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فراترکیب اثرات جهانی شدن بر نهاد علم در بستر 

جمهوری اسالمی ایران
چکیده

نظریه جهانی شدن یکی از معروف ترین نظریات علوم اجتماعی است که با هدف تداوم و تقویت مدرنیته ارائه  
شده است. هرچند جهانی شدن یک واقعیت اجتماعی است ولی صورت بندی علمی و ادبیات نظری گسترده ی 
آن، جهت بسط و تقویت تمدن و فرهنگ غرب به کار گرفته شده است. پدیده جهانی شدن در موضوعات مختلف 
اجتماعی، اثرات مثبت و منفی مختلفی داشته است که البته این اثرات در کشورهای مختلف نیز متفاوت بوده 
است. در این میان، جهانی شدن نهاد علم، با پیچیدگی های بیشتر و عمیق تری مواجه است. در این پژوهش 
به دنبال فراترکیب اثرات جهانی شدن برنهاد علم، در جمهوری اسالمی ایران بوده ایم و بر همین اساس تمام 
آثار مربوط به اثرات جهانی شدن علم بر مناسبات علمی جمهوری اسالمی که موردتوجه سیاست پژوهان بومی 
کشورمان قرارگرفته اند، به وسیله الگوی فراترکیب و روش تحلیل مضمون موردمطالعه قرارگرفته اند و بر اساس 
آموزش  اثرات  در چهار رکن  فراترکیب  نتایج  اثرات جهانی شدن علم دست یافته ایم.  فراترکیب  به  آن  نتایج 
جهانی شدن علم، اثرات پژوهشی جهانی شدن علم، اثرات جهانی شدن علم بر مدیریت و ساختار دانشگاهی و 

درنهایت اثرات جهانی شدن علم بر فرهنگ علمی کشور، دسته بندی  شده اند.
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1. مقدمه؛ جهانی شدن و نهاد علم

جهانی شدن یکی از مهم ترین و فراگیرترین نظریاتی است که در چند دهه اخیر ناظر به 

آینده شناسی و آینده پژوهی تاریخ، ارائه شده است. ازنظر تاریخی نظریاتی که سعی در غلبه بخشیدن 

به گفتمان مدرنیته در فضای جهانی داشته اند، به ترتیب شامل نظریه مابعدصنعتی گرایی)ده شصت 

میالدی(، نظریه مابعدتجددگرایی)دهه هشتاد میالدی( و نظریه جهانی شدن )دهه نود میالدی( 

بوده اند. نظریه دوم برعکس نظریه اول درصدد بیان حالت رؤیایی از تداوم غرب مدرن نداشت بلکه 

نظریه پردازان آن اکثراً از منتقدین مدرنیته بوده اند و اساس معرفت غرب که بر مبنای علم و عقالنیت 

است را کاماًل ویران می کند اما نظریه سوم با نگاهی بازتر و با تغییر دوگانه ی مرکز- پیرامون برای 

جهان، در واقع سعی داشته است که امپریالیسم بی نیاز از سیاست را رقم بزند)کچوئیان،1386: 

24-31(. مهم ترین محل نزاع در فهم ماهیت جهانی شدن، ارتباط آن با مدرنیته و تمدن غرب 

است. به طورکلی دو دیدگاه اساسی نسبت به جهانی شدن با محوریت تمدن غرب وجود دارد.

غرب . 1 طرح  را  جهانی شدن  دیدگاه،  این  است.  غرب  تمدن  و  مدرنیته  تداوم  جهانی شدن، 

برای توسعه الگوی سبک زندگی و فرهنگ شرک آلود و انسان محورانه1 غربی می داند. درنتیجه 

جهانی شدن اساساً بنیاد واقعی ندارد و صرفاً یک سلطه علمی- فرهنگی است.

جهانی شدن، یک پدیده  است ولی امروزه جهان غرب برای بسط مدرنیته از آن استفاده می کند. . 2

از این دیدگاه هرچند جهان غرب از پدیده جهانی شدن در جهت توسعه فرهنگ خود سوءاستفاده 

می کند ولی نمی توان اصل پدیده ی جهانی شدن را منکر شد و نسبت به آن طرحی نداشت.

در ادامه با مرور آراء اندیشمندان این حوزه، درمی یابیم که دیدگاه دوم به صواب نزدیک تر 

است. سپس با تفکیک بین جهانی شدن و جهانی سازی، سعی می شود سیاست هایی برای تعامالت 

علمی- فرهنگی کشورمان در عرصه جهانی پیشنهاد شود.

تافلر در کتاب »موج سوم« با تأکید بر اینکه جامعه بشری دو انقالب کشاورزی و صنعتی را 

پشت سر گذاشته واالن در آستانه موج سوم یعنی انقالب الکترونیک است، ایجاد مناسبات جهانی 

به واسطه این انقالب را در تمام عرصه های زندگی یادآور می گردد)تافلر،1363: 15-27(. بنابراین 

1. Humanism



93

فراترکیب اثرات جهانی شدن بر نهاد علم در بستر جمهوری اسالمی ایران

می توان گفت که: جهانی شدن به درهم فشرده شدن جهان و تراکم آگاهی نسبت به جهان داللت دارد 

)لطفی و نادمی، 1385: 121(. در همین راستا تاملینسون جهانی شدن را این گونه توصیف می کند:

»جهانی شدن را می توانیم در زندگی روزمره و روتین خود در ارتباط خود با فّناوری مانند 

موبایل، کامپیوتر، ایمیل، در ساخت محیط زندگی خود، در مصرف هرروزه غذای خود، روش 

کسب درآمد در زندگی مان و روش هایی که برای سرگرمی خود برمی گزینیم، به وضوح مشاهده 

کنیم«)تامیلسون،1999: 2( .

دانشمندان دیگر جهانی شدن، مانند کاستلز و جیمسن، فنون و ابزارهای ارتباطی را تسهیل گر 

فرایند جهانی شدن می دانند نه علت آن. کاستلز جهانی شدن را با دگرگونی شبکه ی تعاملی انسانی 

در چهارچوب یکپارچگی اطالعاتی همراه می داند و معتقد است که »در نظام نوین رسانه ای، 

پیام همان رسانه است«. )کاستلز،1380: 396( لذا مرز دقیقی بین پیام و رسانه نمی توان قائل 

شد و درهم تنیدگی این ابزار ارتباط باهدف ارتباطات)پیام(، کاماًل مشهود است. رابطه اقتصاد و 

دانش از منظر کاستلز دوطرفه است؛ به طوری که اقتصاد ناشی از شرایط جهانی شدن را اقتصاد 

اطالعاتی1 دانسته است. عالوه بر اقتصاد و علم، دولت نیز می تواند دو نقش توسعه گر و یغماگر 

را ایفا کند)اوانز،1380: 45(. بنابراین ازنظر کاستلز، جهانی شدن هرچند یک ابزار ارتباطات است 

ولی ابزاری است که از سیاست و اقتصاد، تا علم و فرهنگ کشورها را ماهیتاً تغییر داده است.

برخی اندیشمندان داخلی نیز مواضعی مشابه درباره پدیده ی جهانی شدن داشته اند. کچوئیان، 

جهانی شدن را فرایندی می داند که با داعیه جهانی سازی تجدد مدرن شروع شد لکن با عدم توفیق 

به مباحثی چون تشدید ارتباطات جوامع و افراد، تأثیر و تأثرهای آن ها و غیره تقلیل داده شد.

»نظریه جهانی شدن از ابزاری کارا در عرصه نزاع گفتمانی و غیر گفتمانی برای غلبه بر تاریخ 

جهانی، به نظریه ای بدل شد که در بهترین حالت بر ظهور و گسترش نبردی روبه تزاید میان 

تجدد و سایر فرهنگ ها یا جوامع داللت می کند«)کچوئیان، 1386: 15 و 16(.

دکتر پور احمدی جهانی شدن را امری کاماًل خنثی تلقی کرده و حوزه بحث آن را فراتر از 

دولت های مختلف در جمهوری اسالمی می داند. ایشان جهانی شدن را  روندی خنثی می شمارد و 

1. Information economy
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معتقد است که جهانی شدن همچنان که می تواند مورد استفاده غرب قرار گیرد، می تواند زمینه را 

برای ظهور بنیادگرایی اسالمی از طیف نرم تا رادیکال آن، فراهم نماید)پوراحمدی،1386: 63(.

بر اساس آنچه بیان شد، باید اذعان داشت که جهانی شدن خالی از واقعیتی بیرونی و اثرگذاری 

عینی نیست. به طوری که گیدنز می گوید: »احتماالً این بحث مهم ترین بحثی است که اکنون در 

علوم اجتماعی و همچنین علوم سیاسی مطرح است، چون دارای تأثیر قوی در جهان نظریه های 

علوم سیاسی و علوم اجتماعی است«)گیدنز،1379: 26(؛ اما باید در نظر داشت که جهانی شدن در 

بستر تاریخی خاصی ظهور کرد که بیشتر مورد بهره برداری تمدن غرب قرار گرفته است. بر همین 

اساس تأکید می شود که تفکیک جهانی شدن1 و جهانی سازی2 که در بیان برخی صاحب نظران این 

حوزه وجود دارد، تفکیکی کاماًل درست و صحیح است. جهانی سازی فرایندی است که از ابتدا بر 

اساس ایدئولوژی بسط مدرنیته و سیاست های تهاجم فرهنگی و تمدنی تنظیم شده است اما در 

عین حال، جهانی شدن پدیده ای ارتباطی و اطالعاتی است که تحوالت و تغییر در اقتضائات زمانه 

را به دنبال خود داشته است. »زمان همان طوری که پیشروی و تکامل دارد، فساد و انحراف هم 

دارد. باید با پیشرفت زمان پیشروی کرد و با فساد و انحراف زمان هم باید مبارزه کرد«)مجموعه 

آثار شهید مطهري،1381: 104(. شناخت اثرات جهانی شدن علم به معنای نفی و طرد این اثرات 

نیست بلکه زمینه ای برای مطابقت صحیح با مقتضیات زمانه امروزی است.

اکنون بافهم صحیح تر و دقیق تری که از پدیده ی جهانی شدن به دست آمد می توان گفت 

پدیدار شدن حوزه های جدید  و  اطالعاتی  و  ارتباطی  فّناوری های  بر  تأثیر جهانی شدن  با  که 

مطالعاتی)افضلی،1380: 23(، نقش دانشگاه و علم و رابطه متقابل آن ها با پدیده جهانی شدن 

بسیار جدی و حیاتی شده است؛ چراکه  اگر گفته می شود که نهاد بازار، محرک توسعه آینده 

است، می توان گفت که این دانشگاه است که )هرچند گاهی به سفارش بازار( آینده را آن چنان که 

تصور می کند، جهت می دهد)پورعزت و همکاران، 1387: 4(. 

1. Globalization
2. Globalism
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2. مسئله پژوهش

درک و تحلیل یک مسئله، شرط اول حل صحیح یک مسئله عمومی است. )اسمیت و دابلیو 

الریمر،1392: 15( برای آنکه بتوانیم با پدیده جهانی شدن مواجهه هوشمندانه داشته باشیم، ناچاریم 

به درک واقعی و عمیق آن دست  یابیم و برای درک واقعی و عمیق، نیازمند تحلیل نهادی1 از علم 

هستیم تا بتوانیم اثرات را در همان قالب، تجزیه  و تحلیل نماییم. مفهوم نهاد نیز دارای دو بُعد 

مادی)عینی( و معنوی)ذهنی( است)قلی پور، 1384 :18()اسکات، 1387 :71( و فهم بعد ذهنی 

نهاد در بستر همان جامعه مدنظر حاصل می شود؛ چراکه اساساً مواجهه هر جامعه ای با جهانی شدن 

متفاوت بوده و خواهد بود. پس در واقع این تحقیق با تمرکز بر تحقیقات سیاست پژوهانه در حوزه 

جهانی شدن علم و تحلیل ثانویه آن، درصدد است که مقدمات الزم را برای اولین مرحله فرایند 

سیاست گذاری علم و فناوری که همانا تحلیل و شناسایی مسئله است، فراهم کند. 

از سوی دیگر، صورت بندی یک مسئله به معنای فهم ذهنیت خبرگان و ذینفعان آن مسئله 

است)تیسن و واکر، 2013 :151(. به همین دلیل، اسناد داخلی که نشان دهنده ذهنیت خبرگان 

و ذینفعان عرصه علم و فناوری است مورد تحلیل قرار گرفت. نظریه های اخیر تحلیل خط مشی 

عومی تأکید دارند که عالوه بر بازیگران، الزم است بستر نهادی نیز در تدوین خط مشی عمومی 

موردمطالعه قرار گیرد)هاولت و همکاران، 2003: 93(؛ لذا سؤال اصلی این پژوهش را می توان 

این گونه بیان نمود: چالش های نهاد علم در بستر جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با جهانی شدن 

از منظر خبرگان و اندیشه ورزان بومی کشورمان کدام است؟

3. مروری بر ادبیات موضوع

با توجه به موضوع پژوهش حاضر، پیشینه موضوع در فراترکیب پژوهش های کیفی به طور 

عمده در نظر گرفته شده و مورد مطالعه ی تفصیلی و روشمند قرار می گیرد. بنابراین بیان تفصیلی 

پیشینه ی پژوهش ضرورتی ندارد اما مروری موضوعی بر پژوهش های پیشین می تواند جهت تنقیح 

موضوع و نوآوری این پژوهش یاری رساند. 

1. Institutional analysis
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بیشتر محققان به رابطه جهانی شدن و آموزش عالی توجه نموده اند و سعی کرده اند اثرات . 1

دهند:)خداوردی،1391(،  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  عالی  آموزش  نظام  در  جهانی شدن 

)فراست خواه،1388(، )فاضلی،1383(، )کینگ،1385(، )یزدان پور،1388(، )مهرعلی زاده،1383(، 

)مارینگ،2012(، )استروم کوئیست،2014( و ... .

اندیشمندان . 2 برخی از پژوهش ها بر نظام آموزش و برنامه درسی تمرکز داشته اند. هرچند 

)یار  و همکاران1394(،  داشته اند)جعفری هرندی،  توجه  مقدماتی  آموزش  به  بیشتر   داخلی 

محمدیان،1382(، )آقایی و عالی، 1388(، )میرزا محمدی،1395(؛ اما در ادبیات جهانی، بعد 

آموزشی جهانی شدن بسیار جدی تر دنبال شده است)کارتر،2008(، )چارلتون و اندرا، 2006( و ...  .

عده ای دیگر بر اثرات جهانی شدن بر نظام پژوهش تمرکز کرده اند و در سطوح مختلف آن را . 3

مورد مطالعه قرار داده اند: )پاپیون و بار، 1375(، )یانگ،2006( و... .

مالحظه می شود که اندیشمندان و سیاست پژوهان ایرانی به فراخور مسئله خویش، بعدی از 

ابعاد جهانی شدن نهاد علم را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند و تاکنون فعالیت پژوهشی مستقلی 

جهت تحلیل ثانویه یافته های پژوهش های پیشین و ارائه یک فرا تحلیل از پدیده جهانی شدن علم 

صورت نگرفته است. در این مقاله سعی می شود با فراترکیب یافته های پژوهش های مرتبط، زمینه 

برای مسئله شناسی صحیح و جامع در سیاست گذاری علم با رویکردی هوشمندانه و تحلیلی 

فراهم گردد.

4. چهارچوب مفهومی پژوهش؛ ارکان نهاد علم

علم و دانشگاه دو پدیده ممزوج اند که تغییر و تحول دریکی موجب تغییر و دگرگونی دیگری 

می گردد؛ چراکه ظرف و مظروف در رابطه دوطرفه با یکدیگر قرار دارند. با این بیان و با عنایت به سیر 

تاریخی، می توان گفت که برداشت ما از مفهوم دانش1 در وهله اول به تلقی ما از نهاد دانشگاه بستگی 

دارد. در این زمینه هرچند تلقی عمومی آن است که دانشگاه نهادی بسیار قدیمی اند، ولی واقعیت 

آن است که بسیاری از دانشگاه های مدرن در قرن 19 و 20 تشکیل شده اند)روجرکینگ،1385: 

1. Knowledge
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7(. تفاوت اساسی آنجاست که نهادهای آموزشی دینی )کلیسا(، بیشتر به دنبال انتقال دانش ثابت 

وحی، به دیگران بودند و حال آنکه در دانشگاه های جدید بیشتر بر نوآوری و تولید علم1 تأکید 

می شد)یزدان پور، 1388: 27-23(.

بر همین اساس، تحلیل نهادی علم، بیشتر بر تحلیل نهاد دانشگاه و کارکردهایی که این نهاد، 

در جامعه  ایفا می کند، متمرکز است. البته از منظر جامعه شناسی، تمام نهادها از جمله دانشگاه، 

ذیل نهاد فرهنگ، فرایند نهادی شدن و مشروعیت را طی خواهند کرد)اسکات، 1395: 45-38( 

و لذا تحلیل رکن فرهنگی هر نهاد، یکی از مؤثرترین ارکان تحلیل آن موضوع خواهد بود. با توجه 

به مباحثی که پیرامون نهاد علم مطرح است می توان گفت ارکان چهارگانه نهاد علم عبارت است 

از 1- آموزش 2- پژوهش 3- مدیریت ساختار دانشگاه 4- فرهنگ علمی کشور. در ادامه این 

پژوهش، اثرات جهانی شدن با توجه به رکن های چهارگانه ی نهاد علم شناسایی می گردند.

4-1. رکن آموزش

رکن آموزش هدف اولی و رکن غیرقابل انکار نظام دانشگاهی است. این رکن امروز به دالیلی 

چون افزایش تقاضا برای آموزش عالی، در دسترس بودن فن آوری های جدید و همکاران جدید در 

آموزش مانند دانشجویان بزرگ سال بیشتر موردتوجه قرارگرفته است)میرو نوه ابراهیم، 1379: 

277-282(. در دانشگاه مدرن، توجه به رکن پژوهش که درواقع توجه به نیازهای جامعه است، با 

توجه به رکن آموزش، که درواقع توجه به نیازهای دانشجو است، در تعارض بوده و خواهد بود ولی 

به طورکلی می توان گفت که اساس دانشگاه جدید آموزش و پژوهش است)کالرکر،1389: 12-10(.

4-2. رکن پژوهش

پژوهش رکنی است که نظام علمی و دانشگاهی ما را به محیط خویش ارتباط می دهد. اهمیت 

این ارتباط در به روز نگه داشتن کارکنان، توسعه مرزهای جدید دانش، نیاز دانشگاه به شرکت در 

توسعه ملی و غیره بیشتر به چشم می آید و در سطح ملی و جهانی تحت عنوان ارتباط دانشگاه با 

جامعه یا ارتباط صنعت و دانشگاه به آن توجه می گردد)بیکاس، 1379: 282-277(.

1. Knowledge creation
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4-3. رکن مدیریت ساختار دانشگاه

دانشگاه یک نهاد به تثبیت پیوسته است و تعبیر از دانشگاه به مثابه قلعه منحصر، دیرزمانی 

است که متروک شده است. از سوی دیگر مدیریت ساختار دانشگاه برای دولت ها بسیار مهم است 

و این مهم در عرصه جهانی شدن دچار چالش هایی شده است. ازجمله مسائل اصلی این رکن 

می توان به مواردی چون حکمرانی به معنای بهترین الگوی تنظیم روابط قانونی، ساماندهی به 

معنای اصالح فرایندهای سازمانی، رهبری به معنای تفکر راهبردی جهانی، استقالل واحدهای 

دانشگاه و غیره اشاره کرد)چیت ساز، 1389: 25 و 26()کالرک،1987: 84(.

4-4. رکن فرهنگ علمی

در جامعه ما فرهنگ علمی1، نوعی فرهنگ شناخته شده تلقی می گردد. فرهنگ علمی یا 

دانشگاهی دربرگیرنده معنای ارزش های مشترکی است که از تاریخ علم و دانشگاه نشأت می گیرد 

و درکنش و ارتباطات انسان های دانشگاهی)آکادمیک( نمایان می گردد)فراست خواه، 1388: 124(. 

عالوه بر کانون توجه تحقیق علمي)قوانین عام یا فهم هاي خاص(، ساختار دانش نیز بر فرهنگ 

علمی مؤثر است)بچر،1984: 191(. با این نگاه، مي توان چهار فرهنگ غالب را که بر اعضاي 

دانشگاه ها تأثیر مي گذارند، از یکدیگر تفکیک نمود: 1.  فرهنگ رشته ها2؛ 2. فرهنگ نهادي)دانشگاه 

یا دانشکده محل خدمت(3؛ 3. فرهنگ نظام هاي ملي؛ 4. فرهنگ حرفه استادي)کالرک،1963(.

5. روش پژوهش

5-1. روش فرامطالعه ؛ الگوی فراترکیب

الگوی فراترکیب یکی از انواع روش های فرامطالعه است که نباید آن را با الگوها و روش های 

دیگر مانند مرور پیشینه، تحلیل ثانویه، روایت دوباره و غیره، اشتباه گرفت)ساندوسکی و بارسو، 

2006: 19-22(؛ بلکه جوهره این روش، تحلیل مطالعات کیفی است که درنهایت فهمی عمیق و 

کاربردی تر را در یک موضوع فراهم می آورد)زیمر،2006: 312(. فراترکیب روشی است که برای 

1. Scientific culture
2. Disciplinary cultures
3. Institutional cultures
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جمع بندی کردن مطالعات کیفی که مربوط به یک پدیده  یا الاقل نزدیک به آن هستند، مفید 

است)زیمر،2006: 317(. روش فراترکیب، با ارائه یک نگاه جامع به موضوع یا پدیده، منجر به 

یکی شدن افق های1 مختلف پژوهشی می شود.

مهم ترین ویژگی های روش فراترکیب عبارت اند از: 1- بازیابی جامع و سامانمند)سیستماتیک( 

همه پژوهش ها و گزارش های کیفی مرتبط با موضوع مورد نظر؛ 2- استفاده از همه روش های 

مفید)کیفی و کمی( برای تحلیل آن ها؛ 3- تفسیر و تحلیل نکات اصلی تحقیقات؛ 4- استفاده از 

روش های سامانمند)سیستماتیک( و مناسب کیفی برای جمع بندی نکات اصلی مطالعات کیفی و 

5- استفاده از فرایند تکرارپذیر برای افزایش روایی روش و خروجی فراترکیب.)ساندوسکی و بارسو، 

2006: 22(. همچنین مهم ترین فایده های استفاده از این  روش عبارت اند از: 1-توسعه نظری یک 

موضوع؛ 2-ارائه چکیده ای سطح باال از یک موضوع و 3- تالش در جهت آنکه یافته های تحقیقات 

کیفی برای کاربست عمل، در دسترس تر باشند)زیمر،2006: 313(.

والش و داون2 فراترکیب را شامل مراحل شش گانه ی 1-انتخاب سؤال یا هدف پژوهش مناسب؛ 

2- جمع آوری پژوهش های مرتبط؛ 3-تصمیم گیری درباره اینکه کدام شامل فراترکیب می شوند؛ 

4- ارزیابی و رتبه بندی مطالعات؛ 5- ترجمه متقابل یافته های مطالعات و 6- ترکیب ترجمه ها، 

می داند)والش و داون، 2005: 200-206(. نوبلت و هیر سه فاز اصلی انتخاب مطالعات، ترکیب 

ترجمه ها و ارائه آن ها را پیشنهاد می دهند. در این پژوهش از روش هفت مرحله ای باروسو و 

ساندوسکی استفاده  شده است.

1. fusion of horizon
2. Walsh&Downe
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ها را ها و ارائه آنب ترجمهنوبلت و هیر سه فاز اصلی انتخاب مطالعات، ترکی

ای باروسو و ساندوسکی دهند. در این پژوهش از روش هفت مرحلهپیشنهاد می

 شده است. استفاده

 

 مراحل هفتگانه فراترکیب -(2007بارسو و ساندوسکی) -1لشک

 فراترکیبحاصل از  هایدادهتحلیل مضمون  .5-2
شدن اساساً یک بحث حاکمیتی است و در افقی باید توجه داشت که بحث جهانی

(. از 2: 2003گردد)اگینز،شدن مطرح میباالتر تضاد بین حاکمیت یا ملیت و جهانی

سازی خارج از چارچوب $$های آموزشی و مهارتاصوالً تحلیل نظامطرفی 

هشتنظیم سوال پژو

مرور ادبیات به 
یکشکل سیستمات

جستجو و انتخاب  
متون مناسب

استخراج اطالعات 
متون

افته تجزیه و تحلیل ی
ها

کنترل 

ارائه یافته ها

شکل1- بارسو و ساندوسکی)2007(- مراحل هفتگانه فراترکیب

5-2. تحلیل مضمون داده های حاصل از فراترکیب

باید توجه داشت که بحث جهانی شدن اساساً یک بحث حاکمیتی است و در افقی باالتر تضاد 

بین حاکمیت یا ملیت و جهانی شدن مطرح می گردد)اگینز،2003: 2(. از طرفی اصوالً تحلیل 

نظام های آموزشی و مهارت سازی خارج از چارچوب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که 

آن ها را احاطه کرده است بی معناست)مهر علی زاده، 1383: 287(.در این مقاله باهدف فراترکیب 

اثرات جهانی شدن بر عرصه علمی کشور، مجموعه کتب و مقاالت ناظر به شرایط علمی جمهوری 

اسالمی ایران، در موضوع جهانی شدن و یا کتب ترجمه شده این عرصه که به زعم نگارندگان تأثیر 

بسزایی در شکل گیری ذهنیت نخبگان دارد، موردبررسی قرار گرفت.1 فهرست کتب و مقاالتی که 

فراترکیب شده اند در جدول زیر به نمایش درآمده است.

1. الزم به ذکر است که با مالحظه آرشیو شورای عالی انقالب فرهنگی، خبر یا مصاحبه ای مبنی بر اثرات جهانی شدن 
علم یافت نشد و اسناد و مطالب، بیشتر در راستای ارائه راهکارهایی در مواجهه با جهانی شدن علم بودند. برای مطالعه 

بیشتر مراجعه کنید به:
(http://www.sccr.ir/Pages/?current=news&gid=4&Sel=932610) ای
(http://sccr.ir/Pages/?current=news&gid=4&Sel=1082564)
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نویسندگان)سال انتشار(عنوان پژوهشردیف

افضلی )1380(بررسی تأثیرات فرایند جهانی شدن بر علوم اجتماعی1

2
نظام های علمی فّناورانه)تکنولوژیک( نگاه اجمالی به وضعیت 

جهانی
پاپیون وبار )1375(

ترجمه: فاضل الریجانی

3
جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف برنامه ی درسی نظام آموزشی 

ایران
مرعشی و دیگران )1392(

4
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران در بازتاب فرایند 

جهانی شدن )همسویی، تعامل، تقابل(
پوراحمدی )1386(

5
الگوی مطلوب طراحی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران 

در عصر جهانی شدن
پورعزت و همکاران )1387(

شیرودی )1384(جهانی شدن در منظر انتقادی با نگاه به ایران6

7
جهانی شدن، بین المللی شدن آموزش عالی و برنامه های درسی 

میان رشته ای
حکیم زاده )1389(

جعفری هرندی )1389(بررسی نسبت جهانی شدن با تربیت شهروندی8

9
برنامه درسی و آموزش علوم اجتماعی: آموزش جهانی در 

تعلیمات اجتماعی ایران
جعفری هرندی و وفایی و نجفی )1394(

خداوردی )1391(جهانی شدن آموزش عالی در هزاره سوم؛ مؤلفه ها و ابعاد10

زائرکعبه )1387(،تأثیر جهانی شدن بر نظام علمی11

جهانی شدن12
شولت )1382(

ترجمه: کرباسیان
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نویسندگان)سال انتشار(عنوان پژوهشردیف

13
ارائه مدل هویت ایرانی - اسالمی در پدیده جهانی شدن نظام 

آموزشی ایران مبتنی بر مبانی روان شناختی
پردخته و محمدی )1395(

14
بایسته های دانشگاه فرهنگ ساز در هزاره سوم)مطالعه موردی: 

جامعه اسالمی در عرصه جهانی(
خنیفر و موسوی )1390(

فراست خواه )1388(منظرهای جهانی و مسئله های ایرانی دانشگاه و آموزشگاه عالی15

قانعی )1379(جامعه شناسی رشد و افول علم در ایران )دوره اسالمی(16

17
نگاهی به جهانی شدن و روندهای جهانی در تحوالت آموزش 

عالی و وضعیت آموزش عالی ایران
فاضلی )1383(

کچوئیان )1386(نظریه های جهانی شدن: پیامد چالش های فرهنگ و دین18

دانشگاه در عصر جهانی شدن19
کینگ )1385(
ترجمه: سیفی

لطفی و داوود)1385(جهانی شدن و ایران)ارزیابی جایگاه ایران در فرایند جهانی شدن(20

یار محمدیان )1382(تأثیرات جهانی شدن بر نظام تعلیم و تربیت و خانواده21

       لطفی و نادمی )1385(ارزیابی جایگاه ایران در فرایند جهانی شدن22

       یزدان پور )1388(تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی، دانشگاه اجتماعی23

24
فرصت ها و تهدیدهای پیش روی نظام تعلیم و تربیت ایران در 

بستر جهانی شدن
       آقایی و عالی )1388(
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نویسندگان)سال انتشار(عنوان پژوهشردیف

جهان رهاشده، گفتارهایی درباره یکپارچگی جهانی25
    گیدنز)1379(

ترجمه: سعیدی و یوسف حاجی

   مهر علی زاده )1383(جهانی سازی و نظام های آموزش با تأکید بر کشور ایران26

http://www.sccr.irآرشیو اخبار شورای عالی انقالب فرهنگی27

جدول 1- منابع و پژوهش های کیفی فراترکیب شده

در این پژوهش فراترکیب اثرات جهانی شدن نهاد علم، با روش تحلیل مضمون صورت گرفت. 

روش منتخب، استفاده از تحلیل مضمون با استفاده از روش قالب مضامین1 بوده است. یکی از 

روش های تحلیلی مناسب در تحلیل مضمون، تحلیل قالب مضامین است. قالب مضامین معموالً 

در تحقیقاتی به کار می رود که تعداد متون و داده های آن ها زیاد باشد)مثاًل 10 تا 30 منبع(. 

این روش فهرستی از مضامین شناخت در ادبیات نظری یا استخراج شده از متن داده ها به صورت 

درختی و سلسله مراتبی نشان می دهد.)جعفری و همکاران، 1390: 165(. فرق اساسی روش 

تحلیل مضمون با روش داده بنیاد آن است که در روش داده بنیاد از ابتدا یک چهارچوب نظری، 

پذیرفته  نشده است ولی در تحلیل مضمون این شرط وجود ندارد)براون و کالرک، 2006: 9( در 

روش قالب مضامین، مضامین به دو نوع اصلی و فرعی تقسیم می شوند و درنهایت در قالب الگو 

و چهارچوب مفهومی پذیرفته شده، به نمایش درخواهند آمد. بر همین اساس فهم نهادی از علم، 

به عنوان چهارچوب پذیرفته شده این پژوهش، مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه ای از جدول 

تحلیل مضمون یافته های پژوهش های کیفی، در ادامه به نمایش درآمده است.

1. Template Analysis
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شماره
فیش

کد اصلیکد فرعیمتن فیش برداری

اگر آموزش جهت گیری سیاسی یافت، رشد 
جامعه نفی می شود؛ بلکه تربیت افراد چاپلوس 

حامی نخبگان سیاسی و نظامی که به طور 
سامانمند)سیستماتیک( به چپاول منافع ملی 

می پردازند، صورت خواهد گرفت)کاسلتز، 
1380: 119 و 120(.

عدم محوریت رشد دانشجو و 
پیشرفت جامعه

اثرات آموزشی 
جهانی شدن نهاد علم

ترس از این پیامدها، چنان برای مسئولین 
آموزش جدی است، که به انحناء مختلف در 
پی مقابله با آن برآمده اند. ازجمله اینکه یک 
موتور جستجوگر قوی ایجاد شده است تا 

تحقیقات دانشجویی را با منابع اینترنتی مقایسه 
کند)گینگ، 1385: 52(.

عدم محوریت رشد دانشجو و 
پیشرفت جامعه

مهم ترین رویکرد در دانشگاه های آینده این 
است که دانشجو در این دانشگاه، یک مشتری یا 

مصرف کننده است)فاضلی،1386: 9(.

عدم محوریت رشد دانشجو و 
پیشرفت جامعه

این واژه ، توسط تیمی از محققان استرالیایی که 
یکی از نخستین پژوهش ها در حوزه رسانه های 

جدید و پیامدهای آن برای آموزش عالی را 
انجام می دادند، به کار گرفته شد. آموزش های 
بدون مرز، محدودیت عناصر زمانی، مکانی، 

سطحی)کالج و دانشگاه(، تعدادی و هزینه ای را 
برداشته است)تأثیر جهانی شدن بر نظام علمی(

)روجرکینگ، 1385: 40(.

ظهور پدیده ی آموزش از 
راه دور

برای اینکه متخصصان بتوانند با وسایل جدید 
کار کنند، برنامه های بلندمدت آموزشی باید به 

برنامه های کوتاه مدت آموزشی همچون دوره های 
کارآموزی و دوره های تخصصی تغییر یابد)زائر 

کعبه، 1387: 50(.

رواج دوره های کوتاه و 
فشرده ی آموزشی
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شماره
فیش

کد اصلیکد فرعیمتن فیش برداری

یکی از نمونه های خوب این نظام های تخصصی، 
»الگوی مدرن بهداشت و درمان« است. این 
الگو بر پایه نوعی علم جهانی بنا شده و در 

حال حاضر در سطح جهانی غالب شده است؛ 
تا جایی که الگوهای درمانی دیگر)مثل پزشکی 
گیاهی( را مورد تمسخر قرار می دهد)زائر کعبه، 

تابستان 1387: 50(.

جهانی سازی معیارهای علم

اثرات پژوهشی 
جهانی شدن نهاد علم

به طورکلی معیارهای علمی به سمت 
بازار محوری رفته و منطق مصرف و کاربرد در 
استانداردسازی علم نفوذ می کند)خداوردی، 

.)143 :1391

جهانی سازی معیارهای علم

در مقام جمع بندی می توان گفت کثرت، 
مفهومی  است  با فاصله مساوی از قطعیت و 
نسبیت  و با مالک و معیار حقیقت و معرفت  

مالزمت  دارد. بر اساس ایـن مـالک هاست کـه  
می توان  روایت های خالف واقع و حقیقت را از 
روایـت های واقـع نما، نـه منطبق با واقعیت، 

بازشناخت. تا  این بازشناسی اتفاق نیفتد، البته 
تمایزی  میان  کثرت  و نسبیت وجود نخواهد 

 داشت )مهرمحمدی، محمود،1391: 36(.

فراگیری تکثر روشی در 
تولید علم

در یک دهه ی اخیر همراه با زیر سؤال رفتن 
بنیادهای قطعیت بخش مدرنیته، شروع گفتمان 
پست مدرنیسم و گرایش واگرایی، فرایند جهانی 

شدن قدرت بیشتری یافته است. امروزه در 
عرصه های متفاوتی همچون مطالعات منطقه ای، 

تحقیقات اجتماعی تمایل دارند تا به بجای 
تأکید بر مباحث مقایسه ای بر موارد خاص و 
محلی تأکید کنند)افضلی، 1380: 23 و 24(.

فراگیری تکثر روشی در 
تولید علم

جدول2- نمونه  تحلیل مضمون مقاالت و کتب مرتبط با جهانی شدن علم

6. یافته  های پژوهش؛ اثرات جهانی شدن بر ارکان چهارگانه  نهاد علم 

چنانکه در قسمت چهارچوب مفهومی پژوهش مطرح شد، نهاد علم شامل چهار رکن اصلی 

است. این چهار رکن نهاد علم شامل 1- رکن آموزشی؛ 2- رکن پژوهشی؛ 3-رکن مدیریت ساختار 
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دانشگاه و 4- رکن فرهنگ علمی می شوند که جهانی شدن بر هریک از این ارکان اثرات مثبت یا 

منفی خاصی برجای گذاشته است. در ادامه با برشمردن این اثرات، بر هریک از ارکان نهاد علم، 

سیاست هایی جهت مواجهه هوشمندانه با آن در بستر جمهوری اسالمی ایران ارائه می شوند. 

6-1. اثرات جهانی شدن بر رکن آموزش

6-1-1.  به حاشیه رفتن رشد دانشجو و پیشرفت واقعی جامعه 

مدعای جهانی شدن علم آن است که مفهوم سنتی دانشجو تغییر کرده و اکنون دانشجو در 

فضایی آزاد و بدون ترس از خواندن منابع دسته چندم، مشغول یادگیری علم می شود؛ درحالی که 

دانشگاه های بزرگ جهانی بر موفقیت برمدار دانشجومحوری تأکید می کنند جهانی شدن اساساً 

مخالف دانشجو محوری و رشد واقعی آن هاست چراکه رو به سوی اهداف اقتصادی و سیاسی دیگر 

دارد.

آموزش امروز به دنبال تربیت یک فن ساالر)تکنوکرات( است چون اقتصاد امروز یک اقتصاد 

فناورانه)تکنولوژیک( و فنی)تکنیکی( است)کاستلز، 1380: 113 و 114(. از طرفی از آنجا که آموزش، 

جهت گیری سیاسی و اقتصادی صرف پیداکرده، رشد جامعه نفی می شود؛ بلکه نتیجه نظام آموزش، 

تربیت افراد چاپلوس حامی نخبگان سیاسی و نظامی است که به طور سامانمند)سیستماتیک( به 

چپاول منافع ملی می پردازند)کاسلتز، 1380: 119 و 120(. به  همین دلیل، اِِجتا معتقد است که 

در کشورهای درحال توسعه، ظرفیت ها برای همکاری با بخش خصوصی ضعیف است)اجتا،2012: 

30(. مجموعه این مسائل باعث شده که رشد فکری و شخصیتی دانشجو و به تبع، مصالح جامعه 

در خالل جهانی شدن، تحت الشعاع قرار گیرد. بر این اساس الزم است در امر سیاست گذاری نهاد 

علم در جمهوری اسالمی ایران، نسبت به استیالی مناسبات اقتصادی و سیاسی جهانی سازی بر 

مصالح واقعی دانشگاه، دانشجو و جامعه، دقت نظر بیشتری داشت. اتخاذ رویکرد بین المللی شدن 

در پاسخ به جهانی شدن آموزش عالی می تواند پاسخ مناسبی برای چالش های جهانی شدن در 

آموزش عالی باشد)حکیم زاده،1389: 6و7(.
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6-1-2. تنظیم برنامه های درسی با رویکرد جهانی سازی

در دهه های اخیر تالش شده است تا نظریه جهانی شدن، به عنوان یک نظریه علمی قطعی 

و غیرقابل خدشه پذیرفته شود و این امر بیش از هر جا در برنامه های درسی نمایان شده است. 

به طورکلی آموزش جهانی خواستار آن است که یادگیرندگان خود را به عنوان شهروند جهانی تلقی 

کنند)هرندی و همکاران، 1394: 16(. جهانی شدن درصدد است که در سه حوزه الف(دانش و درک 

و فهم، ب(مهارت ها و ج(ارزش ها و نگرش ها، افراد را به طوری تربیت نماید که بتوانند در مناسبات 

جهانی نقش خود را ایفا کنند)جعفری هرندی و همکاران، 1389: 52( همان گونه که برخی اشاره 

کرده اند، نظریات جهانی شدن علم و فرهنگ بر برنامه ریزی درسی کشور ایران، هم اثر مثبت و هم اثر 

منفی داشته است)مرعشی و دیگران،1392: 68(. بنابراین تدوین قوانینی سازگار با چالش های جهانی 

و مطابق با اهداف آموزش در نظام علمی کشور، در مقاطع مختلف امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

6-1-3. کاالیی شدن آموزش و اطالعات

اگر درگذشته، تحقیقات بر اساس اطالعات محدود صورت می گرفت و به شکل بسته هایی درمی آمد 

که در مقیاس محدودی مبادله می شد، امروزه تحقیقات از اطالعات نامحدود و برخط شبکه ای تغذیه 

می کند)خداوردی، 1391: 143(. این خدمات که ارمغان جهانی شدن بوده است، موجب گسترش 

نگاه بازاری شده و با گسترش کاالیی شدن آموزش1 و رقابت جهانی در ارائه سرویس های آموزش، 

این واقعیت شدیدتر نیز شده است)اسپرینگ،2014: 100-104(. یک منبع وقتی کاالیی می شود 

که به فرایندهای انباشت سرمایه داری ملحق شود)شولت،1382: 136(. یکی از قلمروهای کاالیی 

شدن، کاالیی شدن ارتباطات و اطالعات است؛ چراکه تولید معاصر اطالعات و ارتباطات موجبات 

گسترش کاالیی شدن را از چهار جنبه  مهم فراهم آورده است: سخت افزار، نرم افزار، تأمین خدمات و 

محتوا)شولت،1382 :147(. البته دسترسی گسترده به اطالعات، در وهله اول مذموم نیست اما باید 

توجه داشت اطالعات، خالی از جهت گیری و ارزش نیستند و از این منظر، الزم است در سیاست گذاری 

آموزش عالی کانال های ارتباطی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند. ضمن آنکه باید توجه داشت جریان 

خصوصی سازی در کشور، منجر به تشدید این اثر نگردد. 

1. Commodification of education
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6-1-4. رواج دوره های کوتاه و فشرده ی آموزشی

نیازهای نوع به نوع جامعه سرمایه داری ایجاب می کند که دوره های کوتاه مدت آموزشی در 

سازمان، دانشگاه یا مؤسسات غیرانتفاعی رواج یابند. اسکات، سیاست دسترسی همگانی و کوتاه 

کردن دوره های آموزش را نه یک انتظار بلکه یک الزام جهانی قلمداد می کند)اسکات، 1387: 180(. 

هدف از این دوره های کوتاه مدت آموزشی این است که افراد صاحب صالحیت و متخصص را در 

جریان آخرین تحوالت علمی و فنی قرار دهد)کدیور، 1384: 57(. قالب های بسیار متنوعی مانند 

وبالگ، پادکست، ویکی پدیا و پست الکترونیک و غیره باهدف آموزش کوتاه مدت بکار می رود)یزدان 

پور، 1388: 142-166(. اثرسنجی این پدیده یکی دیگر از لوازمات مواجهه هوشمندانه با جهانی شدن 

علم خواهد بود. لکن به طورکلی می توان گفت که رواج دوره های کوتاه مدت آموزشی موجب ارتقاء 

مهارت در دانشگاه، صنعت و حتی بخش خدمات شده است و از این منظر مثبت ارزیابی می شود.

6-1-5. ظهور پدیده ی آموزش از راه دور

آموزش مجازی برآمده از ویژگی ذاتی جهانی شدن، یعنی ارتقاء فّناوری های ارتباطی است. 

امروزه آموزش از راه دور، که در کشور ما آموزش مجازی خوانده می شود، به تدریج تبدیل به یک 

نوع روش آموزش شده است. امروز صحبت از »دانشگاه بدون دیوار« یا »آموزش وپرورش بدون مرز1« 

است )اسکات،1387: 182(. آموزش های بدون مرز، محدودیت عناصر زمانی، مکانی، سطحی)کالج 

و دانشگاه(، تعداد و هزینه )تأثیر جهانی شدن بر نظام علمی( را برداشته است)روجرکینگ،1385: 

40(. به طورکلی به همان میزانی که به تغییر زیرساخت های فناورانه نیاز است به تغییر مفهوم، 

نقش و کارکرد معلم نیز در این عرصه نیاز است)بش،2005: 145( از این منظر اگر آموزش کشور 

ما نیز نتواند نقش و کارکرد عوامل فعال در آن، مانند معلم و استاد را بازاندیشی و اصالح نماید، 

قطعاً در این فرایند دچار آسیب های جدی در سطوح فردی و سازمانی خواهد شد. از طرف دیگر 

ظرفیت آموزش مجازی و از راه دور می تواند در شناساندن ابعاد جهانی انقالب اسالمی و ارائه 

الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت بستری مناسب ارزیابی گردد.

1. Education without Borders
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6-2. اثرات جهانی شدن بر رکن پژوهش

6-2-1. جهانی سازی معیارهای علم

برای همگان روشن است که امروزه نظام علم مدرن، در سطح جهانی تعریف شده و برای آن 

شاخص ها و معیارهای فنی)تکنیکی( ثابتی وضع شده است. این نظام ها درنتیجه  انقالب های علمی و 

رشد دانش فنی)تکنیکی( و تخصصی شدن، ظهور کرده اند)زائر کعبه، 1387: 50(. ترویج شاخص های 

سنجش بر اساس سطح مدرک تحصیلی و دوره های آموزشی، تعداد مقاالت ISI برای اساتید 

و دانشجویان، میزان ارجاعات به مقاالت علمی، شرکت در مجله و هم اندیشی های)سمینارهای( 

بین المللی و عضویت در تشکیل اجتماعات تخصصی علمی در سطح جهانی نمونه هایی از این 

موارد هستند.

ایجادشده اند،   2  ISI موسسه  توسط  که   SCI1 اطالعاتی  بانک  از  شاخص ها  محاسبه  برای 

استفاده شده است) پاپون، وبار، 1375: 36(. این سیستم کامل طراحی، اجرا و ارزیابی معیارهای 

تولید علم است که به طور کامل در جوامع علمی امروزی پذیرفته شده است. نکته اصلی آن است 

که با توجه به تلقی خاص تمدن غرب از علم3 _  آنچه که با روش تجربی و تحصلی به دست 

آمده باشد – قبول معیارهای جهانی پیش گفته، در نهایت به زیان نظام علمی جمهوری اسالمی 

ایران است. بنابراین پیشنهاد می شود عالوه بر تولید علم در معیارهای جهانی، به تعریف معیارهای 

بومی و اسالمی علم نیز بپردازیم و پایگاه های ارزشیابی علم و پژوهش مبتنی بر آن تشکیل گردد. 

6-2-2. فراگیری تکثر روشی در تولید علم

وقتی علوم اجتماعی از حالت ملی و حتی بین المللی فراتر رفته و به حالت جهانی شدن روی 

آورد، به تدریج خرده گفتمان ها فرصت می یابند که روش های علمی خود را ترویج و از هویت علمی 

خود دفاع کنند. در یک دهه  اخیر همراه با زیر سؤال رفتن بنیادهای قطعیت بخش مدرنیته و 

شروع گفتمان پست مدرنیسم و گرایش واگرایی، فرایند جهانی شدن قدرت بیشتری یافته است) 

افضلی، 1380: 23( به عبارتی روش اثبات گرایی)پوزیتویسم( به مرور جای خود را به تکثر روشی 

1. Science Citation Index
2. Institute for Science Information
3. science
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در علوم اجتماعی  داده است)باقری،1390: 54 و55(. البته نسبیت روشی یا تکثر روش ها بنفسه 

پدیده مذمومی نیست)مهرمحمدی و محمود، 1391: 36( مگر اینکه ابعاد معرفتی افراطی به خود 

بگیرد که در این صورت برای نظام آموزشی-تربیتی کشور یک خطر جدی خواهد بود. پیشنهاد 

می شود ضمن استقبال از تکثر روشی و نظری در فضای علمی کشور از ترویج تکثر و نسبیت 

معرفت شناختی که منجر به پوچ گرایی و عدم حقیقت جویی در بدنه  علمی کشور می گردد، به 

شدت پرهیز شود.

6-2-3. تقویت سکوالریسم علمی و جدایی علم از ارزش

جهانی شدن غربی در وهله اول سکوالریسم را رواج می دهد اما اگر توفیق نیافت به پلورالیسم 

ذیل سایه نسبیت معرفت شناسانه روی می آورد. بدیهی است هردو حالت نامبرده، مخالف جهان بینی 

اسالمی و از این منظر مردود است. بنابراین اولین نقش علم مدرن آن است که با سیطره بخشی 

به این معناي از علم، جدایي دانش از ارزش، علم از ایدئولوژي و یا به عبارت دیگر جدایی دین 

از همه شئون زندگی دنیایی انسانی را اعالم می نماید)پور احمدی،1386: 117()حمید پارسانیا، 

1392: 156( که درواقع ترویج نوعی سکوالریسم علمی1 است. به تعبیر دیگر، جهانی شدن علم، با 

سیر تمدنی مشخصی، به جدایی دین از سیاست خواهد انجامید. نقش دوم علم مدرن این است که 

پلورالیسم معرفتی ای ایجاد می کند که در آن با توجه به اینکه علم به شدت وابسته به زمینه تولید 

خود هست)فراست خواه،1388: 246( حق و باطلی در کار نیست که با این قرائت از معرفت، پایه 

همه مباحث حقوقی و اخالقی فرو خواهد ریخت. پیشنهاد می شود با تمهید آموزش های الزم برای 

اساتید و هیئت های علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم انسانی ، نظریات متأخر فلسفه 

علم و علوم اجتماعی که متضمن درهم تنیدگی علم و ارزش است، و نظریات معرفت شناختی 

فلسفه اسالمی که متضمن فهم علمی رئالیستی است، طرح و اشاعه یابد. 

1. Scientific secularism
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6-3. اثرات جهانی شدن بر رکن مدیریت ساختار دانشگاه

6-3-1. تهدید استقالل و آزادی دانشگاه

آزادی دانشگاه1 بدین معناست که دانشگاه مي تواند بر اساس زمینه هاي آکادمیک مشخص 

سازد که چه کسي مي تواند آموزش دهد؛ چگونه مي تواند فکر کند؛ چگونه باید بیندیشد؛ و چه 

کسي مي تواند براي تحصیل پذیرفته شود)استندلر،2000(. در شرایط جهانی شدن، علم به مثابه  

خیر بازار و به دست آوردن رضایت مشتری در نظر گرفته می شود و نه خیر عمومی. چنان که 

دانشمندان نیز طبق سفارش ها صنعت و تجارت فعالیت می کند، نه طبق موازین و هنجارهای 

علمی)قانعی راد، 1379: 46-49(.  استقالل و آزادی دانشگاه از دو ناحیه مورد تهدید است. 

نخست از طرف دولت هاست که در عصر جهانی شدن، برای جلوگیری از هضم شدن دانشگاه در 

فرایند فرهنگ جهانی و عدم حمایت از هویت ملی سعی می کنند دخالت خود را در دانشگاه ها، 

حداکثری نگاه  دارند. دوم از طرف اقتصادزدگی2 جهانی است که موجب وابستگی هرچه بیشتر 

دانشگاه ها به محیط اقتصادی و نظام سرمایه داری گردیده است. مک3 در مقاله خود با اشاره به 

جریان مدیریتی سازی4 و مبنا قرار گرفتن عقل اقتصادی5 در آموزش دانشگاهی این گونه بیان 

می دارد: نیروهای قوی بازار، موسسه ها و نهادی های علم آموزی را مجبور می کند که خود را با توجه 

به حساسیت ها و نیازها بازار، بازآفرینی کنند و دانش آموخته های کاری، با توجه به نیازهای شغلی 

تربیت کنند)مک،2000: 151()حسن خداوردی، 1391: 141(. در این شرایط شایسته است که 

سیاست گذاری علم در جمهوری اسالمی ایران درباره این مشکل چاره اندیشی کند و نسبت به آن 

تدبیر مشخص و جامعی داشته باشد. ناگفته پیداست که نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان دو نهاد حکومتی مرتبط با آموزش عالی و دانشگاه، در به 

رسمیت شناخت استقالل و آزادی دانشگاه و درعین حال ممانعت از تهدید استقالل و آزادی آن 

بسیار حائز اهمیت است.

1. Academic freedom
2. Economization
3. mok
4. managerialism
5. Economic rationalism
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6-3-2. رقابت  توأم با همکاری نهادهای علمی

امروزه شاهد هستیم که نهادهای علمی مختلف برای کسب منافع و ارزش اجتماعی بیشتر 

نیازمند رقابت با یکدیگر هستند و هر دانشگاهی که در این عرصه رقابت عقب بماند و شکست 

بخورد، به مرور زمان از جرگه مسابقه حذف می گردد. بر همین اساس معیارهایی تحت عنوان 

دانشگاه کارآفرین که برآمده از نگاه بنگاهی به دانشگاه است ترویج می گردد)فراست خواه، 1388: 

351-356(. هرچند به گفته ی اقتصاددانان رقابت در عرصه اقتصادی می تواند موجب افزایش کیفیت 

و رفاه جامعه گردد، اما آیا در عرصه علمی نیز چنین تأثیری را دارد؟ از سوی دیگر، توافق های 

پروژه های تحقیقاتی  مانند  و مباحثی  دانشگاه های مختلف  بین  بین المللی  راهبردی همکاری 

بین المللی، ارائه مدارک بین المللی، تبادل بین المللی هیئت علمی و دانشجویان به امری عادی در 

فضای جهانی شدن تبدیل شده است)ایگنز،2003 :5(. بنابراین این ویژگی جهانی شدن علم فرصتی 

همراه با تهدید است نه اینکه صرفاً تهدیدی برای نظام آموزش عالی کشور باشد بلکه با توجه به 

دو اثر فوق، قوت دیپلماسی علمی1 هر کشور تعیین کننده سود یا زیان آن کشور از جهانی شدن 

علم خواهد بود. لذا تقویت دیپلماسی علمی کشور یکی از مهم ترین نیازهای سیاستی آموزش 

عالی کشور در مناسبات جهانی شدن است.

6-4. اثرات جهانی شدن بر رکِن فرهنگ علمی-دانشگاهی

6-4-1.  تک صدایی در زبان دانش

جهانی شدن علم با جهانی شدن زبان انگلیسی همراه بوده است. امروزه  بر همه روشن است 

که زبان دروازه نفوذ فرهنگی و فکری است که البته از ظریف ترین و خطیرترین نوع آن است. 

رهبر معظم انقالب به تبعیت از این  روند جهانی در نظام آموزشی داخل، اعتراض نموده و 

می فرمایند: این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است. بله زبان خارجی را 

باید بلد بود اّما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست...در شرایطی 

که آن ها اجازه ی ترویج زبان فارسی را نمی دهند، ما زبان و فرهنگ آن ها را ترویج می کنیم، آیا 

1. Science diplomacy
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این کار واقعاً عقالنی است؟1 در همین راستا جمیز و تولوچ2 برای تبیین نقش زبان این گونه بیان 

می دارند که: زبان محور هویت ملی است و حفظ آن و همچنین وحدت آن، این هویت بخشی را 

افزایش نیز می دهد)جیمز و تولوچ،2000: 4(.  امروز برای دانشمندان علوم اجتماعی محرز است 

که »نفوذ و گسترش زبان انگلیسی از طریق تلویزیون های ماهواره ای و اینترنت در جای خود 

می تواند مهم ترین تهید علیه زبان های ملی و محلی قلمداد شود)آقایی و عالی، 1388: 19(. نکته 

این است که با توجه به فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دانش و از طرفی خطر نفوذ فرهنگی 

و فکری برای کشور می بایست سیاست های زبان آموزی کشور متناسب با این شرایط وضع گردد. 

به طوری که اوالً از انحصار آموزش زبان انگلیسی کاسته شود و در هر رشته ای زبان کشور ممتاز 

در همان رشته، در برنامه های درسی گنجانده شود و ثانیاً زبان انگلیسی را زبان تولید علم کشور 

قرار ندهیم بلکه زبان تعامالت علمی دانشمندان و دانشجویان کشور باشد. آثار علمی فاخر به زبان 

فارسی تولید شوند ولی به زبان های زنده دنیا ترجمه و معرفی گردند.

6-4-2. کاهش فرهنگ علم آموزی و پژوهش)با توجه به ظرفیت موجود(

»علم را اسالم قدسیت بخشیده، علم یک امر مقدس است؛ دنبال علم رفتن دارای قدسیت 

است«)حسینی خامنه ای، 1384/10/29( استاد مطهری در مقوالت پنج گانه ی فطری در ناحیه 

احساسات، گرایش به علم آموزی و حقیقت طلبی را یک گرایش فطری می داند و البته معتقد است 

که مثل همه حس های دیگر در افراد شدت و ضعف دارد و نیز بستگی دارد به اینکه انسان چقدر 

آن را تربیت کرده و پرورش داده باشد)مطهری،1388: 78( گرایش های فطری نیاز به تربیت دارد 

و اگر تربیت نشوند یا به جهت خالفش تربیت صورت گیرد به  احتمال  زیاد شکوفا نخواهند شد. 

جهانی شدن فرهنگ مادی گرایی و لذت محوری تمدن غرب، مانع رشد فرهنگ علم آموزی نسبت 

به ظرفیت موجود برای تولید علم و دانش شده است و این مسئله در هنگامی که افراد، آموزش کافی 

برای استفاده از ارزش های عقالنی را ندیده باشند و نحوه کنترل ابزار، عواطف و احساسات خویش را فرانگرفته 

باشند، شدیدتر خواهد شد)یارمحمدیان، آذر 1382: 150(. این اثر فرهنگی در کشور ما نیز کم وبیش 

1. بیانات در دیدار با فرهنگیان، 1395/2/13 .
2. James&Tulloch
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مالحظه می شود. دانشجویان و بعضاً هیئت های علمی دانشگاه فرهنگ مطالعه و تحقیق دائمی را 

از دست می دهند و صرفاً به نوشتن چند کتاب و مقاله در زندگی علمی بسنده می کنند. این اثر 

سوء، با بازگشت به هویت علمی خویش در تمدن اسالمی و زنده نمودن روح طلب علم در میان 

مسلمانان، تا حد زیادی خنثی خواهد شد. راهبردی که نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی اساسی 

توسط شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان یکی از مهم ترین متولیان فرهنگ علمی کشور است.

6-4-3. فرهنگ یکسان انگاری و نفی تمایزات

یکی از پایه های ارزشی جامعه مدرن و لیبرال، پلورالیسم1 است)واعظی،1377: 56-60( که 

جهانی سازی به دنبال گفتمان سازی آن در سطح جهانی است. اساساً جهانی شدن، پدیده پلورالیسم 

را تقویت و تداوم بخشیده است. ماحصل نگاه پلورالیستی در نظام علمی، یکسان انگاری و نفی 

تمایزات مرد و زن در نوع و کیفیت تحصیل علوم دانشگاهی خواهد بود. کاستلز رشد نابرابری و فقر 

در آمریکا را ناشی از چهار فرایند می داند که یکی از آن ها جذب زنان در بازار کار اقتصاد اطالعاتی 

است. این خصیصه موجب شده است که در فرایند آموزش، تناسب بین نوع شغل و جنس زن، 

نادیده گرفته شود و با شعار فمینیستی تساوی زن و مرد، دست به استثمار مفرط آنان بزنند. اثرات 

دیگر این یکسان انگاری، فردی شدن نیروی کار و پدیده ی حذف اجتماعی است)کاستلز،1380: 

92 و 93(. در سیاست علمی کشور، توجه به تفاوت های زن و مرد و خط مشی گذاری برای هدایت 

و  استثمار  از  زیادی  تا حد  ویژگی های خاص هریک، می تواند  با  متناسب  به رشته های  آن ها 

ازخودبیگانگی زنان و حتی مردان در شغل های غیر متجانس جلوگیری نماید. البته این به معنای 

عدم توجه به تفاوت عالئق در جامعه مردان و زنان نیست و برای آن دسته از زنان و مردانی که 

گرایش ها و عالئق خاص دارند نیز می بایست زمینه تحصیلی الزم فراهم گردد. 

7. جمع بندی و نتیجه گیری

نظریه جهانی شدن یکی از معروف ترین نظریاتی است که بعد از مدرنیته و باهدف تداوم و 

تقویت آن ارائه شده است. جهانی شدن، یک واقعیت اجتماعی است ولی صورت بندی نظری آن در 

1. Pluralism
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جهت بسط و تقویت تمدن غرب بوده است. پدیده جهانی شدن در موضوعات مختلف اجتماعی 

اثرات مثبت و منفی مختلفی داشته است که البته این اثرات در کشورهای مختلف نیز متفاوت بوده 

است. جهانی شدن علم و فرهنگ یکی از مقوله های بسیار مهم در جهانی شدن است که غالباً از دید 

تحلیل گران پنهان می ماند و غالباً به تحلیل اثرات جهانی شدن بر اقتصاد یا سیاست بسنده می شود.

برای آنکه بتوانیم با پدیده جهانی شدن مواجهه هوشمندانه داشته باشیم، ناچاریم به درک 

واقعی و عمیق آن دست یابیم و برای درک واقعی و عمیق، نیازمند درک نهادی از علم هستیم 

تا بتوانیم اثرات را در همان قالب تجزیه  و تحلیل کنیم؛ بنابراین در این مقاله برای تحلیل اثرات 

جهانی شدن بر عرصه علمی کشور مجموعه کتب، مقاالت تألیفی و ترجمه ای بومی ناظر به شرایط 

علمی جمهوری اسالمی نسبت به مناسبات جهانی شدن موردبررسی قرار گرفت و سپس اثرات 

جهانی شدن علم با روش تحلیل مضمون فراترکیب شدند.

مجموعاً بر اساس تحلیل نهادی علم چهار سنخ اثر مورد شناسایی قرار گرفت که عبارت اند 

از: 1- اثرات آموزشی جهانی شدن علم؛ 2- اثرات پژوهشی جهانی شدن علم؛ 3-اثرات جهانی شدن 

علم بر مدیریت و ساختار دانشگاهی و 4- اثرات جهانی شدن علم بر فرهنگ علمی- دانشگاهی. 

جدول زیر به ارائه سنخ شناسی اثرات جهانی شدن نهاد علم می پردازد.

مقوله ی فرعیمقوله ی اصلیردیف

1

اثرات آموزشی جهانی شدن 
نهاد علم

به حاشیه رفتن رشد دانشجو و پیشرفت واقعی جامعه

تنظیم برنامه های درسی با رویکرد جهانی سازی2

کاالیی شدن آموزش و اطالعات3

رواج دوره های کوتاه و فشرده آموزشی4

ظهور پدیده ی آموزش از راه دور5

6

اثرات پژوهشی جهانی شدن
نهاد علم

جهانی سازی معیارهای علم

فراگیری تکثر روشی در تولید علم7

سکوالریسم علمی و جدایی علم از ارزش8
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مقوله ی فرعیمقوله ی اصلیردیف

9
اثرات جهانی شدن  بر ساختار 

و مدیریت دانشگاه

تهدید و استقالل و آزادی دانشگاه

رقابت و همکاری توأمان نهادهای علمی10

11

اثرات جهانی شدن ن بر 
فرهنگ علمی-دانشگاهی

تک صدایی در زبان دانش

کاهش فرهنگ علمی آموزش و پژوهش نسبت به ظرفیت های موجود12

فرهنگ یکسان انگاری و نفی تمایزات13

جدول 3- یافته های فراترکیب پژوهش های کیفی مرتبط با موضوع جهانی شدن علم

هریک از این اثرات، نیازمند اتخاذ خط مشی ملی متناسب در نهاد علم در بستر جمهوری 

اسالمی ایران است. لذا به طور اجمال می توان سیاست ها و خط مشی های زیر را برای پویایی هرچه 

بیشتر نهاد علم در جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با جهانی شدن مطرح نمود: 

y  جلوگیری از استیالی مناسبات اقتصادی و سیاسی جهانی بر نظام علمی کشور و سلب استقالل

و آزادی علمی دانشگاه ها؛

y  حکمرانی پژوهش های ملی در جهت نیازهای بومی نه نیازهای ناشی از جریان جهانی سازی

سرمایه داری؛

y  تنظیم برنامه های درسی با نگرش انتقادی نسبت به جریان جهانی سازی و فهم عمیق نسبت به

پدیده ی جهانی شدن جهت حفظ هویت اسالمی-ایرانی مبتنی بر مبانی روان شناختی برنامه ریزی 

آموزشی و درسی)پردخته و محمدی، 1395(؛

y  الگوی ترویج  جهت  دور  راه  از  آموزش  و  جمعی  ارتباطات  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده 

اسالمی- ایرانی پیشرفت؛

y  ،طراحی معیارها و شاخص های بومی و اسالمی علم و پژوهش و ارزیابی تحقیقات پژوهشگران

مبتنی بر آن؛
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y  تقویت دیپلماسی علم و فناوری در کشور و جبران عقب ماندگی در این زمینه بخصوص در

علوم انسانی؛

y  برنامه ریزی فرهنگی جهت ترویج روحیه علمی، فرهنگ جستجوگری و طلب علم مبتنی بر

بازگشت به اصالت اسالمی ایرانی خویش بخصوص در دوران طالیی تمدن اسالمی.
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