحاتانجامازهدف

ايویژه هکارجملهازکهاستاقتصاديبرابرفرصت هاي
هککنونیشرایطدراصلایناجراي.استعالیآموزش 

هانجدرثروتتولیداصلیمنابعازیکیعنوانبهدانش
.می نمایدضروريبیشازبیشمی شودتلقی



پیشنهادي بر مبناي اصالحاتسیاست هاي 
راهبردي
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