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چکیده
در جهان امروز ،تالش کشورهای درحالتوسعه بررای رررار فرر در در مراارهای جهرای
رارت و ثروت ،توجه آیناهایایشان را به خود معطوف کررده و بحر ظهرور ررارتهرای
جایا به عنوان یک از موضوعات یوپایا 1مطرح است .تحول در جایگاه کشورهای صاحب
آموزش عال جهای  ،ازجملره تیییررات و مئرانو یوظهرور در عرصرس سیاسرتپژوهر و
سیاستفذاری آموزش عال است .ررار فر در یام کشرورهای رررآ آسریا ،خاورمیایره ،و
ررآ اروپا در کنار یام کشورهای پیشداز در جذب دایشجوی خارج  ،از مصااآهای ایرر
تحول است که در ایر مقاله دربارۀ آن توضیح داده راه است.
در ایر مقاله تالش راه اسرت تجربرس کشرورهای مداراوت در راینرا تبرایو رران بره
درفاههای منطقهای آموزش عال بررس رود .پرسش اصل مقاله« :درفاههرای آمروزش
عال بیر الملل چگویه به رکوده آیناۀ مطلوب در توسعس منطقهای کمک م کننا؟».
روشهای اصل بهکارر ده در ایر مقاله عبارتنرا از :روشهرای پرویش محیطر  ،تحلیرو
ثایویه و خودمردمیگاری .رضیس اصل مقاله حاضر ایر است که توسعس منطقهای ،مئدلزم
داردر رارت و سرمایس الزم است و تبایو ران مناطق جیرا یای به درفاه آموزش عال
بیر الملل  ،زیرساخت مناسب را برای تربیت ،رناسای  ،و جذب سررمایههرای ایئرای و
اجدماع و بهتبع آن ،سرمایههای مادی راهم م کنا.

واژههای کلیدی :آیناه یگری ،بریر المللر رران آمروزش عرال  ،درفراه آمروزش عرال
بیرالملل  ،دایشجوی بیرالملل  ،توسعس منطقهای

 استادیار گروه مطالعات آیندهنگر ،پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

Moghadam@iscs.ac.ir
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مقدمه
در جهان امروز ،آموزش به یکی از اصلیترین نیروهای مولد سررمایههرای اجمارا ی و
اقمصررادی تیرردیه ارردو اسررم و برره هاررین دلیرره ،بررهلحررام مررادی و م ،رروی ،ن ر
ت،یینک دوای در دسمیابی به اهداف کشورهای توس،هخواو دارد .در چ ین کشرورهایی،
انم ال دان

و مهارت به افراد و تربیم آنها برای ادارۀ امرور جام،ره ،مرامی ررروری

برای تح ق ور،یم بهی ه در زمان حال و دسمیابی به آی دۀ مطلوب اسم.
اهایم تربیم نیروی انسانی موردنیاز برای دسمیابی به پیشرفم و توس،ه ،بره
یک اصه جهانااول توس،ه تیدیه ادو اسرم .سرازمانهرای برینالاللری دولمری
(مان ررد سررازمان ملرره ممحررد ،)1و غیردولمرری (مان ررد مجارری جهررانی اقمصرراد )2در
مزارش های مربوط به سرمایة انسانی موردنیاز بررای دسرمیابی بره اهرداف توسر،ة
هزارو ،3بر لزوم آموزش در راسمای ایجاد ظرفیمهرای ززم بررای پیشررفم تدکیرد
کردواند؛ برای مثال ،مجای جهانی اقمصاد بهطور مر م «مرزارش اراخج جهرانی
سرمایة انسانی »4را بهم مور دیدوبرانی و رصرد ورر،یم ایرن مورروج در جهران،
م مشر و کشورهای جهان را رتیهب دی میک د ).(WEF, 2017: 3
هاچ ین ،توجه به این حوزو بهلحام اقمصادی نیز اهایم فراوانی دارد .براساس
بررسیهای بینالاللی ،مجاوج هزی ههای صررفاردو در حروزۀ آمروزش در سرط
جهان از میلغ  2/8تریلیون دزر در سرال  2000بره میلرغ  5/9تریلیرون دزر در سرال
1. United Nation Organization
2. World Economic Forum
3. Millennium Development Goals
4. The Global Human Capital Index
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 2018افزای

یافمه اسم .برآورد میزان سررمایهمرااری در بشر

آمروزش از سرال

 2000تا  20۳0در ناودار  1مششج ادو اسم .ایرن بررسری نشرانده ردۀ اهایرم
بش

آموزش بهلحام اقمصادی اسم؛ بهمونهای که حدود ا هزار میلیرارد دزر در

سال  2018در این حوزو هزی ه و سرمایهمااری ادو و برآورد اردو اسرم کره ایرن
میلغ در سال  20۳0به دوهزار میلیارد دزر افزای

پیدا ک د ).(Holon IQ, 2019

برآوردمیزانسرمایهگذاریدربخشآموزشازسال2000تا 2030

نمودار.1

این میلغ ناظر بر هزی ههایی اسم کره در تارام سرطوم آموزاری (پری دبسرمانی،
دبسمان ،مموسطه ،آموزش الی ،آموزش ب گاهی ،1و آمروزش مرادامال،ارر )2انجرام
میاود .برآورد ادو اسم ،سه آمروزش رالی جهران در سرال  20۳0م،رادل 25
درصد از این هزی هها و حدود  1500میلیارد دزر بااد )(HolonIQ, 2019؛ ب ابراین،
بهلحام مادی ،آموزش الی یکی از بش های جرااب اقمصراد جهرانی را تشرکیه
می دهد .جاابیم این موروج به این سیب اسم که سرمایهمااری در ایرن بشر ،
بهادت ک خطر 3و ارزش افزودۀ آن ،بسیار چشاگیر و فرامیر اسم.
بش

مهای از تالش جهانی برای بینالاللی سازی آموزش الی ،ناظر بر این

اسم که کشورهای مشملف تالش میک د از این فرصم بینالاللی برای دسرمیابی
1. Corporate Education
2. Lifelong Education
3. Low Risk
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به م افی خود بهرو برداری ک د .در فضای جهانیادۀ ک ونی ،ااهد ظهور کشرورها
و بازیگران جدیدی در این رصه هسمی که در ادامه با بیان مصداقهایی ،مطرم و
بررسی ادو اند .ویژمی مشمرک این کشورهای نوظهرور در رصرة ارا رة خردمات
آموزش الی بینالاللی ،تالش آنها برای دسرمیابی بره توسر،ة م ط رهای و ایجراد
زیرساخمهای ززم بره م مرور جراب دانشرجویان و پژوهشرگران برینالاللری ،و
درنمیجه ،درآمدزایی ،ایجاد اامغال ،نوآوری ،و توس،ة م ط های اسم .برایناسراس،
در این م اله تالش ادو اسم به این پرس

پاسخ دادو ارود کره «آمروزش رالی

بینالاللی چه تدثیری بر آی دۀ توس،ة م ط های دارد؟» و «با توجره بره تجربرههرای
کشورها و م اطق م مشب ،چه آموزوهایی بهم مور بهروم ردی از ایرن حروزو بررای
دسمیابی به توس،ة م ط های در ایران قابهارا ه اسم؟»
 .1توسعۀ منطقهای و آموزش عالی
نمام برنامهریزی م ط های از دوران پهلوی اول مطرم ادو و تراک ون نیرز مورروج
توس،ة م ط های در ایران به اکههای مشملفی مورد توجره برودو (سریفالردی ی و
پ اه دوخواو )85 :1۳89 ،و به هاین دلیه ،رویکردها ،برداامهرا ،و طراحریهرای
مم وج و ماهی ممضادی در ترسی چش انداز ،ا اسایی مزیمهای نسیی و رقرابمی،
و ت،یین فرای د تح ق سیاسمها و راهیردهای توس،ة م ط های اکه مرفمه اسم.
ویژمرری مشررمرک بسرریاری از ایررن رویکردهررا ،موررروج سیاسررممررااری و
خطمشیمااری از باز به پایین ،توجه کامر بره ظرفیرمهرای محلری و اقمضرا ات
بومی ،و وابسمگی به درآمدهای دولمی و حاصه از فروش نفم اسم (سیفالدی ی
و پ اه دوخواو .)89-9۳ :1۳89 ،در م ط های که بهدلیه حاصهخیز برودن خراک آن
باید قطب کشاورزی بااد ،ااهد ص ،میادن ،و در م ط های که با بحران بریآبری
دسمبهمرییان اسم ،ااهد مسمرش برنامههای ص ،می آببَر هسمی .
در ادامه تالش ادو اسم با بهرومیرری از ظرفیرمهرای دانشری و ف ری حروزۀ
مطال،ات میانرامهای آی ردونگرری ،چگرونگی بهرروم ردی از مزیرمهرای محلری و
م ط های رربه ایووای میم یبر مشارکمپایریرر برای دسمیابی به «درماو برینالاللری
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آموزش الی »1بررسی اود؛ ب ابراین ،در مام نشسم ،پس از بررسی مفهروم توسر،ة
م ط های ،موروج اکهمیری درماوهای م ط های آموزش الی در رصة جهرانی بره
کاک روش پوی

محیطی 2مطرم ادو اسرم .در مرام ب،ردی ،دادوهرای پرژوه ،

براساس تحلیه ثانویة مطال،ات انجامادو و نیز با اسمفادو از روش خرودمردمنگراری

3

تحلیه ،و در پایان ،براساس نمایج بهدسمآمردو ،نیروهرای پیشرران ارکهده ردو بره
ور،یم درماو ادن یا نشدن آموزش الی در ایران ا اسایی ادواند.
فه توس،ة م ط های ،مسملزم ا اخم م ط ه اسم و م ط ه ،واحد سرزمی یای
با هویم مششج اقمصادی ،اجماا ی ،و اقلیای اسرم .توسر،ه م ط رهای ،فرای رد
یکپارچة مشارکم از پایین به بازی

4

اصر اجماا ی ،اقمصادی ،اقلیای ،و بششری،

میم یبر مزیم های نسییِ م ط های و روابط اف یِ بش های اجماا ی ،اقمصرادی ،و
سیاسی تدثیرماار اسم که توسط نهادهای محلی و م ط های ررا ر از دولرمهرای
محلی ،نهادهای م ط های ،و نهادهای مردمی و خصوصیرر راهیری و هدایم اردو
و قوام مییابد (فرجیراد ،کاظایان ،و افمشاری.)۳0-۳7 :1۳92 ،
در ت،یین سیاسمهای توس،ة م ط های با الگوی سیاسممرااری از پرایین بره
باز (با تدکید بر مشارکم تاام ذینف،ان) و سیاسممااری از باز به پرایین (توسرط
دولم و دسمگاو های اجرایی ذی ربط) وامه ممفراوتی بره روان پیشرران توسر،ه،
ن

آفری ی میک د .یکی از اصول جهانااول سیاسرممرااری براسراس هرر دو

الگوی مفمهادو ،این اسم که آموزش الی ،ن ر

ت،یرینک ردوای در پیشررفم و

توس،ة م ط های دارد.
اس اد ممفاوتی در سازمانهای بینالاللی ،از قییه سرازمان ملره ،بانرک جهرانی،
سازمان هاکاریهای اقمصادی و توس،ه ،5یونسکو ،و برنامة توسر،ة ملره ممحرد 6در
1. International Higher Education Hub
2. Environmental Scanning
3. Auto Ethnography
4. Bottom Up
5. OECD
6. UNDP
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و جایگاو آموزش الی در دسمیابی به توس،ة محلی ،م ط رهای ،و ملری و

اکهمیری جوامی دان ب یان م مشر ادو اسم که نشان میدهد آموزش الی ،یکری
از پیشرانهای اصلی توسر،ة م ط رهای اسرم کره ازیرکسرو ،پاسرخمروی نیازهرا و
اقمضا ات محلی و ملی بودو و ازسویدیگرر ،رران ا اسرایی مزیرمهرای نسریی و
رقابمی سرزمین و م ط های که در آن واقی ادو اسم ،زمی ة م اسریی را بررای جراب
سرمایه از خارج از کشور و اثربششی بینالاللی فراه میک د (بوذری.)54 :1۳95 ،
افزون براین ،توس،ة م ط های ،مسرملزم داارمن قردرت و سررمایة ززم اسرم.
تیدیه ادن م اطق جغرافیایی به درماو آموزش الی بینالاللی ،زیرساخم م اسیی
را برای تربیم ،ا اسایی ،و جاب سرمایه هرای انسرانی و اجمارا ی و برهتیری آن،
سرمایه های مادی ،فراه میک د .بره یرارت روارنترر ،نهادهرای آمروزش رالی،
مه ترین مراجی آموزش و تربیم سررمایه هرای اجمارا ی هسرم د (درکری:1۳94 ،
 .)166ازآنجاکه سرمایه اجماا ی ،مه ترین نیروی پیشرران توسر،ه و پیشررفم در
جهان امروز بهاراار مریآیرد ،برا مسرمرش درمراوهرای م ط رهای آمروزش رالی
بینالاللی ،زمی ة م اسیی برای توس،ة م ط های در ایران بهوجود خواهد آمد
در چارچوب مسمرش ن

آموزش الی در م اطق برمزیدوادو ،مورو ات

ممفاوتی هاچون مسمرش کالیدی و مسمرش نفوذ و اثربششی مطررم هسرم د کره
اب،اد ممفاوتی از توس،ة آموزش الی را دربر می میرند .مسمرش کالیدی ،نراظر برر
توس،ة فیزیکی ،افزای

بشر هرا ،آزمایشرگاوهرا ،و سرایر امکانرات و تجهیرزات

موردنیاز بودو و مسمرش نفوذ و اثربششی ،ناظر بر پاسخمویی دانشگاو به نیازهرای
جام،ة ملی و بینالاللی اسم.
یکی از مه ترین ارکان اثربششی دانشگاو در جام،ة ملی و بینالاللری ،مورروج
ارا ه «آموزش فراملری »1اسرم .در رصرة سیاسرممرااری و توسر،ة مسسسرههرای
آموزش الی به مورو ات مونامونی توجه میاود که برخری از آنهرا یارت رد از:
جابهجایی و تیادل اسماد و دانشجو؛ طراحی برنامههای مشمرک آموزاری و پژوهشری
با دانشگاوهای هاما در داخه و خرارج از کشرور؛ توجره بره اسرمانداردها و کیفیرم
1. Transnational Education
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خدمات دانشگاهی؛ هاکاری با سایر مسسسههای آموزش الی؛ توس،ه سرفصههرا و
مفاد آموزای؛ توس،ه فه بینفره گی و بینالاللی؛ ارت ای مرتیه و جایگراو مسسسره؛
ت وج م ابی تدمین اسماد و دانشجو؛ مسا ه و یکپارچگی م ط رهای؛ جراب دانشرجوی
بینالاللی؛ ت وج بششیدن به م ابی درآمدزا؛ برمزاری دوروهرای مشرمرک دانشرگاهی؛
تدسیس ا،یههایی در خارج از کشور؛ داامن رویکرد تجاری به صرادرات و واردات
خدمات آموزای؛ ت،ریف ف،الیمهای فوقبرنامه برای دانشجویان برینالاللری؛ تروان
ارا ة دسماوردهای پژوهشری در رصرة برین الاللری؛ نمرام پشرمییانی پژوهشرگران و
دانشجویان بین الاللی؛ فراه کردن زیرساخمها و اطال ات رروری از قییه آزمرون
ورودی ،محریط آموزاری ،خریرد یرا اجررارو مسررکن ،و فضررای برینفره گری؛ دادن
مشوقهای مالی برای تسهیه بدوبسمانهای بینالاللی دانشرگاهی؛ تشصریج بودجره
برای راواندازی برنامههای مشارکمی و ک سرسیومهای مشمرک.
ایجاد درماوهای بینالاللی آموزش الی ،یکی از مه ترین جلووهرای آمروزش
فراملی اسم که در ادامه رربا تکیه بر مطال،ة تجربههای جهانیرر بررسی ادو اسم.
 .2درگاههای بینالمللی آموزش عالی
مفهوم «درماو» یکی از مفاهی رایج در جهان امروز اسرم و برهصرورت روزمررو در
مزارشها و رسانه هرا دربرارۀ ترالش کشرورها بررای تیردیه اردن بره درمراوهرای
کسبوکار ،مرداگری ،حارهون ره ،صر ایی دانر ب یران ،ارتیاطرات ،مرد و لیراس،
بهداام و سالمم مطالیی نوامه میاود؛ برای مثال ،کشور امارات ممحدۀ ربری در
تالش اسم به درماو اصلی کسبوکار ،حارهون ره هروایی ،مردارگری ،و لر و
ف اوری م ط ه خاورمیانه تیدیه اود (نگاو ک ید به.)Government of Dubai, 2017 :6 :
کشورهای نوظهور در مدارِ توسر،ه یرافمگی در ترالش هسرم د ،برا توجره بره
مزیمهای نسیی و رقابمی خود ،به یکی از درماوهای اصلی جهران تیردیه اروند.
ن

آفری ی کشورهایی هاچون س گاپور ،کرو ج وبی ،ه گک گ ،ترایوان ،مرالزی،

چین ،و امارات ممحدو ربی در حوزو های ممفاوت کسربوکرار جهرانی ،مصرداق
تالش این کشورها برای تیدیه ادن به درماوهای اصلی کسبوکار جهانی اسرم.
رصة آموزش الی ،یکی از مه ترین حوزوهای خدمات اجماا ی و کسربوکرار

40

سالبیستوهشتم♦شمارهنودوسه♦زمستان1398

♦

جهانی اسم .در توافقنامه اومی تجارت خدمات که نشسمین توافقنامره تجراری
سازمان تجارت جهانی در مورد ارا ه خدمات اسرم ،مورروج خردمات آموزاری
به وان یکی از دوازدو بش

اصلی این توافقنامه ت،یین ادو اسرم و کشرورهای

ضو ملزم به ر ایم آن هسم د ).(Knight, 2002: 6-9
مفم ی اسم ،روند تیردیه اردن بره درمراو در کشرورهای مشملرف (ا ر از
توس،هیافمره یرا درحرالتوسر،ه) درحرال پیگیرری اسرم؛ بررای مثرال ،فرانسره در
برنامههای خود در پی ایجاد یک «درماو دان » در اطراف اهر پراریس برودو و ترا
سال  2015میلغ  7/5میلیارد یورو برای تح ق این برنامه سرمایهمااری کردو اسم.
براساس برنامهریزی انجامادو 19 ،مسسسة آموزش الی و پژوهشی در این برنامره
ف،الیم دارند و انممار می رود ،حدود دوهزار پژوهشگر و هفمادهزار دانشجو در آن
جاب اوند ).(University of Oxford, 2015: 12
هاررانمونرره کرره ااررارو اررد ،بررهلحررام مفهررومی ،در چررارچوب موررروج
«بینالاللیادن آموزش الی» چ دین روند 1اکه مرفمه اسم که یارت رد از :ادغرام
ب،د بینفره گی ،بینالاللی ،و جهانی در مجاوج کارکردهرا و خردمات دانشرگاوهرا؛
راواندازی نمام آموزش از راو دور؛ مسمرش مراودات لاریِ برینالاللری؛ راوانردازی
برنامههای آموزای و پژوهشی مشمرک و چ دجانیه ،و اکهمیری آموزش فراملی.
در قالب «اکه میری آموزش فراملی »2رربه وان یکی از زیرااخههای اصلی
بینالاللیادن آموزش الیرر موروج «تحرکپایری ارا هده دمان و برنامرههرای
آموزای بین الاللی »3مطرم اسم و در چارچوب بررسی مورروج تحررکپرایری
ارا ه ده دمان آموزش بینالاللی ،روند اکهمیری درماوهرای م ط رهای و جهرانی
آموزش الی قابهبررسی اسم.
جین نایم ،سه دورو مماایز آموزش الی فراملی را بهاررم زیرر از یکردیگر
تفکیک کردو اسم ):(Knight, 2013: 3-4

1. Trend
2. Cross Border Education
)3. International Program and Provider Mobility (IPPM
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● دورو نشسم ،دورو تحرکپایری افراد و دانشجویان و سفر دانشرجویان بره
کشورهای خارجی برای تحصیه بل دمدت و دریافم مدرک تحصیلی یا مارانردن
دوروهای کوتاو آموزای و پژوهشی اسم؛
● دورو دوم ،دوران تحرکپایری برنامهها و ارا رهده ردمان آمروزش رالی و
ناظر بر جابهجایی برنامهها یا مسسسههای آموزای به فراسوی مرزهای ملری بررای
ارا ة خدمات آموزای اسم .تدسیس ا،یههای دانشگاهی ،راوانردازی برنامرههرای
مشمرک آموزاری ح ی ری و مجرازی ،دانشرگاو مجرازی ،و دادن مردارک مشرمرک
آموزای ،ازجاله ف،الیمهای انجامادو در این دورو اسم؛
● دورو سوم ،صر ایجاد درماوهای آموزای و ناظر بر تالش کشرورها بررای
جاب دانشجویان ،پژوهشگران ،کارک ان ،برنامهها ،ارا هده دمان ،ب گاوهای تح یرق
و توس،ه خارجی برای اهداف آموزای ،تربیرم ،تولیرد دانر  ،و نروآوری اسرم.
ایجاد درماوهای دانشجویی با هدف جاب دانشجویان خرارجی ،درمراو هروش برا
هدف جاب صاحیان اسم،داد برتر خارجی ،و درماو نروآوری و دانر

برا هردف

جاب پژوهشگران ،ف اوران ،و مراکز تح یرق و توسر،ه برا هردف تولیرد دانر

و

مسمرش نوآوری ازجاله اقدامات انجاماردو در دورو ف،الیرم درمراوهرای حروزۀ
آموزش الی اسم.
در این م الره ،دورو سروم آمروزش رالی فراملری و مورروج ایجراد ،وامره
قوامبش  ،و پیشرانهای اکهمیری درماوهای بینالاللی بررسی ادو اسم.
 .1-2پیشرانهای شکلگیری درگاههای بینالمللی آموزش عالی

سرمایهمااری برای توس،ة آموزش الی فراملی و ایجاد درماو بینالاللری آمروزش
الی یکی از روندهای توس،ة م ط های ،بهویرژو در م راط ی اسرم کره اسرم،داد و
ظرفیمهای جغرافیایی ،فره گی ،اقمصرادی ،اجمارا ی ،و سیاسری موردنیراز بررای
مسمرش مراودات بین الاللی را دراخمیار دارند .براساس پیاای هرای برینالاللری،
وامه و زمی ههای تیدیه ادن به درماو برینالاللری آمروزش رالی در دو سرط
تحلیه ملی ،و تحلیه نهاد یا مسسسة آموزش الی بهارم زیرر مشرشج اردوانرد
):(Knight, 2004: 3
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 .1-1-2پیشرانهای سطح ملی

زمی ررههررای اصررلی قابررهبررسرری در ایررن سررط

یارت ررد از :پیشرررانهررای

اجماا یرفره گی ،سیاسی ،دانشگاهی ،و اقمصادی و مه ترین وامه قابرهبررسری
در چارچوب این پیشرانها بهارم زیر هسم د:
● توسعة منابع انسانی :سیطرۀ اقمصاد دان مدار و فرامیر ادن آموزوهرای آن،
تغییرات جا،یما اخمی ،جابهجایی نیروی کرار ،و تجرارت روزافرزون خردمات،
مجاو ه واملی هسم د که کشورها را ترغیب کردواند با طرم ابمکار اههایی در
حوزۀ آموزش الی ،ظرفیم چشاگیری را برای توس،ه و جاب سرمایة انسرانی و
افراد باهوش فراه ک د .تالش بررای جراب دانشرجویان و ممشصصران نشیره از
کشورهای مشملف بهم مور افزای

رقابمپایری اقمصرادی ،لاری ،و ف اورانره از

مصداقهای این پیشران اسم؛
● ایجاد ائتالفهای راهبردی :جابهجایی بینالاللی دانشرجویان و دانشرگاهیان
در ک ار برنامههای مشمرک آموزای و پژوهشی ،روشهرای مرسثری بررای توسر،ه
پیوندهای نزدیکتر ژ وپلیمیک و اقمصادی اسم .این موروج ،با ر

دسرمیابی بره

م افی اقمصادی بل دمدت از طریق ایجاد اتحاد برای تح ق اهداف فره گی میاود؛
● مراودات بازرگانی :در طول دهة ماامه ،بر موروج ا اسایی فرصرمهرای
آموزش الی فراملیای که موجرب درآمردزایی و ایجراد ارزش افرزودۀ اقمصرادی
اود ،تدکید ادو اسم .د قراردادهای برنامههای فرانشیز( ،)1تدسریس ار،یههرای
خارجی یا اقااری ،ارا ة خردمات بررخط آموزاری ،و افرزای

جراب و پرایرش

دانشجویان که باید اهریه پرداخم ک د ،ناونههایی از رویکرد تجاری به آمروزش
الی فراملی هسم د .براساس هاین واق،یم اسم که در م،اهدۀ ارومی تجرارت

1

(مات) ،واردات و صادرات مطرم در حوزۀ خدمات آموزای ،در چارچوب یکری
از  12بش

اصلی خدماتی سودآور قرار مرفمه اسم؛

● ملتسازی :درحرالیکره سیاسرمهرای برخری کشرورها ،مشروق صرادرات
برنامهها و مسسسههای آموزای اسم ،ه زمان کشورهایی هسم د که برا تدکیرد برر
)1. General Agreement on Trade(GAT
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واردات برنامه هرا و خردمات مسسسرههرای آموزاری بررای دسرمیابی بره اهرداف
ملمسازی تالش می ک د .پرورش نیروی کار و ارهروند آمروزشدیردو ،مراهر ،و
فرهیشمه که قادر به انجام پرژوه

و خلرق دانر

جدیرد باارد ،از ارکران اصرلی

ملمسازی بهااار میآید؛
● توسعععة هرهن ععی و اعت ععا ی :در افررق زمررانی بل دمرردت ،پیشرررانهررای
اجماا یرفره گی زمی ة دسمیابی به فه و ا اخم بینفره گی و هویرم فره گری
مشمرک را فراه میک د .ایرن مورروج ،زمرانی اهایرم مرییابرد کره موررو ات
چال برانگیز فره گی میان کشورها مطرم ادو بااد.
 .2-1-2پیشرانهای سطح نهاد

در آموزش فراملی ،میان سط ملی و سط نهادی ،ارتیاط ت گات گی اکه میمیرد ،امرا
این ارتیاط ماکن اسم لزوماً در سط مطلوبی نیااد .این موروج ،ممغیری وابسرمه بره
وامه مشملف اسم؛ ازجاله ای که در م ط ة موردبررسی ،تا چه اندازو آموزش فراملری
به وان فرای دی از پایین به باز 1یا از باز به پایین ت،ریف اردو و ارکه مرفمره باارد.
مه ترین مورو ات قابهبررسی در چارچوب نهاد ،بهارم زیر هسم د.
● شهرت و عای اه بینال للی مؤسسه :بهطور س می ،برای مسسسههای آمروزش
الی ،دسمیابی به اسمانداردهای بینالاللری دانشرگاهی (صررفنمرر از ای کره ایرن
اسمانداردها چگونه ت،ریف اروند) بره روان یرک هردف ،اهایرم داارمه اسرم.
دسمیابی به اهرت و نام و نشان جهانی و ا اخمه ادن به وان یک مسسسرة برترر
بین الاللی ،این انگیرزو را تشردید کرردو اسرم .ایرن ارهرت ،تسرهیه مرر جراب
نشیهترین دانشرجویان و پژوهشرگران برینالاللری و برمرزاری برنامرههرای پربرار
آموزای و پژوهشی اسم؛
● توسعة تواناییهای استادان و دانشجویان :این موروج میم یبر تدکید هرچه بیشرمر
بر ارت ای مهارتها و ا اخم بینالاللی و بینفره گی اسمادان و دانشجویان اسرم .برا
توجه به تشدید م از رات و درمیرریهرای ملری ،م ط رهای ،برینالاللری ،و فره گری،
دانشگاهیان ملزم هسم د به دانشجویان کاک ک د تا توان فهر مسرا ه جهرانی ،روابرط
1. Top-down
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بینالاللی ،و بینفره گی را داامه باا د .رفموآمرد روزافرزون دانشرجویان و اسرمادان
بینالاللی مسملزم این اسم که هر دو مروو از ا اخم و مهرارتهرای ززم بررای کرار
کردن و زندمی در زیسمبوم مم وج و ممفاوت فره گی برخوردار باا د؛
● درآمدزایی :امر یک روی سکة آموزش الی فراملری ،توسر،ة انسرانی باارد،
روی دیگر آن ،توس،ة اقمصادی اسم .امروزو مسسسههای آموزش رالی برهمونرهای
روزافزون ،از بینالاللیسازی به وان ابزاری برای دسمیابی به م ابی بدیه درآمردزایی
اسمفادو میک د؛ ازهاینرو ،ااهد راد آموزش الی با تدکید بر ایجاد ارزش افرزودۀ
اقمصادی هسمی  .راد بش

خصوصی در ارا ة خدمات آموزش الی بینالاللری برا

نگاو ایجاد ثروت و درآمدزایی از وامه دیگر ت ویم این پیشران اسم؛
● اتحادهای راهبردی :موروج ایجاد اتحادهای راهیردی میم یبر راد م،اهردات
و توافقنامه های آموزای دو و چ دجانیه در طول دهة ماارمه اسرم .ایرن پیونردها
برای دسمیابی به اهداف ممفاوتی مان د مراودات دانشگاهی ،تیرادل اسرماد و دانشرجو،
پیشیرد برنامههای آموزای مشرمرک ،برمرزاری مجرامی لاری ،و انجرام طررمهرای
پژوهشی مشمرک ،اکه مرفمهاند .برخی از این توافقنامهها ماکن اسرم بره مرحلره
اه نرس د و ت ها روی کاغا باا د ،بااینحال ،ایرن امره ،ن ر

مهاری در ایجراد

ا مالفهای آموزای راهیردی ررچه در سط ملی و چه در سط نهاد و مسسسرهررر
برای دسمیابی به اهداف دانشگاهی ،لای ،اقمصادی ،ف اورانه ،و فره گی دارد.
● تولید دانش و پژوهش :مسمرش وابسمگیهای مم ابه کشورها بره یکردیگر،
سیب ادو اسم که رویارویی با چال ها و مسا ه جهانی ،دیگر محدود به سرط
ملی نیااد؛ ازاینرو ،مسمرش هاکاریهای بینالاللری و برینرارمهای بررای حره
بسیاری از مسا ه و مشکالت جهانی از قییه مسا ه زیسرممحیطری ،بهداارمی ،و
ج ایی ،مورو ی کلیدی اسم .بههایندلیه ،حکوممها و مسسسرههرای آمروزش
الی به تولید دان

و انجام پژوه

در قلارو بینالاللی ،به وان پیشرران مهاری

برای بینالاللیادن آموزش الی ،توجه میک د.
 .2-2رویکردهای اصلی ایجاد درگاه آموزش عالی بینالمللی

تحول در جایگاو کشورهای صاحب آمروزش رالی جهرانی ،ازجالره تغییررات و
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مسا ه نوظهور در رصة سیاسمپژوهی و سیاسممااری آموزش الی اسم .قرار
مرفمن نام کشورهای ارق آسیا ،خاورمیانه ،و ارق اروپا در ک رار نرام کشرورهای
پیشماز در جاب دانشجوی خارجی ،از مصداق های این تحرول اسرم کره در ایرن
م اله دربارۀ آن توری دادو ادو اسم ).(Oxford University, 2105: 5
جین نایم ،برپایة یک دهه مطال،ره دربرارۀ ورر،یم و الکررد درمراوهرای
بین الاللی آموزش الی ،بر این نمر اسم که دو رویکرد اصلی در این مورد مطرم
اسم و کشورها براساس اقمضا ات ،مزیمها ،و فرصمهایی کره دراخمیرار دارنرد،
یکی از این دو ،یا ه زمان ترکییی از آنها ،را بهکرار مریمیرنرد .در ادامره ایرن دو
رویکرد توری دادو ادواند ).(Knight, 2017
 .1-2-2دادن استقالل عمل به ارائهدهندگان آموزش عالی بینالمللی

براساس این رویکرد ،مسسسرة آمروزش رالی خرارجی در ار،یهای کره در سرایر
کشورها راواندازی میک د ،مسئولیم اصرلی ت،یرین سرفصرههرا ،تضراین کیفیرم
داخلرری و خررارجی خرردمات آموزارری ،پژوهشرری و ف اورانرره را برره هرردو دارد.
مسئولیمها و برنامههای یادادو یارت د از:
● برنامههای حق امتیاز یا هرانشیز :این برنامههرا میم ریبرر واردات و صرادرات
خدمات مسسسة آموزش الی ،جاب دانشجویان محلی و خارجی برپایره الگرویی
اسم که در دانشگاو مادر ت،ریف ادو اسم؛
● برنامههای تأسیس شعبههای بینال للی :این برنامهها میم یبر راواندازی ار،یة
خارج از کشور و ا،یههایی اسم که از راو دور ادارو میاوند؛
● برنامههای آموزش از راه دور :این برنامههرا میم ریبرر راوانردازی دوروهرای
آموزای برخط توسط دانشگاو اصلی در کشور میدأ برای مم اریان آمروزش رالی
در کشور م صد اسم .نمام تدوین سرفصرههرا و ارزاریابی ،براسراس م،یارهرای
دانشگاو برمزارک دو ت،ریف میاود.
 .2-2-2مشارکت با ارائهدهندگان آموزش بینالمللی

براساس این رویکرد ،مسسسة آموزش رالی کشرور میزبران برا هاکراری مسسسرة

46

سالبیستوهشتم♦شمارهنودوسه♦زمستان1398

♦

آموزش الی کشور ارا هده دۀ آموزش بینالاللی ،مسئولیم طراحی سرفصههرای
آموزای ،و تضاین کیفیم داخلی و بیرونری خردمات آمروزش رالی را بره هردو
دارند .برنامههای اصلی ت،ریفادو در چارچوب این رویکرد یارت د از:
● برنامه های مشارکمی اامه دادن مدارک مشمرک /دو و چ دجانیه ،1برمزاری
برنامههای مشمرک دوقلو2؛
● ایجاد دانشگاوهای مشمرک دو و چ د ملیمی.3
 .3-2بررسی تجربههای بینالمللی درگاههای بینالمللی آموزش عالی

براساس بررسی انجامادو توسط رصدخانة جهانی دانشگاو ،4تجربرة ار

کشرور

امارات ممحدۀ ربی ،بوتسوانا ،س گاپور ،قطرر ،مرالزی ،و ه رگک رگ در راسرمای
تیدیه ادن به درماو آموزش بینالاللی بهمونهای مماایز قابهبررسی اسرم .برپایره
این بررسی ،هریک از کشورهای یادادو چش اندازها ،راهیردهرا ،و سیاسرمهرای
ویژوای را برای تیدیه ادن به درماو بینالاللری آمروزش رالی ت،ریرف و ت،یرین
کردواند .در ادامه ،نکمههای مه مرتیط با الکرد هریک از ایرن کشرورها بررسری
ادو اسم ).(Knight, 2015
 .1-3-2امارات متحدۀ عربی

در این کشور ،هریک از امارتها رویکرد ویرژوای را بررای ترغیرب دانشرگاوهرای
خارجی به تدسریس ار،یه و تیردیه اردن ایرن کشرور بره درمراو آمروزش رالی
بینالاللی بهکار مرفمره اسرم .در ابروظیی از دانشرگاوهرای م،میرر جهران از قییره
دانشگاو نیویورک 5و دانشگاو سوربن 6د وت ادو تا ا،یة خرود را در زیرسراخمی
که توسط دولم ابوظیی تدارک دیدو ادو اسم راواندازی ک رد .هاچ رین ،دولرم
1. Joint/Double/Multiple Degrees
2. Twinning Programmes
3. Binational/multinational
4. University World News
5. New York University
6. Sorbonne

توسعۀمنطقهایدرایران 47

هایآموزشعالیبینالمللیوآیندة


درگاه

این امیرنشین از مسسسة ف اوری ماساچوسم 1د وت کردو اسم تا مسسسة لر و
ف اوری مصدر 2را در اهر مصدر راواندازی ک د .در امیرنشین دبی ،سه م ط رة آزاد
آموزای اکه مرفمه اسم تا تسهیهمر حضرور و ف،الیرم مسسسرههرای آمروزش
الی ارا هده دۀ خدمات آموزاری ،پژوهشری ،ف اورانره ،و مشراوروای برینالاللری
باا د .براساس بررسی انجامادو توسط یونسکو ،در حال حارر ،امیرنشرین دبری،
پرس از کشرورهای امریکرا و فرانسره ،جایگراو سروم پرایرش دانشرجویان م ط رة
خاورمیانه در جهان را به خود اخمصاص دادو و در این رصه ،موفرق اردو اسرم
کشور انگلسمان را پشم سر بگاارد .در حال حارر 2۳ ،مسسسة آمروزش رالی از
 10کشور جهان در دبی ا،یه تدسیس کردو و حدود  400برنامة آموزای را بره 24
هزار دانشجوی بینالاللی از  145کشور جهان ارا ه کردواند (نک.)Clark, 2015a :
 .2-3-2بوتسوانا

برنامهریزی کشور بوتسوانا برای راواندازی درماو بینالاللی آموزش الی در م ط ة
آفری ا امرچه درحال ت ،یب اسم ،اما بهدلیه بحران اقمصادی سرال هرای  2008ترا
 2012اجرای آن بسریار ک رد اردو اسرم .سیاسرم ایرن کشرور میم ریبرر جراب
پژوهشگران و دانشجویان بینالاللی در دانشگاو تازوتدسیسی بهنام «دانشگاو لر و
ف اوری بوتسوانا »3اسم .کشورهای هاسایه در اولویم سیاسمهای آموزش رالی
بینالاللی در این درماو هسم د.
 .3-3-2سنگاپور

در کشور س گاپور از سرال  1998بررای ایجراد درمراو برینالاللری آمروزش رالی
سرمایه مااری ادو اسم .طرم آغازین این کشور بررای تیردیه اردن بره درمراو،
«خانهمدرسة جهانی »4ناممااری و بر لزوم آموزش باکیفیم از پری

از مدرسره ترا

مدارج الی تحصیلی تدکید اد .در چرارچوب ایرن برنامره ،بری

از  ۳0مسسسرة

1. Massachusetts Institute of Technology
2. Masdar Institute of Science and Technology
3. Botswana International University of Science and Technology
4. Global Schoolhouse
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م،میر آموزش الی جهان ،در این کشور ا،یه راواندازی کردواند .هدف غایی ایرن
کشررور ،تیردیه ارردن برره درمرراو جهررانی هرروش ،1از طریررق جرراب دانشررجویان،
پژوهشگران ،نوآوران ،و ف اوران صاحب اسم،داد برتر از سراسر جهان اسم (نرک:
.)Dessof, 2012: 18-19
 .4-3-2قطر

دولم قطر در راسمای تیدیه ادن به درماو بینالاللی آموزش الی ،هزی رة ایجراد
تاام زیرساخمهای فیزیکی و تجهیرزات موردنیراز دانشرگاوهرای م،میرر جهران را
به هدو مرفمه اسم تا این دانشگاوها ،ا،یهای را در اهر آمروزش و پرارک لر و
ف اوری کشور قطر تدسیس ک د« .ب یاد آمروزش ،لر  ،و توسر،ة اجمارا ی قطرر»2
پشمییان اصلی ایجاد درماو بینالاللی آموزش الی برای این کشور اسرم .ترغیرب
هشم دانشگاو برجسمة جهان اامه ا

دانشگاو از کشور امریکا ،یک دانشگاو از

کشور انگلسمان ،و یک دانشگاو از کشور فرانسه برای تدسیس ا،یه در این کشرور،
ازجاله دسماوردهای ب یاد یادادو بودو اسرم .افرزونبرراین ،برخری مسسسرههرای
پژوهشی و اندیشگاوهای 3ار اخمهاردۀ جهرانی در ایرن کشرور ار،یه راوانردازی
کردواند (نک.)Clark, 2015a :
 .5-3-2مالزی

در کشور مالزی ،بش

خصوصی داخه و خارج از ایرن کشرور ،پشرمییانان اصرلی

ایجاد درماو آموزش الی برینالاللری برودو و هزی رههرای موردنیراز آن را تردمین
میک د؛ امرچه پی

از مشارکم بش

خصوصی ،دولم این کشور برا راوانردازی

م ط ة آزاد تجاری در قالب اهر آموزای اسک در 4بهم مور ایجاد زیرسراخمهرا و
تجهیزات موردنیاز برای ترغیب مسسسههای آموزش الی برتر جهران بره تدسریس
ا،یه در این کشرور ،سررمایه مرااری ززم را انجرام دادو اسرم .براسراس بررآورد
1. Global Talent Hub
2. Qatar Foundation for Education, Science and Community Development
3. Think Thank
4. EduCity Iskandar
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انجامادو ،از مجاوج هزی ههای صرفادو برای تیدیه مرالزی بره درمراو آمروزش
الی بینالاللی ،حدود  50درصد هزی هها توسط دولم 40 ،درصد توسرط بشر
خصوصی داخه کشور ،و  10درصد باقیماندو توسط بشر

خصوصری خرارج از

کشور تدمین ادو اسم .دولرم مرالزی در برنامرهریرزی و سیاسرممرااری خرود،
هدفمااری کردو اسم که تا افق سال  ،2020دویسمهزار دانشجوی خرارجی در
مسسسه های آموزش الی این کشور جاب اوند .رخداد یرازده سرپمامیر ،2011
ن طة طفی برای تح رق ایرن هردف برود .داروار اردن مسریر ورود دانشرجویان
کشرورهای اسررالمی برره نمررام آمرروزش رالی امریکرا ،زمی رره را برررای مررالزی کرره
زیرساخمهای م اسیی را ایجاد کردو بود ،فراه کررد ترا بره یکری از درمراوهرای
بینالاللی آموزش الی تیدیه اود (نک.)Clark,2015b :
 .6-3-2هنگکنگ

در کشور ه گک گ ،س اریوی ممفاوتی برای ایجاد درماو آموزش الی برینالاللری
مطرم اسم .دولم این کشور از آغاز اکهمیری ایدۀ ایجاد درماو در سرال ،2004
سرمایه مااری محدودی را در قالب ت،ریف راتیره یرا برورس تحصریلی برهم مرور
جاب دانشجویان بینالاللی انجام دادو اسم ،اما این کشور از مزیمهای ممفراوتی
برای تیدیه ادن به درماو بهرو می برد که یارت د از :نزدیکی جغرافیایی به کشرور
چین ،رواج زبان انگلیسی در مسسسههای آموزش الی ،ارهرت و ا میرار جهرانی
مسسسه های آموزش الی ،اسم الل مسسسه های آمروزش رالی ،اقمصراد میم ریبرر
دانایی ،و دروازو بودن این کشور بررای ورود دانر آموخمگران بره نمرام برازار در
کشور چین (نک.)Clark,2015b :
براساس پژوه های جین نایم ،ن

سرمایهمااری دولم در ایجاد درمراوهرای

آموزش الی برین الاللری ،بسریار کلیردی و حیراتی اسرم؛ هرچ رد مشرارکم بشر
خصوصی داخلی و خارجی در رونق مرفمن این درماوها نیز نیاید نادیردو مرفمره ارود
)2015

با

 .(Knight,تالش کشورها برای تیدیه ادن به درماو آمروزش رالی برینالاللری
ادو اسم که مطابق اکه  ،1ت،داد ا،یههای بینالاللی دانشگاو از  24ار،یه در

سال  2000به  249ا،یه در سال  2015افزای

پیدا ک د ).(Knight, 2017
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راهاندازیشعبههایمؤسسههایآموزشعالیدرجهان 
شکل.1رشد 

هاانمونه که ااارو اد ،کشورهای مشملرف برا اهرداف و برنامرههرای ممفراوتی بره
موروج ایجاد درماو بینالاللی آموزش الی توجه داامهاند .در این مورد ،سیاسمها
و برنامههای کشورهای میزبان و پایرندۀ ا،یهها و نیز کشورهای میدأ و صرادرک دۀ
ا،یههای بینالاللی دانشگاوها باید بهمونهای مماایز بررسی اود .مطابق اکه  ،2در
سال  2015کشورهای اصلی میدأ و صادرک دۀ ا،یههای بینالاللی بهترتیب یرارت
بودند از :امریکا ( 78ار،یه در خرارج از خانره) ،انگلسرمان ( ۳9ار،یه در خرارج از
خانه) ،فرانسه ( 28ا،یه در خارج از خانه) ،روسیه ( 21ا،یه در خارج از خانره) ،و
اسمرالیا ( 15ا،یه در خارج از خانه)). (Garrett & others, 2016
دانشگاههایجهاندرکشورهایبرتر 

بینالمللی
شکل.2توزیعشعبههای 

براساس پی بی یهای انجاماردو (افرزونبرر کشرورهای یاداردو) ترا سرال 2040
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کشورهای چین و ه د ،موی سی م را در تدسیس ا،یههای دانشرگاو در خرارج از
خانه از رقیای س می خواه د ربود ) .(Zwaan, 2017: 115-116به یرارت روارنترر،
قدرت اقمصادی چین و ه د ،زمی ة م اسیی را برای تدسیس ا،یههای دانشگاوهرای
چی ی و ه دی در سراسر جهان فراه میک د.
اما ور،یم در کشورهای میزبان ا،یههای بینالاللی دانشگاوها ممفاوت اسرم.
نو ی رقابم و مساب ه برای مم ا د کردن دانشگاوهای برتر جهان برای تدسیس ار،یه
در کشورهای میزبان اکه مرفمه اسم؛ بررای مثرال ،کشرورهای نوظهرور در م ط رة
خاورمیانه ازجاله امارات ممحدو ربی و قطر ،در تالش هسم د ب یان آمروزش رالی
بینالاللی خود را با مشارکم ارکای خارجی بهپی

بیرند .به یارت روانترر ،ایرن

کشورها با ترغیب دانشگاوهای برتر جهان به تدسیس ار،یه ،ازیرکسرو بره درمراو و
مرکز ث ه م ط های در ارا ة خدمات آموزش رالی تیردیه اردو و ازسرویدیگرر ،از
انیاام دان

در این ا،یهها برای رونق و رفاو جام،رة خرود بهررو مریبرنرد .چ رد

پژوهشگر در کمابی با وان «ان الب آموزش الی در خلیج[فارس] :جهرانیاردن و
زیسمپایری نهادی »1مد ی ادواند که با اصالحات غربمدارانة انجامادو در نمرام
آموزای کشورهای م ط ة خلیج فارس اامه امارات ممحدو ربی ،بحررین ،کویرم،
قطر ،اان ،و ربسمان س،ودی ،زمی ة م اسیی برای تیردیه اردن ایرن کشرورها بره
م اصد آموزش الی بینالاللی فراه ادو اسم). (Badry & Willoughby, 2016
در سال  ،2017نزدیک به  40ا،یة دانشگاو خارجی از  1۳کشور جهران (انگلسرمان،
اسمرالیا ،ایران ،ایرل د ،امریکا ،بلژیک ،پاکسمان ،سریالنکا ،لی ان ،فرانسره ،روسریه ،مصرر ،و
ه د) در کشور امارات ممحدو ربی تدسیس ادو اسم .اسامی برخری از ایرن دانشرگاوهرا
یارت د از :واترلو ،2کرارنگی ملرون ،3بوسرمون ،4مررداک ،5برادفرورد ،6اکسرمر ،7م چسرمر،1
1. Higher Education Revolutions in the Gulf: Globalization and Institutional Viability
2. Waterllo
3. Carnegie Mellon
4. Boston
5. Murdoch
6. Beraford
7. Exeter
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میشیگان ،تگزاس ،2ویرجی یا ،3نورث وسرمرن ،4کُرنره ،5نیویرورک ،6و سروربن .7در سرال
 2017در کشور قطر 12 ،دانشگاو از چهار کشور امریکا ،انگلسمان ،فرانسه ،کانرادا ،و هل رد
تدسیس ادو اسم که برخی از مه ترین آنهرا یارت رد از :نرورث آتالنمیرک ،8کَلگِرری،9
یوسیال ،10دانشکدۀ پزاکی کرنه ،11تگزاس ،12و جورجمون.(C-BERT, 2017) 13
در ارق آسیا ،روند تدسیس ا،یههای بینالاللی روبهراد اسم .کشور چین برا
تدسیس  ۳9ا،یة دانشگاو های برتر جهان از کشرورهای آلاران ،انگلسرمان ،اسرمرالیا ،ایرل رد،
امریکا ،بلژیک ،کانادا ،کرۀ ج وبی ،فرانسه ،روسیه ،ژاپن ،هل د ،و ه گک رگ در سرال 2017
پیشماز بودو و کشور مالزی نیز در هاین سال ،میزبان  16دانشگاو برتر جهان از هفم کشرور
اسمرالیا ،انگلسمان ،ایرل د ،س گاپور ،چین ،فرانسه و مصر بودو اسم ).(C-BERT, 2017
کشورهایی هاچون امریکا ،انگلسمان ،کانرادا ،اسرمرالیا ،فرانسره ،و آلاران برهطرور
س می طی دهههای ماامه به سرزمینهرای اصرلی آمروزش رالی برینالاللری تیردیه
ادواند ،اما هاانمونه که ااارو اد ،نکمة مه  ،ظهور رقیای جدیدی اسم کره درحرال
پیشی مرفمن از کشورهای پیشماز هسم د .این موروج ،بیانگر مشودمیای اسم کره در
طول چ د دهه ماامه در رصة م اسیات جهانی بهوجرود آمردو و در چ رین فضرایی،
کشورها میتوان د براساس ایجاد مزیمهای رقابمی ،به درماوهای م ط های و بینالاللری
تیدیه اوند .تجربة کشورهای مالزی ،امرارات ممحردو ربری ،و قطرر تدییدک ردۀ ایرن
1. Manchester
2. Texas
3. Virginia
4. Northwestern
5. Cornell
6. NewYork
7. Sorbonne
8. North Atlantic
9. Calgary
10. UCL
11. Cornell Medical College
12. Texas
13. Georgetown
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موروج اسم؛ به یارت روانتر ،بهرغ نوپا و تازوتدسیس بودن دانشگاوهای پایرنردۀ
دانشجوی خرارجی در ایرن کشرورها ،جایگراو و مرتیرة آنهرا در پرایرش دانشرجوی
خارجی ،در م ایسه با کشورهای پیشماز در آموزش الی جهان ،قابهتوجه اسم.
 .3بحث و بررسی
امرچه براساس پیشی ة تدسیس دانشگاو مدرن ،ایران در م ایسه با کشورهایی هاچون
کرو ج وبی ،مالزی ،بوتسوانا ،امارات ممحدو ربی ،و قطر پیشماز برودو اسرم ،امرا در
حوزۀ ارت ای جایگاو نمام آموزش الی کشور به سط درمراو برینالاللری ،تروفی ی
بهدسم نیاوردو اسم .این موروج برمی ای چ د امه قابهبررسی اسم.
● داشتن چشمانداز برای تبدیل شدن به درگاه :در ایران هیچ برنامة ملری و سر د
بازدسمیای برای تییین ن

و جایگاو آموزش رالی برینالاللری در توسر،ة ملری و

م ط های ،ت،یین و تدوین نشدو اسم .ماکن اسم اینمونه بهنمر برسد کره اسر ادی
هاچون س د چش انداز کشرور و ن شرة جرامی لاری کشرور ،افرقهرایی را ترسری
کردواند ،اما درواقی ،این افقها بسیار کلی ،انمزا ی ،و حمی فلسرفی هسرم د .درواقری،
هیچ مطالیة ملیای در زیة سیاسممااری برای ایجاد درماو بینالاللی آموزش رالی
وجود ندارد .در م اطق ممفاوت کشور نیز ایرن مطالیره ارکه نگرفمره اسرم .تجربرة
کشور امارات در این مورد میتواند روا گر بااد .در ایرن کشرور ،مراار از اقمصراد
ممکی به م ابی زیرزمی ی به اقمصاد میم یبر خدمات و دانایی ،یک برنامرة ملری اسرم.
هریک از م اطق این کشور ،براساس مزیمهای خاص خود ،الگوی ممفاوتی را بررای
این مراار ت،یرین کرردو انرد؛ بررای مثرال ،بررسری اسر اد توسر،ة آمروزش رالی در
امیرنشینهای دبی ،اارجه ،و رأسالشیاه در این کشور ،نشانده ردۀ ایرن اسرم کره
هریک از این امیرنشینها ،برنامههای محلی و م ط های مششصی بررای درمراو اردن
در رصة آموزش الی دراخمیار دارند که هاسویی کاملی با برنامههای توسر،ة ملری
این کشور ،میم یبر حاف درآمدهای حاصه از فروش نفم و اتکا به م رابی درآمردی
غیرنفمی ازقییه مرداگری ،کسبوکار ،ص ،م حاهون ه ،و آموزش الی دارد؛
● هرایند سیاستگذاری از پایین به باال :سیطرۀ نمام حکارانی از براز بره پرایین در
کشور در طول دهههای ماامه ،با

ادو اسرم کره تارام م راطق ایرران در پیشریرد
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اهداف و برنامههای توس،های خود ،چش به دسمان دولم مرکزی بدوزنرد .نیرود نمرام
حکارانی میم یبر مشارکم از پایین به باز ،یکی از مورو اتی اسم که تیدیه ادن بره
درماو را در م اطق جغرافیایی مزیمدار ایران داوار کردو اسم .به یارت روانترر ،در
م رراط ی هاچررون آذربایجرران ،سیسررمانوبلوچسررمان ،کردسررمان ،مرریالن ،و هرمزمرران
(برحسب مشارکم افراد ح وقی و ح ی ی ن ر آفررین در ایرن م راطق) مزیرمهرا و
ظرفیمهایی برای مسمرش مراودات بینالاللی میان مسسسههای لای و ف اورانره ایرن
م اطق با م راطق هاجروار وجرود دارد ،امرا در اره ،بسرمری بررای تح رق اهرداف و
برنامههای مرتیط وجود ندارد .افزونبراین ،بهدلیه برخی نگرانیها و مالحمرات ام یمریِ
مدیریمپایر ،بسیاری از فرصمهای موجود بهناچار غیرقابهاسمفادو باقی میمان د؛
● تعامل پویای بینال للی :تیدیه ادن کشورهای نوظهور بره درمراو آمروزش
الی بینالاللی ،ممغیری وابسمه به میزان ت،امه این کشرورها برا سرایر کشرورهای
ف،ال در نمام بینالاله اسم؛ به یرارت روارنترر ،فرر

درمراو اردن در نمرام

آموزش الی بینالاللی این اسم که زمی هها و قوا د نمام برینالاللری پایرفمره و
ر ایم اوند .به هاین دلیه ،درماوهای بینالاللری آمروزش رالی در کشرورهایی
ف،ال هسم د که دولمهای ملی آنها با دولمهای ملی سایر کشورها ت،امه پویرا و
مسثری دارند؛ ب ابراین ،تا زمانی که روابط دولم ایرران برا سرایر دولرمهرا رادی
نشود ،امکان ایجاد درماو بینالاللی آموزش الی فراه نشواهد اد؛
● توسعة موزون منطقهای :توس،ة آموزش رالی برینالاللری در هرر م ط رهای
مسملزم توسر،ة سرایر زیرسراخمهرای موردنیراز در آن م ط ره اسرم؛ بره یرارت
روانتر ،نای توان آموزش الی بینالاللی داام ،اما نمام حاهون ه ،همرهداری،
مرداگری ،سرمرمی ،و م،یشمی بینالاللی نداام؛ برای مثال ،دانشرگاو آرتوکلرو

1

در اهر ماردین 2اسمان ماردین ترکیه که در سال  2007تدسیس ادو اسم .نگارندو
در بازدید از این دانشگاو مموجه برخی نکات اد که یارت د از ای که :این دانشرگاو
 ۳0درصد نیروهای آموزای خود را با حضور اسمادان غیرترک تکایه کرردو برود؛
1. Artuklou
2. Mardin
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چش انداز این دانشگاو تیدیه ادن به دانشگاهی بین الاللی در تراز م ط های اسم؛
مسئوزن دانشگاو ،برنامه ریزی خود را بر این مه میم ی کرردو بودنرد کره در چ رد
حوزۀ خاص به اصلیترین دانشگاو ترکیه و م ط ه تیدیه اروند ازجالره مطال،رات
زبان کردی ،مطال،رات قروما اسری ،جام،رها اسری اقروام ،خاورمیانرها اسری ،و
زبانهای ارقی .در طول یک هفمه اقامم در این دانشرگاو ،رفرموآمرد اسرمادان از
کشورهای فرانسه ،اسپانیا ،امریکا ،کانادا ،انگلیس ،ایران ،رراق ،و سروریه در ایرن
دانشگاو جالبتوجه بود .اهایم این موروج بره ایرن سریب اسرم کره بره لحرام
موق،یم جغرافیایی و توس،ه ای ،اهر ماردین در م ایسه برا ارهرهای هر ترراز در
ایران ،موق،یمی مشابه اهرهای مرزنشین غررب کشرور دارد .در ارهر مراردین10 ،
همه م،روف زنجیروای ار،یه دارنرد و برهلحرام امکانرات جرادوای و زیرسراخم
ارتیاطی ،تفاوتی با اهرهایی هاچون اسمانیول و آنکارا ندارد.
نتیجهگیری
مه ترین دم قط،یم نمام تصای میری در ایران ،بهویرژو در بشر هرای دولمری،
موروج درآمد حاصه از فروش نفم و ماز اسم .به یارت روارنترر ،برهت اسرب
تغییر در قیام نفم و ماز ،درآمدهای دولم نیز تغییرر خواهرد کررد و بره هارین
دلیه ،تاام برنامههای دولم ،دسمشوش تحول خواهد اد .برا کراه

یرا افرزای

درآمد ،ااهد افموخیز کای و کیفی در برنامههای کشرور هسرمی  .ایرن رونرد ،در
طول دسمک پ جاو سال اخیر ،بهخوبی قابهبررسی اسم .ا اسرایی پیشررانهرای
تغییر وری موجود بهسوی وری مطلوب ،مورو ی اسم کره در طرول نری قررن
ماامه ،ذهن سیاسممااران و سیاسمپژوهان را به خود مشرغول کرردو اسرم .در
این نوامار ،در ساحم آمروزش رالی بره روان یکری از پیشررانهرای توسر،ه و
پیشرفم کشور ،موروج ارا ة خدمات آموزش الی در رصة بینالاللری و تیردیه
ادن به درماو آموزش الی بینالاللی مطرم اد.
پیش هاد اصلی پژوه

این اسم که تیردیه اردن بره درمراو آمروزش رالی

بینالاللی ،دسمک در م اطق م مشب کشور کره زمی رههرای اقلیاری ،جغرافیرایی،
تاریشی ،و فره گی م اسیی را دراخمیار دارند ،مریتوانرد ن ر

ت،یرینک ردوای در

56

سالبیستوهشتم♦شمارهنودوسه♦زمستان1398

♦

پیشرفم و توس،ة م ط های داامه بااد .هاانمونه که با این رویکرد در کشورهایی
هاچون امارات ممحدۀ ربی ،مالزی ،و قطر ،تجربههای خوبی بهدسمآمدو اسرم.
جاب م ابی مالی ،جاب اسم،دادهای برتر به چرخة خدمم به کشور ،و بهروم دی
از ایدوها و دان

اسم،دادهای جابادو برای رونق بششیدن به کسبوکرار ملری،

از مصداقهای این تجربهها اسم.
در اس اد بازدسمی کشور ،ازجاله «ن شة جامی لای کشور» و «س د راهیردی
کشور در امور نشیگان» ،بر لزوم ف،الیم کشور و مسسسههای آموزش رالی بررای
مسمرش مراودات بینالاللی و بهرروم ردی از اسرم،دادهای برترر قابرها اسرایی و
فرصمهای حاصه از این مراودات برای دسمیابی به اهرداف و م رافی ملری کشرور
تدکید ادو اسم .ایجاد م اطق آزاد آموزای با کارکردها و اثربششی مسثر در رصة
بینالاللی بهم مور ارا ة خدمات آموزای ،پژوهشی ،ف اورانه ،مشاوروای ،بهداامی،
و درمانی ،میتواند مام مسثری برای تیدیه ادن به درماو بینالاللی آموزش رالی
و دسمیابی به اهداف و م افی ملی بااد.
پیشنهادها
در این نوامار تالش اد موروج درماو بین الاللی آموزش الی مطررم و اهایرم
آن در توس،ة م اطق ممفاوت جغرافیایی بازناایی اود ،اما در ادامه ،رروری اسرم
با توجه به اقمضا ات ملی و محلی و فه بافمارها و زمی رههرای ممفراوت و مم روج
فره گی و اقلیای کشور ،الگوهای مسثری برای ایجاد درمراو برینالاللری آمروزش
الی ارا ه اود .انمشاب م اطق آزاد تجاری میتوانرد ن طرة ارروج م اسریی باارد.
بررسی روند تجربهادو در م راطق آزاد تجراری ایرران بررای ایجراد پرردیسهرای
بینالاللی آموزش رالی ،و توفیرق و ردم توفیرق آنهرا در دسرمیابی بره اهرداف
موردنمر ،ن طة مسثری برای این موروج خواهد بود .ا اسایی مسا ه نوظهوری که
میتواند آموزش بین الاللی در ایران را دسمشوش تحول ک د ،ا اسایی آی ردوهرای
بدیه ،و تالش برای ایجاد اجااجنمر به کاک مشارکم ذینف،ران در مرورد آی ردۀ
مطلوب و چگونگی تح ق آن ،از پیش هادهای اصلی این نوامار اسم.

یادداشت
 Franchise Programs .1فرنچایز ،فرنشایز ،فرانشیز ،فرداد ،برترانه ،یرا حرق اممیراز ،حرق
ا طاادو به اشج ح ی ی یا ح وقی برای ارا ة خدمات در یرک مکران و زمران
مششج اسم.
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