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 چکیده
جهرای    یتوسعه بررای رررار فرر در در مراارها     تالش کشورهای درحال، جهان امروز در

 یهرا  ظهرور ررارت   بحر  را به خود معطوف کررده و   ایایشان آیناهتوجه ، رارت و ثروت

صاحب  یهارمطرح است. تحول در جایگاه کشو 1عنوان یک  از موضوعات یوپایا ا بهجای

پژوهر  و   ازجملره تیییررات و مئرانو یوظهرور در عرصرس سیاسرت       ،جهای  آموزش عال 

و  ،سریا، خاورمیایره  فر در یام کشرورهای رررآ آ   ی آموزش عال  است. ررارفذار سیاست

ایرر   های ااآاز مص ،پیشداز در جذب دایشجوی خارج  یررآ اروپا در کنار یام کشورها

 تحول است که در ایر مقاله دربارۀ آن توضیح داده راه است.

تبرایو رران بره     راینرا  در  کشرورهای مداراوت   در ایر مقاله تالش راه اسرت تجربرس  

 آمروزش  یهرا  درفاه» :اصل  مقاله  پرسش ود.ای آموزش عال  بررس  ر منطقه یها درفاه

. «؟کننا کمک م ای  در توسعس منطقه ده  آیناۀ مطلوب الملل  چگویه به رکو بیر  عال

محیطر ، تحلیرو    پرویش  هرای  روش :ازعبارتنرا  در ایر مقاله  ر دهکار هب اصل  های روش

مئدلزم  ی،ا منطقهتوسعس که است  حاضر ایراصل  مقاله   رضیس یگاری. خودمردم ثایویه و

تبایو ران مناطق جیرا یای  به درفاه آموزش عال   و داردر رارت و سرمایس الزم است

هرای ایئرای  و    و جذب سررمایه  ی ،ت، رناسایترب برایرا زیرساخت مناسب   ،الملل  بیر

 کنا. م  های مادی  راهم تبع آن، سرمایه و بهاجدماع  

آمروزش عرال      رران آمروزش عرال ، درفراه     المللر   بریر یگری،  آیناه های کلیدی: واژه

  ای الملل ، توسعس منطقه الملل ، دایشجوی بیر بیر
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 مقدمه

هرای اجمارا ی و    ترین نیروهای مولد سررمایه  در جهان امروز، آموزش به یکی از اصلی
لحررام مررادی و م، رروی، ن رر   اقمصررادی تیرردیه ارردو اسررم و برره هاررین دلیرره، برره

در چ ین کشرورهایی،   خواو دارد. ای در دسمیابی به اهداف کشورهای توس،ه ک  دو ت،یین
ها برای ادارۀ امرور جام،ره، مرامی ررروری      به افراد و تربیم آن  انم ال دان  و مهارت

 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  

الاللری دولمری    هرای برین   یه ادو اسرم. سرازمان  ااول توس،ه تید یک اصه جهان
( در 2(، و غیردولمرری )مان ررد مجارری جهررانی اقمصرراد1)مان ررد سررازمان ملرره ممحررد

های مربوط به سرمایة انسانی موردنیاز بررای دسرمیابی بره اهرداف توسر،ة       مزارش
هرای ززم بررای پیشررفم تدکیرد       ، بر لزوم آموزش در راسمای ایجاد ظرفیم3هزارو
مرزارش اراخج جهرانی    »طور مر م    د؛ برای مثال، مجای جهانی اقمصاد بهان کردو

برانی و رصرد ورر،یم ایرن مورروج در جهران،        م مور دیدو را به« 4سرمایة انسانی
 .(WEF, 2017: 3)ک د  ب دی می م مشر و کشورهای جهان را رتیه

ساس لحام اقمصادی نیز اهایم فراوانی دارد. برا هاچ ین، توجه به این حوزو به
اردو در حروزۀ آمروزش در سرط       های صررف  الاللی، مجاوج هزی ه های بین بررسی

تریلیرون دزر در سرال    9/5بره میلرغ    2000تریلیون دزر در سرال   8/2جهان از میلغ 
                                                                                                                                 

1. United Nation Organization 

2. World Economic Forum 

3. Millennium Development Goals 

4. The Global Human Capital Index 



35ایدرایرانتوسعۀمنطقهآیندةالمللیوهایآموزشعالیبیندرگاه

مرااری در بشر  آمروزش از سرال      افزای  یافمه اسم. برآورد میزان سررمایه  2018
ده ردۀ اهایرم    بررسری نشران   مششج ادو اسم. ایرن  1در ناودار  20۳0تا  2000

هزار میلیرارد دزر در   ای که حدود ا  مونه لحام اقمصادی اسم؛ به بش  آموزش به
مااری ادو و برآورد اردو اسرم کره ایرن      در این حوزو هزی ه و سرمایه 2018سال 

 .(Holon IQ, 2019)هزار میلیارد دزر افزای  پیدا ک د  به دو 20۳0میلغ در سال 

2030تا2000گذاریدربخشآموزشازسالبرآوردمیزانسرمایه.1نمودار

 

دبسرمانی،   هایی اسم کره در تارام سرطوم آموزاری )پری       این میلغ ناظر بر هزی ه
( انجرام  2ال،ارر  ، و آمروزش مرادام  1دبسمان، مموسطه، آموزش  الی، آموزش ب گاهی

 25م،رادل   20۳0اود. برآورد ادو اسم، سه  آمروزش  رالی جهران در سرال      می
؛ ب ابراین، (HolonIQ, 2019)میلیارد دزر بااد  1500ها و حدود  درصد از این هزی ه

های جرااب اقمصراد جهرانی را تشرکیه      لحام مادی، آموزش  الی یکی از بش  به
مااری در ایرن بشر ،    دهد. جاابیم این موروج به این سیب اسم که سرمایه می
 بسیار چشاگیر و فرامیر اسم.و ارزش افزودۀ آن،  3خطر ادت ک  به

سازی آموزش  الی، ناظر بر این    الاللی بش  مهای از تالش جهانی برای بین
الاللی برای دسرمیابی   ک  د از این فرصم بین اسم که کشورهای مشملف تالش می
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ادۀ ک ونی، ااهد ظهور کشرورها   برداری ک  د. در فضای جهانی به م افی خود بهرو
هایی، مطرم و  در این  رصه هسمی  که در ادامه با بیان مصداق و بازیگران جدیدی

اند. ویژمی مشمرک این کشورهای نوظهرور در  رصرة ارا رة خردمات      بررسی ادو
ای و ایجراد   ها برای دسرمیابی بره توسر،ة م ط ره     الاللی، تالش آن آموزش  الی بین

للری، و  الا م مرور جراب دانشرجویان و پژوهشرگران برین      های ززم بره  زیرساخم
اسراس،   ای اسم. براین درنمیجه، درآمدزایی، ایجاد اامغال، نوآوری، و توس،ة م ط ه

آمروزش  رالی   »در این م اله تالش ادو اسم به این پرس  پاسخ دادو ارود کره   
 هرای  ربره تجبا توجره بره   »و « ای دارد؟ الاللی چه تدثیری بر آی دۀ توس،ة م ط ه بین

بررای   حروزو م ردی از ایرن    م مور بهرو به هایی چه آموزو ،م مشب ها و م اطقرکشو
 «ارا ه اسم؟ ای در ایران قابه دسمیابی به توس،ة م ط ه

 ای و آموزش عالی توسعۀ منطقه. 1

مورروج   نیرز تراک ون   دوران پهلوی اول مطرم ادو و ازای  ریزی م ط ه نمام برنامه
الردی ی و   سریف های مشملفی مورد توجره برودو )   به اکهدر ایران  ای ،ة م ط هستو

هرای   و طراحری  ،هرا  دها، برداامررویکبه هاین دلیه،  ( و85: 1۳89خواو،  پ اه دو
، ینسیی و رقرابم  های مزیم انداز، ا اسایی چش   در ترسی  یمم وج و ماهی ممضاد

 ای اکه مرفمه اسم. ها و راهیردهای توس،ة م ط ه ت،یین فرای د تح ق سیاسمو 
ی و مرراار سیاسررمموررروج  ،هررادایررن رویکر بسرریاری از مشررمرک ویژمرری

 اقمضرا ات  وی محلر  هرای  ظرفیرم بره   کامرتوجه  از باز به پایین، مااری مشی خط
الدی ی  )سیف اسم، و وابسمگی به درآمدهای دولمی و حاصه از فروش نفم بومی

خیز برودن خراک آن    دلیه حاصه ای که به . در م ط ه(89-9۳: 1۳89خواو،  و پ اه دو
آبری   بری  ای که با بحران در م ط ه و ،ادن ااهد ص ،می ،بااد زیکشاور باید قطب

 بَر هسمی . ص ،می آبی ها ااهد مسمرش برنامه ،مرییان اسم به دسم
هرای دانشری و ف ری حروزۀ      میرری از ظرفیرم   در ادامه تالش ادو اسم با بهرو

ی و هرای محلر   مزیرم از  یم رد  بهررو  یچگرونگ  ی،نگرر   ای آی ردو  رامه مطال،ات میان
الاللری   درماو برین »رر برای دسمیابی به  پایری بر مشارکم ای میم ی به ایوو ر ای ر  م ط ه
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بررسی اود؛ ب ابراین، در مام نشسم، پس از بررسی مفهروم توسر،ة   « 1آموزش  الی
ای آموزش  الی در  رصة جهرانی بره    های م ط ه میری درماو ای، موروج اکه م ط ه

هرای پرژوه ،    مطرم ادو اسرم. در مرام ب،ردی، دادو    2پوی  محیطی  کاک روش
 3نگراری  خرودمردم   ادو و نیز با اسمفادو از روش براساس تحلیه ثانویة مطال،ات انجام
ده ردو بره    آمردو، نیروهرای پیشرران ارکه     دسم تحلیه، و در پایان، براساس نمایج به

 اند. ور،یم درماو ادن یا نشدن آموزش  الی در ایران ا اسایی ادو

 ای  ییسرزم واحد ،م ط ه و اسم مسملزم ا اخم م ط ه ،ای فه  توس،ة م ط ه
 ی رد افر ،ای م ط ره  توسر،ه  م.اسر ی اقلیا و ،اجماا ی اقمصادی، مششج هویم با

 ،بششری  و ،اقلیای اقمصادی، اجماا ی،   اصر 4یباز به پاییناز  مشارکم یکپارچة
 و ،اقمصرادی  اجماا ی، های ش ب اف یِ روابط و ای م ط ه نسییِ های مزیم بر میم ی

 هرای  دولرم  از ا ر   رر ای م ط ه و لیمح نهادهای توسط که اسم تدثیرماار سیاسی
 اردو  هدایم و راهیریرر  خصوصی و مردمی نهادهای و ،ای م ط ه نهادهای محلی،

 .(۳0-۳7: 1۳92و افمشاری،  ،راد، کاظایان )فرجی یابد می قوام و
از پرایین بره    مرااری  سیاسمبا الگوی  ای م ط هتوس،ة ی ها در ت،یین سیاسم

)توسرط   از باز به پرایین  مااری سیاسمو  نف،ان( )با تدکید بر مشارکم تاام ذی باز
، پیشرران توسر،ه     روان  بره  یربط(  وامه ممفراوت  ذی های اجرایی دولم و دسمگاو

هرر دو  س براسرا  مرااری  سیاسرم ااول  اصول جهان از . یکیک  د آفری ی می ن  
در پیشررفم و  ی ا ک  ردو  ن ر  ت،یرین   ، الی اسم که آموزش این ،ادو مفمه یالگو

 ای دارد. توس،ة م ط ه
الاللی، از قییه سرازمان ملره، بانرک جهرانی،      های بین اس اد ممفاوتی در سازمان

در  6، یونسکو، و برنامة توسر،ة ملره ممحرد   5های اقمصادی و توس،ه سازمان هاکاری
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ای، و ملری و   آموزش  الی در دسمیابی به توس،ة محلی، م ط ره مورد ن   و جایگاو 
دهد آموزش  الی، یکری   ب یان م مشر ادو اسم که نشان می میری جوامی دان  اکه

مروی نیازهرا و    سرو، پاسرخ   ای اسرم کره ازیرک    های اصلی توسر،ة م ط ره   از پیشران
یی و هرای نسر   دیگرر، رران ا اسرایی مزیرم     اقمضا ات محلی و ملی بودو و ازسوی

ای که در آن واقی ادو اسم، زمی ة م اسریی را بررای جراب     رقابمی سرزمین و م ط ه
 (.54: 1۳95ک د )بوذری،  الاللی فراه  می سرمایه از خارج از کشور و اثربششی بین

. اسرم  مزز یةسررما  و قردرت  داارمن  مسرملزم ، یا م ط ه ةتوس، براین، افزون
 یم اسی رساخمیز ی،الالل نیب ی ال موزشآ درماو بهیی ایجغراف م اطق ادن هیتید
 ،آن تیری  بره  و یاجمارا   و یانسران  یهرا  هیسرما جاب و ،ییا اسا م،یترب یبرارا 

 ،ی رال  آمروزش  یهرا دنها ،ترر  روارن   یرارت  بره  .ک د یم فراه  ،یماد یها هیسرما
: 1۳94)درکری،   هسرم د  یاجمارا   یهرا  هیسررما  میترب و آموزش مراجی نیتر مه 
 در شررفم یپ و توسر،ه  شرران یپی روین نیتر مه  ی،اجماا   هیسرما که ازآنجا .(166

 ی رال  آمروزش  یا م ط ره  یهرا  درمراو  مسرمرش  برا  آیرد،  اراار مری   به زامرو جهان
 آمد خواهد وجود هب رانیا در یا م ط ه ةتوس، یبرا یم اسی ة یزم ی،الالل نیب

مورو ات  ادو، برمزیدو الی در م اطق ش مسمرش ن   آموز در چارچوب
 کره  م هسرم د مطرر ی اثربشش مسمرش نفوذ و و یکالیدش مسمرهاچون ی تفاومم

نراظر برر   ، . مسمرش کالیدیمیرند دربر می الی را  ممفاوتی از توس،ة آموزش اب،اد
زات یر و سرایر امکانرات و تجه   ،هرا  آزمایشرگاو  هرا،  توس،ة فیزیکی، افزای  بشر  

 ینیازهرا  به دانشگاو ییمو پاسخ ر برناظی، نفوذ و اثربشش رشمبودو و مس موردنیاز
 .اسم یالالل نیب وی مل ةجام،

الاللری، مورروج    ترین ارکان اثربششی دانشگاو در جام،ة ملی و بین یکی از مه 
هرای   مرااری و توسر،ة مسسسره    اسرم. در  رصرة سیاسرم   « 1آموزش فراملری »ارا ه 

هرا  یارت رد از:    اود که برخری از آن  آموزش  الی به مورو ات مونامونی توجه می
های مشمرک آموزاری و پژوهشری    جایی و تیادل اسماد و دانشجو؛ طراحی برنامه جابه

کیفیرم  های هاما در داخه و خرارج از کشرور؛ توجره بره اسرمانداردها و       با دانشگاو
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هرا و   های آموزش  الی؛ توس،ه سرفصه خدمات دانشگاهی؛ هاکاری با سایر مسسسه
الاللی؛ ارت ای مرتیه و جایگراو مسسسره؛    فره گی و بین مفاد آموزای؛ توس،ه فه  بین

ای؛ جراب دانشرجوی    ت وج م ابی تدمین اسماد و دانشجو؛ مسا ه و یکپارچگی م ط ره 
هرای مشرمرک دانشرگاهی؛     ی درآمدزا؛ برمزاری دوروالاللی؛ ت وج بششیدن به م اب بین

هایی در خارج از کشور؛ داامن رویکرد تجاری به صرادرات و واردات   تدسیس ا،یه
 تروان الاللری؛   برنامه برای دانشجویان برین  های فوق خدمات آموزای؛ ت،ریف ف،الیم

 و پژوهشرگران  ییانیپشرم  نمرام ی؛ الاللر  نیبر  ة رصر  در یپژوهشر  یدسماوردها ةارا 
 آزمرون  هیقی از یررور اطال ات و ها رساخمیز کردن فراه  ی؛الالل نیب انیدانشجو

 ی؛ دادنفره گرر نیبرر یفضررا و ،مسررکن اجررارو ایرر دیررخر ،یآموزارر طیمحرر ،یورود
 هبودجر  جیتشصر ی؛ دانشرگاه  الاللی های بین بسمان بدو هیتسهی برا یمال یها مشوق

 .مشمرک یها ومیک سرس و یمشارکم یها برنامه یانداز راو یبرا
هرای آمروزش    ترین جلوو الاللی آموزش  الی، یکی از مه  های بین ایجاد درماو

 رر بررسی ادو اسم. های جهانی با تکیه بر مطال،ة تجربه فراملی اسم که در ادامه رر

 آموزش عالی المللی بین یها درگاه. 2

صرورت روزمررو در    یکی از مفاهی  رایج در جهان امروز اسرم و بره  « درماو»مفهوم 
هرای   هرا دربرارۀ ترالش کشرورها بررای تیردیه اردن بره درمراو          ها و رسانه مزارش

ب یران، ارتیاطرات، مرد و لیراس،      ن ره، صر ایی دانر     و کار، مرداگری، حاره  و کسب
شور امارات ممحدۀ  ربری در  اود؛ برای مثال، ک بهداام و سالمم مطالیی نوامه می

ن ره هروایی، مردارگری، و  لر  و      و کار، حاره  و تالش اسم به درماو اصلی کسب
 (.Government of Dubai, 2017 :6ف اوری م ط ه خاورمیانه تیدیه اود )نگاو ک ید به: 

توجره بره    برا  ،یرافمگی در ترالش هسرم د    نوظهور در مدارِ توسر،ه  یکشورها
اصلی جهران تیردیه اروند.     یها یکی از درماو به ،ی خودنسیی و رقابم های مزیم
مرالزی،    گ، ترایوان، ک ه گ ج وبی، وکشورهایی هاچون س گاپور، کر ی یآفر ن  
ق امصرد  ی،کرار جهران   و کسرب  ممفاوت یها حوزو در  ربی وممحد تاامارو  چین،

اسرم.   کار جهانی و اصلی کسب های دیه ادن به درماویکشورها برای ت تالش این
کرار   و اجماا ی و کسرب  خدمات یها ن حوزویتر مه  از ییک ی، ال شآموز  رصة
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تجراری   نامره  توافقن یمسنش  اومی تجارت خدمات کهنامه  توافق در جهانی اسم.
 مورروج خردمات آموزاری    ،ارا ه خدمات اسرم  موردسازمان تجارت جهانی در 

و کشرورهای  و اسرم  ادنامه ت،یین  توافقبش  اصلی این  ازدوواز د   وان یکی به
 .(Knight, 2002: 6-9)هسم د  ضو ملزم به ر ایم آن 

از  )ا ر   شملرف در کشرورهای م  تیردیه اردن بره درمراو     روند مفم ی اسم،
ه در سر فران ،مثرال  یبررا  ؛اسرم  یدرحرال پیگیرر   (توسر،ه  یافمره یرا درحرال    توس،ه
برودو و ترا   اطراف اهر پراریس   در« درماو دان »ایجاد یک  در پیخود  یها برنامه
کردو اسم.  ریماا میلیارد یورو برای تح ق این برنامه سرمایه 5/7میلغ  2015سال 

در این برنامره   یمسسسة آموزش  الی و پژوهش 19 ادو، انجام یزیر برنامه براساس
 آنهزار پژوهشگر و هفمادهزار دانشجو در  حدود دو، رود می م دارند و انمماریف،ال

 .(University of Oxford, 2015: 12) جاب اوند
لحررام مفهررومی، در چررارچوب موررروج   مونرره کرره ااررارو اررد، برره   هارران

اکه مرفمه اسم که  یارت رد از: ادغرام    1چ دین روند« ادن آموزش  الی الاللی بین»
هرا؛   الاللی، و جهانی در مجاوج کارکردهرا و خردمات دانشرگاو    فره گی، بین ب،د بین

انردازی   الاللری؛ راو  ر؛ مسمرش مراودات  لاریِ برین  اندازی نمام آموزش از راو دو راو
 میری آموزش فراملی. های آموزای و پژوهشی مشمرک و چ دجانیه، و اکه برنامه

اصلی  یها   وان یکی از زیرااخه به رر« 2آموزش فراملی میری اکه» در قالب
ای هر  ده دمان و برنامره  ارا ه یپایر تحرک»موروج  رر ادن آموزش  الی الاللی بین

 یپرایر  مورروج تحررک   یبررسب در چارچو و مطرم اسم« 3الاللی آموزای بین
ای و جهرانی   هرای م ط ره   درماو یمیر روند اکه ،الاللی ده دمان آموزش بین ارا ه

 بررسی اسم. آموزش  الی قابه
اررم زیرر از یکردیگر     آموزش  الی فراملی را به مماایز دوروسه  ،جین نایم

 :(Knight, 2013: 3-4) تفکیک کردو اسم

                                                                                                                                 

1. Trend 

2. Cross Border Education 
3. International Program and Provider Mobility (IPPM) 
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دانشرجویان بره    سفرافراد و دانشجویان و  یپایر تحرکدورو  دورو نشسم، ●
 مارانردن خارجی برای تحصیه بل دمدت و دریافم مدرک تحصیلی یا  یهارکشو
 ؛های کوتاو آموزای و پژوهشی اسم دورو

 آمروزش  رالی و   ده ردمان  ها و ارا ره  برنامه یریپا تحرک، دوران دوم دورو ●
های ملری بررای   زمر یبه فراسو یآموزا های هها یا مسسس جایی برنامه هاظر بر جابن

هرای   برنامره  یانرداز  ، راوهای دانشگاهی هس ا،ییاسم. تدس ارا ة خدمات آموزای
مردارک مشرمرک    دادنو  ی، ری و مجرازی، دانشرگاو مجراز    یمشمرک آموزاری ح  

 اسم؛ادو در این دورو  های انجام ی، ازجاله ف،الیمآموزا
های آموزای و ناظر بر تالش کشرورها بررای    ایجاد درماو صر  ،سوم دورو ●

های تح یرق   ده دمان، ب گاو ها، ارا ه ، کارک ان، برنامهپژوهشگرانجاب دانشجویان، 
و نروآوری اسرم.    ،و توس،ه خارجی برای اهداف آموزای، تربیرم، تولیرد دانر    

یان خرارجی، درمراو هروش برا     با هدف جاب دانشجو ییوجهای دانش ایجاد درماو
و دانر  برا هردف     یو درماو نروآور  ،برتر خارجی صاحیان اسم،داد هدف جاب

ق و توسر،ه برا هردف تولیرد دانر  و      یر مراکز تح و ران، وجاب پژوهشگران، ف ا
حروزۀ   یهرا  درمراو  اردو در دورو ف،الیرم   اقدامات انجام جالهاز یمسمرش نوآور

 آموزش  الی اسم.

  وامره ، جراد ی رالی فراملری و مورروج ا    شسروم آمروز   ، دورواین م الره  در
 ی بررسی ادو اسم.لالال نیب یها درماو میری های اکه و پیشران بش ، قوام

 المللی آموزش عالی های بین درگاه گیری های شکل پیشران. 2-1

الاللری آمروزش    بین  توس،ة آموزش  الی فراملی و ایجاد درماو برایمااری  سرمایه
،داد و مم راط ی اسرم کره اسر     در ویرژو  ، بهای  الی یکی از روندهای توس،ة م ط ه

و سیاسری موردنیراز بررای     ،های جغرافیایی، فره گی، اقمصرادی، اجمارا ی   ظرفیم
 ،الاللری  ای برین هر  پیاای  الاللی را دراخمیار دارند. براساس مسمرش مراودات بین

سرط    الاللری آمروزش  رالی در دو    ماو برین رتیدیه ادن به د یها  وامه و زمی ه
 انرد  مشرشج اردو   زیرر ارم  و تحلیه نهاد یا مسسسة آموزش  الی به ،تحلیه ملی

(Knight, 2004: 3): 



 1398مستانز♦سهوشمارهنود♦وهشتمسالبیست♦42

 های سطح ملی پیشران .2-1-1

 هررای شرررانیبررسرری در ایررن سررط   یارت ررد از: پ    قابرره هررای اصررلی  زمی رره
بررسری   ترین  وامه قابره  مه  ی وو اقمصاد ی،فره گی، سیاسی، دانشگاه ر اجماا ی

 ارم زیر هسم د: ها به شرانیاین پ در چارچوب
هرای آن،   ادن آموزو و فرامیر مدار طرۀ اقمصاد دان یس :توسعة منابع انسانی ●

 ،افرزون خردمات  زو تجرارت رو  ،جایی نیروی کرار  ها اخمی، جاب تغییرات جا،یم
هایی در   اه رابمکا با طرم اند مجاو ه  واملی هسم د که کشورها را ترغیب کردو

توس،ه و جاب سرمایة انسرانی و   یرا برا چشاگیریم یظرف ،حوزۀ آموزش  الی
 د. تالش بررای جراب دانشرجویان و ممشصصران نشیره از      ک افراد باهوش فراه  

از  ف اورانره و  ،ی،  لاری ری اقمصراد یپا   رقابمیافزا رم مو کشورهای مشملف به
 ؛این پیشران اسم های داقمص

دانشرجویان و دانشرگاهیان    الاللی بینیی جا هجاب :های راهبردی ایجاد ائتالف ●
بررای توسر،ه    یمرسثر  هرای   روش ،مشمرک آموزای و پژوهشی یها در ک ار برنامه

با ر  دسرمیابی بره     ،ک و اقمصادی اسم. این موروجیمیتر ژ وپل دیکزپیوندهای ن
 اود؛ میم افی اقمصادی بل دمدت از طریق ایجاد اتحاد برای تح ق اهداف فره گی 

هرای   فرصرم  بر موروج ا اسایی، ماامه دهة در طول مراودات بازرگانی: ●
دۀ اقمصرادی  وو ایجراد ارزش افرز   ییکه موجرب درآمردزا  ای  فراملی آموزش  الی

هرای   هس ار،ی ی، تدسر (1)های فرانشیز برنامه یاود، تدکید ادو اسم.   د قراردادها
پرایرش  و   جراب  یازو افر  ی،، ارا ة خردمات بررخط آموزار   یخارجی یا اقاار

تجاری به آمروزش   از رویکرد ییها ناونه ،دانشجویان که باید اهریه پرداخم ک  د
 1م اسم که در م،اهدۀ  ارومی تجرارت  یواق، . براساس هاینهسم د الی فراملی 

یکری   در چارچوب ،مطرم در حوزۀ خدمات آموزای و صادرات واردات، )مات(
 ؛قرار مرفمه اسم سودآور بش  اصلی خدماتی 12از 

ات رمشروق صراد   ،برخری کشرورها   یهرا  کره سیاسرم   یدرحرال  :سازی ملت ●
زمان کشورهایی هسم د که برا تدکیرد برر     ه  ،آموزای اسمهای  هها و مسسس برنامه

                                                                                                                                 

1. General Agreement on Trade(GAT) 
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 بررای دسرمیابی بره اهرداف     یآموزار  ایهر  همسسسر  هرا و خردمات   واردات برنامه
و  ،دیردو، مراهر   کار و ارهروند آمروزش   ش نیرویرک  د. پرو سازی تالش می ملم

از ارکران اصرلی    ،فرهیشمه که قادر به انجام پرژوه  و خلرق دانر  جدیرد باارد     
 آید؛ ااار می به یساز ملم

هررای  پیشررران ،افررق زمررانی بل دمرردت  در :توسعععة هرهن ععی و اعت ععا ی  ●
فره گری   فره گی و هویرم  به فه  و ا اخم بین زمی ة دسمیابی یفره گ ر اجماا ی
 کره موررو ات   یابرد  اهایرم مری  زمرانی   ،ک د. ایرن مورروج   می را فراه  مشمرک
 برانگیز فره گی میان کشورها مطرم ادو بااد. چال 

 های سطح نهاد پیشران .2-1-2

میرد، امرا   یاط ت گات گی اکه میدر آموزش فراملی، میان سط  ملی و سط  نهادی، ارت
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  

مره باارد.   یا از باز به پایین ت،ریف اردو و ارکه مرف   1  وان فرای دی از پایین به باز به
 ارم زیر هسم د. بررسی در چارچوب نهاد، به ترین مورو ات قابه مه 

آمروزش   های هبرای مسسس ،طور س می به :ال للی مؤسسه شهرت و عای اه بین ●
نمرر از ای کره ایرن     )صررف  الاللری دانشرگاهی   بین یبه اسمانداردها دسمیابی ، الی

. داارمه اسرم  اهایرم   ،  روان یرک هردف    اسمانداردها چگونه ت،ریف اروند( بره  
  وان یک مسسسرة برترر    دسمیابی به اهرت و نام و نشان جهانی و ا اخمه ادن به

 جراب  مرر  تسرهیه  ،این انگیرزو را تشردید کرردو اسرم. ایرن ارهرت       ،الاللی بین
هرای پربرار    برنامره  یالاللری و برمرزار   برین  پژوهشرگران ترین دانشرجویان و   نشیه

 اسم؛آموزای و پژوهشی 
بر تدکید هرچه بیشرمر   : این موروج میم یهای استادان و دانشجویان توسعة توانایی ●

فره گی اسمادان و دانشجویان اسرم. برا     الاللی و بین ها و ا اخم بین بر ارت ای مهارت
الاللری، و فره گری،    ای، برین  هرای ملری، م ط ره    توجه به تشدید م از رات و درمیرری  

شجویان کاک ک  د تا توان فهر  مسرا ه جهرانی، روابرط     دانشگاهیان ملزم هسم د به دان
                                                                                                                                 

1. Top-down 
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آمرد روزافرزون دانشرجویان و اسرمادان      و فره گی را داامه باا د. رفم الاللی، و بین بین
هرای ززم بررای کرار     الاللی مسملزم این اسم که هر دو مروو از ا اخم و مهرارت  بین

 ر باا د؛بوم مم وج و ممفاوت فره گی برخوردا کردن و زندمی در زیسم
: امر یک روی سکة آموزش  الی فراملری، توسر،ة انسرانی باارد،     درآمدزایی ●

ای  مونره  های آموزش  رالی بره   روی دیگر آن، توس،ة اقمصادی اسم. امروزو مسسسه
  وان ابزاری برای دسمیابی به م ابی بدیه درآمردزایی   سازی به الاللی روزافزون، از بین

ااهد راد آموزش  الی با تدکید بر ایجاد ارزش افرزودۀ  رو،  ک  د؛ ازهاین اسمفادو می
الاللری برا    اقمصادی هسمی . راد بش  خصوصی در ارا ة خدمات آموزش  الی بین

 نگاو ایجاد ثروت و درآمدزایی از  وامه دیگر ت ویم این پیشران اسم؛
بر راد م،اهردات   : موروج ایجاد اتحادهای راهیردی میم یاتحادهای راهبردی ●

های آموزای دو و چ دجانیه در طول دهة ماارمه اسرم. ایرن پیونردها      نامه توافقو 
برای دسمیابی به اهداف ممفاوتی مان د مراودات دانشگاهی، تیرادل اسرماد و دانشرجو،    

هرای   های آموزای مشرمرک، برمرزاری مجرامی  لاری، و انجرام طررم       پیشیرد برنامه
ها ماکن اسرم بره مرحلره     نامه وافقاند. برخی از این ت پژوهشی مشمرک، اکه مرفمه

حال، ایرن  امره، ن ر  مهاری در ایجراد        اه نرس د و ت ها روی کاغا باا د، بااین
ررر   چه در سط  ملی و چه در سط  نهاد و مسسسره  های آموزای راهیردی رر ا مالف

 برای دسمیابی به اهداف دانشگاهی،  لای، اقمصادی، ف اورانه، و فره گی دارد.
 ،های مم ابه کشورها بره یکردیگر   مسمرش وابسمگی :نش و پژوهشتولید دا ●

دیگر محدود به سرط    ،ها و مسا ه جهانی رویارویی با چال  اسم که سیب ادو
بررای حره    ای رارمه  الاللری و برین   بین یها مسمرش هاکاری ،رو ینا از ؛ملی نیااد

و  ،ارمی محیطری، بهدا  قییه مسا ه زیسرم  بسیاری از مسا ه و مشکالت جهانی از
 آمروزش  هرای  هها و مسسسر  حکومم ،دلیه هاین کلیدی اسم. به ، مورو یج ایی

ی مهار  شرران ی  وان پ هب، الاللی تولید دان  و انجام پژوه  در قلارو بین ی به ال
 ک  د. میتوجه  ،ش  الیزآمو ادن الاللی برای بین

 المللی ایجاد درگاه آموزش عالی بین رویکردهای اصلی. 2-2

 و راتییر تغ ازجالره  ،یجهران  ی رال  آمروزش  صاحب یکشورها گاویجا در تحول



45ایدرایرانتوسعۀمنطقهآیندةالمللیوهایآموزشعالیبیندرگاه

 قرار. اسم ی ال آموزش یماار سیاسم و یپژوه اسمیس ة رص در نوظهور مسا ه
 یکشرورها  نرام  ک رار  در اروپا ارق و ،انهیخاورم ا،یآس ارق یکشورها نام مرفمن

 نیر ا در کره  اسرم  تحرول  نیا های داقمص از ،یخارج یدانشجو جاب در شمازیپ
 .(Oxford University, 2105: 5) اسم ادو دادو  یتور آن ۀدربار م اله

هرای   جین نایم، برپایة یک دهه مطال،ره دربرارۀ ورر،یم و  الکررد درمراو     
الاللی آموزش  الی، بر این نمر اسم که دو رویکرد اصلی در این مورد مطرم  بین

هایی کره دراخمیرار دارنرد،     ها، و فرصم اسم و کشورها براساس اقمضا ات، مزیم
میرنرد. در ادامره ایرن دو     ار مری کر  ها، را به زمان ترکییی از آن یکی از این دو، یا ه 

 .(Knight, 2017)اند  رویکرد توری  دادو ادو

 المللی دهندگان آموزش عالی بین استقالل عمل به ارائه دادن .2-2-1

ای کره در سرایر    خرارجی در ار،یه   مسسسرة آمروزش  رالی   ، این رویکردبراساس 
ین کیفیرم  هرا، تضرا   ولیم اصرلی ت،یرین سرفصره   ئمس ،ک د اندازی می کشورها راو

.  هرردو دارد هبرررا   آموزارری، پژوهشرری و ف اورانرره  داخلرری و خررارجی خرردمات 
 های یادادو  یارت د از: ها و برنامه مسئولیم
واردات و صرادرات   برر  میم ری هرا   : این برنامههای حق امتیاز یا هرانشیز برنامه ●

الگرویی   برپایره  الی، جاب دانشجویان محلی و خارجی  خدمات مسسسة آموزش
 ؛اسم که در دانشگاو مادر ت،ریف ادو اسم

ار،یة   یانداز راو  بر میم ی ها برنامه : اینال للی های بین های تأسیس شعبه برنامه ●
 ؛اوند ادارو می راسم که از راو دوهایی  هو ا،ی خارج از کشور

ی هرا  دورو یانرداز  راو برر  میم ری هرا   : این برنامههای آموزش از راه دور برنامه ●
توسط دانشگاو اصلی در کشور میدأ برای مم اریان آمروزش  رالی    آموزای برخط

 یبراسراس م،یارهرا   ی،هرا و ارزاریاب   سرفصره  نویتدم نما در کشور م صد اسم.
 اود. رمزارک  دو ت،ریف میبدانشگاو 

 المللی دهندگان آموزش بین با ارائه مشارکت .2-2-2

ور میزبران برا هاکراری مسسسرة     مسسسة آموزش  رالی کشر   ،این رویکرد براساس
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هرای   طراحی سرفصه ولیمئمس ی،الالل ده دۀ آموزش بین ارا ه آموزش  الی کشور
  هردو  ه رالی را بر   شخردمات آمروز  ی رونر یو ب داخلی تضاین کیفیمو آموزای، 

 این رویکرد  یارت د از: در چارچوبادو  ت،ریف های اصلی ند. برنامهردا 
 ی، برمزار1دو و چ دجانیه مدارک مشمرک/ دادن اامهمشارکمی ی ها برنامه ●
 ؛2های مشمرک دوقلو برنامه

 .3مشمرک دو و چ د ملیمی های ایجاد دانشگاو ●

 المللی آموزش عالی های بین درگاهالمللی  های بین ربهتج سیربر. 2-3

تجربرة ار  کشرور     ،4توسط رصدخانة جهانی دانشگاوادو  انجامبررسی  براساس
 در راسرمای ک رگ   و ه رگ  ،س گاپور، قطرر، مرالزی   بوتسوانا، امارات ممحدۀ  ربی،

برپایره  بررسی اسرم.   ز قابهیممااای  مونه الاللی به بین درماو آموزشتیدیه ادن به 
هرای   و سیاسرم  ،راهیردهرا  ها، انداز چش  یادادواز کشورهای  یکهر این بررسی،

 الاللری آمروزش  رالی ت،ریرف و ت،یرین      ن به درماو بینرا برای تیدیه اد ای ویژو
کشرورها بررسری   ایرن  کرد هریک از ال  مه  مرتیط با های مهنک ،اند. در ادامه کردو

 .(Knight, 2015) ادو اسم

 امارات متحدۀ عربی. 2-3-1

هرای   ترغیرب دانشرگاو   یبررا  ای را ویرژو ها رویکرد  هریک از امارت ،در این کشور
خارجی به تدسریس ار،یه و تیردیه اردن ایرن کشرور بره درمراو آمروزش  رالی           

قییره   م،میرر جهران از   یهرا  کار مرفمره اسرم. در ابروظیی از دانشرگاو     هالاللی ب بین
د وت ادو تا ا،یة خرود را در زیرسراخمی    6و دانشگاو سوربن 5نیویورک  دانشگاو

دولرم   ،ک  رد. هاچ رین   یانداز راواسم دو تدارک دیدو ا یکه توسط دولم ابوظی

                                                                                                                                 

1. Joint/Double/Multiple Degrees 
2. Twinning Programmes 
3. Binational/multinational 

4. University World News 

5. New York University 

6. Sorbonne 
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تا مسسسة  لر  و  اسم کردو  د وت 1موسماساچ یامیرنشین از مسسسة ف اور این
د آزا م ط رة  سه ،ن دبییک د. در امیرنش یانداز را در اهر مصدر راو 2رمصد یف اور

ش زآمرو  هرای  همر حضرور و ف،الیرم مسسسر    تا تسهیهاسم اکه مرفمه  یآموزا
الاللری   برین   ای مشراورو  و ،، ف اورانره ی دۀ خدمات آموزاری، پژوهشر  ده  الی ارا ه

 ،ن دبری یرنشر یام ،حال حارر در ،توسط یونسکو ادو ی انجامبررس براساسباا د. 
 م ط رة  انیدانشرجو  شریپرا  مگراو سرو  یجا ،امریکرا و فرانسره   یهاراز کشرو  پرس 

اسرم  موفرق اردو     رصه،و در این  دادو صاصاخم انه در جهان را به خودیخاورم
آمروزش  رالی از    سةسسم 2۳ ،د. در حال حارررانگلسمان را پشم سر بگاار کشو

 24را بره   یازنامة آمورب 400حدود و   جهان در دبی ا،یه تدسیس کردو کشور 10
 (.Clark, 2015a ک:)ن اند کشور جهان ارا ه کردو 145الاللی از  هزار دانشجوی بین

 بوتسوانا .2-3-2

م ط ة  در آموزش  الی یالالل بین  درماو یانداز راوی کشور بوتسوانا برا ریزی برنامه
ترا   2008هرای   سرال  یدلیه بحران اقمصاد اما به ،ت، یب اسم درحال فری ا امرچهآ

 بجرا برر   ر میم ری ایرن کشرو   اجرای آن بسریار ک رد اردو اسرم. سیاسرم      2012
و  دانشگاو  لر  » نام به یسیتدس تازو  الاللی در دانشگاو و دانشجویان بین پژوهشگران

های آموزش  رالی   هاسایه در اولویم سیاسم یاسم. کشورها« 3بوتسوانا یف اور
 الاللی در این درماو هسم د. بین

 سنگاپور .2-3-3

الاللری آمروزش  رالی     بررای ایجراد درمراو برین     1998در کشور س گاپور از سرال  
 ،بره درمراو   نادو اسم. طرم آغازین این کشور بررای تیردیه ارد    یماار سرمایه

سره ترا   رم از پری  از مد یو بر لزوم آموزش باکیف یماار نام« 4مدرسة جهانی خانه»
سرة  سمس ۳0بری  از  در چرارچوب ایرن برنامره،    مدارج  الی تحصیلی تدکید اد. 

                                                                                                                                 

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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هدف غایی ایرن  ند. ا وکرد یانداز راو ا،یه کشوراین  در ،م،میر آموزش  الی جهان
از طریررق جرراب دانشررجویان،  ،1هرروش ه ارردن برره درمرراو جهررانییدیررت، کشررور

 نرک: ) صاحب اسم،داد برتر از سراسر جهان اسم و ف اوران ،انرپژوهشگران، نوآو
Dessof, 2012: 18-19.) 

 قطر .2-3-4

ایجراد  ة  ر یهز ،آموزش  الی لیالال درماو بیندر راسمای تیدیه ادن به  دولم قطر
هرای م،میرر جهران را     دانشرگاو  دنیراز رزات مویر فیزیکی و تجه یها یرساخمتاام ز

ش و پرارک  لر  و   زآمرو  اهر ای را در ا،یه ،ها تا این دانشگاواسم مرفمه   هدو هب
 «2قطرر  یو توسر،ة اجمارا    ، لر   ب یاد آمروزش، »ف اوری کشور قطر تدسیس ک  د. 

 آموزش  الی برای این کشور اسرم. ترغیرب   یالالل ان اصلی ایجاد درماو بینمییپش
دانشگاو از کشور امریکا، یک دانشگاو از  ا  اامهدانشگاو برجسمة جهان  هشم

 ،و یک دانشگاو از کشور فرانسه برای تدسیس ا،یه در این کشرور  ،کشور انگلسمان
 هرای  هبرخری مسسسر  برراین،   افرزون بودو اسرم.   یادادوهای ب یاد دازجاله دسماور

انردازی   راو جهرانی در ایرن کشرور ار،یه     اردۀ  ار اخمه  3یها اندیشگاو پژوهشی و
 (.Clark, 2015a نک:) اند کردو

 مالزی .2-3-5

اصرلی  ، پشرمییانان  کشرور  خارج از ایرن  داخه وی خصوص بش  ی،مالز در کشور
موردنیراز آن را تردمین    یهرا  الاللری برودو و هزی ره     الی برین  ایجاد درماو آموزش

 یانرداز  برا راو  ردولم این کشو ،خصوصی امرچه پی  از مشارکم بش  ؛ک  د می
هرا و   رسراخم یز ایجاد م مور هب 4اسک در ی ة آزاد تجاری در قالب اهر آموزاطم 

آموزش  الی برتر جهران بره تدسریس     های هتجهیزات موردنیاز برای ترغیب مسسس
 درراسراس بررآو  مرااری ززم را انجرام دادو اسرم. ب    سررمایه  ،کشرور این ا،یه در 

                                                                                                                                 

1. Global Talent Hub 

2. Qatar Foundation for Education, Science and Community Development 
3. Think Thank 

4. EduCity Iskandar 



49ایدرایرانتوسعۀمنطقهآیندةالمللیوهایآموزشعالیبیندرگاه

مراو آمروزش   ردیه مرالزی بره د  یادو برای ت صرفهای  هزی ه جاز مجاو ادو، انجام
درصد توسرط بشر     40 ،ها توسط دولم درصد هزی ه 50حدود  ،الاللی  الی بین

ماندو توسط بشر  خصوصری خرارج از     درصد باقی 10و  ،خصوصی داخه کشور
 ،خرود  مرااری  سیاسرم و  ریرزی  کشور تدمین ادو اسم. دولرم مرالزی در برنامره   

هزار دانشجوی خرارجی در   ، دویسم2020تا افق سال اسم که کردو  یماار هدف
 ،2011سرپمامیر   یرازده   آموزش  الی این کشور جاب اوند. رخداد های همسسس

د دانشرجویان  وور اردن مسریر   ن طة  طفی برای تح رق ایرن هردف برود. داروار     
زمی رره را برررای مررالزی کرره ، ااسررالمی برره نمررام آمرروزش  رالی امریکرر  یهارکشرو 

 یهرا  ترا بره یکری از درمراو     کررد کردو بود، فراه   را ایجادهای م اسیی  زیرساخم
 (.Clark,2015b نک:) الاللی آموزش  الی تیدیه اود بین

 کنگ هنگ .2-3-6

الاللری   س اریوی ممفاوتی برای ایجاد درماو آموزش  الی برین  ،گ ک ه گ در کشور
 ،2004ایجاد درماو در سرال   دۀیا یمیر از آغاز اکهدولم این کشور مطرم اسم. 

م مرور   تحصریلی بره   یرا برورس   هراتیر  ت،ریف را در قالب یدومااری محد سرمایه
 یممفراوت  یها اما این کشور از مزیم ،دادو اسم الاللی انجام جاب دانشجویان بین
کشرور   یکی جغرافیایی بهنزد که  یارت د از:برد  ماو بهرو میربرای تیدیه ادن به د

 ی الی، ارهرت و ا میرار جهران    آموزش های هدر مسسس یسیزبان انگل چین، رواج
برر   یم ر ی رالی، اقمصراد م   آمروزش  های همسسس لاسم ال  الی، آموزش های همسسس
در  بره نمرام برازار    نآموخمگرا  دانر   دروو یاین کشور بررا  بودن ودرواز و، دانایی

 (.Clark,2015b نک:) کشور چین
هرای   مااری دولم در ایجاد درمراو  های جین نایم، ن   سرمایه براساس پژوه 

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

(Knight, 2015) الاللری   درماو آمروزش  رالی برین   . تالش کشورها برای تیدیه ادن به
ار،یه در   24الاللی دانشگاو از  های بین ، ت،داد ا،یه1با   ادو اسم که مطابق اکه 

 .(Knight, 2017)افزای  پیدا ک د  2015ا،یه در سال  249به  2000سال 
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آموزشعالیدرجهانهایهمؤسسهایهشعبیاندازراهرشد.1شکل

 

هرای ممفراوتی بره     کشورهای مشملرف برا اهرداف و برنامره    مونه که ااارو اد،  هاان
ها  اند. در این مورد، سیاسم الاللی آموزش  الی توجه داامه موروج ایجاد درماو بین

و صرادرک  دۀ   میدأکشورهای نیز و  ها و پایرندۀ ا،یه های کشورهای میزبان و برنامه
، در 2بررسی اود. مطابق اکه  ای مماایز مونه ها باید به دانشگاو  الاللی های بین ها،ی

ترتیب  یرارت   الاللی به های بین کشورهای اصلی میدأ و صادرک  دۀ ا،یه 2015سال 
ار،یه در خرارج از    ۳9ار،یه در خرارج از خانره(، انگلسرمان )     78بودند از: امریکا )

ا،یه در خارج از خانره(، و   21ا،یه در خارج از خانه(، روسیه ) 28خانه(، فرانسه )
 .(Garrett & others, 2016) ا،یه در خارج از خانه( 15لیا )اسمرا

هایجهاندرکشورهایبرتردانشگاهیالمللبینهایهشعبعیتوز.2شکل

 

 2040ترا سرال    یاداردو( کشرورهای   برر  اردو )افرزون   انجامهای  بی ی پی براساس 
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در خرارج از    دانشرگاو  های هس ا،ییتدس سی م را در یمو، چین و ه د کشورهای
 ،ترر  روارن  تر یرا  . به(Zwaan, 2017: 115-116) خانه از رقیای س می خواه د ربود

هرای   دانشگاو های هبرای تدسیس ا،یرا  یم اسی  ةیزم ،چین و ه د یت اقمصادرقد
 ک د. می فراه در سراسر جهان  چی ی و ه دی

ها ممفاوت اسرم.   نشگاوالاللی دا های بین اما ور،یم در کشورهای میزبان ا،یه
های برتر جهان برای تدسیس ار،یه   نو ی رقابم و مساب ه برای مم ا د کردن دانشگاو

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   

ترر، ایرن     یارت روان پی  بیرند. به ا مشارکم ارکای خارجی بهالاللی خود را ب بین
سرو بره درمراو و     های برتر جهان به تدسیس ار،یه، ازیرک   کشورها با ترغیب دانشگاو

دیگرر، از   ای در ارا ة خدمات آموزش  رالی تیردیه اردو و ازسروی     مرکز ث ه م ط ه
برنرد. چ رد    رو مری ها برای رونق و رفاو جام،رة خرود بهر    انیاام دان  در این ا،یه

اردن و   ان الب آموزش  الی در خلیج]فارس[: جهرانی »پژوهشگر در کمابی با   وان 
ادو در نمرام   مدارانة انجام اند که با اصالحات غرب مد ی ادو« 1پایری نهادی زیسم

آموزای کشورهای م ط ة خلیج فارس اامه امارات ممحدو  ربی، بحررین، کویرم،   
دی، زمی ة م اسیی برای تیردیه اردن ایرن کشرورها بره      قطر،  اان، و  ربسمان س،و

 .(Badry & Willoughby, 2016) الاللی فراه  ادو اسم م اصد آموزش  الی بین
کشور جهران )انگلسرمان،    1۳ا،یة دانشگاو خارجی از  40، نزدیک به 2017در سال 

نسره، روسریه، مصرر، و    اسمرالیا، ایران، ایرل د، امریکا، بلژیک، پاکسمان، سریالنکا، لی ان، فرا
هرا   ه د( در کشور امارات ممحدو  ربی تدسیس ادو اسم. اسامی برخری از ایرن دانشرگاو   

، 1، م چسرمر 7، اکسرمر 6، برادفرورد 5، مررداک 4، بوسرمون 3، کرارنگی ملرون  2 یارت د از: واترلو
                                                                                                                                 

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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. در سرال  7، و سروربن 6، نیویرورک 5، کُرنره 4، نورث وسرمرن 3، ویرجی یا2میشیگان، تگزاس
دانشگاو از چهار کشور امریکا، انگلسمان، فرانسه، کانرادا، و هل رد    12در کشور قطر،  2017

، 9، کَلگِرری 8هرا  یارت رد از: نرورث آتالنمیرک     ترین آن تدسیس ادو اسم که برخی از مه 
 .(C-BERT, 2017) 13، و جورجمون12، تگزاس11، دانشکدۀ پزاکی کرنه10ال سی یو

راد اسم. کشور چین برا   الاللی روبه های بین در ارق آسیا، روند تدسیس ا،یه
های برتر جهان از کشرورهای آلاران، انگلسرمان، اسرمرالیا، ایرل رد،       ا،یة دانشگاو ۳9تدسیس 

 2017ک رگ در سرال    امریکا، بلژیک، کانادا، کرۀ ج وبی، فرانسه، روسیه، ژاپن، هل د، و ه گ
دانشگاو برتر جهان از هفم کشرور   16لزی نیز در هاین سال، میزبان پیشماز بودو و کشور ما

 .(C-BERT, 2017)اسمرالیا، انگلسمان، ایرل د، س گاپور، چین، فرانسه و مصر بودو اسم 
طرور   کشورهایی هاچون امریکا، انگلسمان، کانرادا، اسرمرالیا، فرانسره، و آلاران بره     

الاللری تیردیه    آمروزش  رالی برین   هرای اصرلی    های ماامه به سرزمین س می طی دهه
مونه که ااارو اد، نکمة مه ، ظهور رقیای جدیدی اسم کره درحرال    اند، اما هاان ادو

ای اسم کره در   پیشی مرفمن از کشورهای پیشماز هسم د. این موروج، بیانگر مشودمی
وجرود آمردو و در چ رین فضرایی،      طول چ د دهه ماامه در  رصة م اسیات جهانی به

الاللری   ای و بین های م ط ه های رقابمی، به درماو توان د براساس ایجاد مزیم یکشورها م
تیدیه اوند. تجربة کشورهای مالزی، امرارات ممحردو  ربری، و قطرر تدییدک  ردۀ ایرن       
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های پایرنردۀ   تدسیس بودن دانشگاو رغ  نوپا و تازو تر، به  یارت روان موروج اسم؛ به
هرا در پرایرش دانشرجوی     ایگراو و مرتیرة آن  دانشجوی خرارجی در ایرن کشرورها، ج   

 توجه اسم. خارجی، در م ایسه با کشورهای پیشماز در آموزش  الی جهان، قابه

 . بحث و بررسی3

امرچه براساس پیشی ة تدسیس دانشگاو مدرن، ایران در م ایسه با کشورهایی هاچون 
برودو اسرم، امرا در    کرو ج وبی، مالزی، بوتسوانا، امارات ممحدو  ربی، و قطر پیشماز 

الاللری، تروفی ی    حوزۀ ارت ای جایگاو نمام آموزش  الی کشور به سط  درمراو برین  
 بررسی اسم. دسم نیاوردو اسم. این موروج برمی ای چ د  امه قابه به

: در ایران هیچ برنامة ملری و سر د   انداز برای تبدیل شدن به درگاه داشتن چشم ●
الاللری در توسر،ة ملری و     جایگاو آموزش  رالی برین  ای برای تییین ن   و  بازدسمی

نمر برسد کره اسر ادی    مونه به ای، ت،یین و تدوین نشدو اسم. ماکن اسم این م ط ه
  هرایی را ترسری    و ن شرة جرامی  لاری کشرور، افرق      کشرور    انداز هاچون س د چش 

د. درواقری،  ها بسیار کلی، انمزا ی، و حمی فلسرفی هسرم    اند، اما درواقی، این افق کردو
الاللی آموزش  رالی   مااری برای ایجاد درماو بین ای در زیة سیاسم هیچ مطالیة ملی

وجود ندارد. در م اطق ممفاوت کشور نیز ایرن مطالیره ارکه نگرفمره اسرم. تجربرة       
تواند روا گر بااد. در ایرن کشرور، مراار از اقمصراد      کشور امارات در این مورد می

بر خدمات و دانایی، یک برنامرة ملری اسرم.     ه اقمصاد میم یممکی به م ابی زیرزمی ی ب
های خاص خود، الگوی ممفاوتی را بررای   هریک از م اطق این کشور، براساس مزیم

انرد؛ بررای مثرال، بررسری اسر اد توسر،ة آمروزش  رالی در          این مراار ت،یرین کرردو   
ن اسرم کره   ده ردۀ ایر   الشیاه در این کشور، نشان ی دبی، اارجه، و رأسها امیرنشین

اردن    ای مششصی بررای درمراو   محلی و م ط ه یها ها، برنامه هریک از این امیرنشین
های توسر،ة ملری    ار دارند که هاسویی کاملی با برنامهیدراخمدر  رصة آموزش  الی 

حاف درآمدهای حاصه از فروش نفم و اتکا به م رابی درآمردی   بر  م ییم ،کشوراین 
 ن ه، و آموزش  الی دارد؛ و کار، ص ،م حاه و غیرنفمی ازقییه مرداگری، کسب

: سیطرۀ نمام حکارانی از براز بره پرایین در    گذاری از پایین به باال هرایند سیاست ●
های ماامه، با   ادو اسرم کره تارام م راطق ایرران در پیشریرد        کشور در طول دهه
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نیرود نمرام    به دسمان دولم مرکزی بدوزنرد.   ای خود، چش  های توس،ه اهداف و برنامه
بر مشارکم از پایین به باز، یکی از مورو اتی اسم که تیدیه ادن بره   حکارانی میم ی

ترر، در    یارت روان دار ایران داوار کردو اسم. به درماو را در م اطق جغرافیایی مزیم
وبلوچسررمان، کردسررمان، مرریالن، و هرمزمرران  م رراط ی هاچررون آذربایجرران، سیسررمان

هرا و   آفررین در ایرن م راطق( مزیرم     ح وقی و ح ی ی ن ر   )برحسب مشارکم افراد
های  لای و ف اورانره ایرن    الاللی میان مسسسه هایی برای مسمرش مراودات بین ظرفیم

م اطق با م راطق هاجروار وجرود دارد، امرا در اره، بسرمری بررای تح رق اهرداف و          
ا و مالحمرات ام یمریِ   ه دلیه برخی نگرانی براین، به ی مرتیط وجود ندارد. افزونها برنامه

 مان د؛ اسمفادو باقی می ناچار غیرقابه های موجود به پایر، بسیاری از فرصم مدیریم
مراو آمروزش   رنوظهور بره د  یادن کشورها تیدیه: ال للی تعامل پویای بین ●

ممغیری وابسمه به میزان ت،امه این کشرورها برا سرایر کشرورهای      ی،الالل  الی بین
اردن در نمرام    مراو رفرر  د  ،ترر  روارن  تر یرا  الاله اسم؛ به بین  ف،ال در نمام

الاللری پایرفمره و    برین   ها و قوا د نمام اسم که زمی ه اینالاللی  آموزش  الی بین
 رالی در کشرورهایی   آمروزش   الاللری  بین های ماورد ،د. به هاین دلیهنر ایم او

سایر کشورها ت،امه پویرا و   های ملی ها با دولم های ملی آن ف،ال هسم د که دولم
هرا  رادی    برا سرایر دولرم    رانیر بط دولم اارو زمانی که تا ،نیب ابرا ؛مسثری دارند

 ؛نشواهد اد فراه آموزش  الی  الاللی ایجاد درماو بین امکان ،نشود
ای  م ط ره  در هرر  یالاللر  آموزش  رالی برین   توس،ة: ای توسعة موزون منطقه ●

 یرارت   موردنیراز در آن م ط ره اسرم؛ بره     یهرا  زیرسراخم  سرایر  مسملزم توسر،ة 
، یدار ن ه، همره  و اما نمام حاه ،الاللی داام  الی بین توان آموزش نای ،تر روان

 1آرتوکلرو  دانشرگاو ، مثال یبرا ؛الاللی نداام بین و م،یشمی ، مرداگری، سرمرمی
نگارندو . اسم ادو سیتدس 2007 سال در که هیترک نیمارد اسمان 2نیمارد هرا در
 دانشرگاو  نیا که  یارت د از ای که:از این دانشگاو مموجه برخی نکات اد  دیبازد در
 ؛برود  کرردو  هیتکا کرتریغ اسمادان حضور با را خود یآموزا نیروهای صدرد ۳0
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 ؛اسم یا م ط ه تراز در یالالل نیب یدانشگاه به ادن هیتید دانشگاو نیا زااند چش 
 چ رد  در کره  بودنرد  کرردو  یمیم  مه  نیا بر را خود یزیر برنامه ،دانشگاو وزنئمس

 مطال،رات  ازجالره  اروند  هیتید م ط ه و هیترک دانشگاو نیتر یاصل به خاص ۀحوز
 و ی،ا اسر  انره یمرخاو اقروام،  یا اسر  جام،ره  ،یا اسر  قروم   مطال،رات  ،یکرد زبان
 از اسرمادان  آمرد  و رفرم  ،دانشرگاو  نیا در اقامم هفمه کی در طول. یارق یها زبان

 نیر ا در هیرسرو  و،  رراق  ران،یا س،یانگل دا،اکان کا،یامر ا،یاسپان فرانسه، یکشورها
 لحرام  بره  کره  بره ایرن سریب اسرم    موروج  نیا اهایم .بود توجه جالب دانشگاو

 در ترراز  هر   یارهرها  برا  سهیم ا در نیمارد اهر ای، هتوس، و ییایجغراف میموق،
 10 ،نیمرارد  ارهر  در. ن غررب کشرور دارد  ینشزمر اهرهای مشابه یمیموق، ،ناریا

 رسراخم یز و یا جرادو  امکانرات  لحرام  بره و  رنرد دا ار،یه  یا رویزنج م،روفه هم
 .ندارد آنکارا و اسمانیول هاچون ییاهرها با یتفاوت ی،ارتیاط

 یگیر جهنتی

 ،دولمری  یهرا  ویرژو در بشر    هب ،میری در ایران  اینمام تص میقط، م د ترین مه 
ت اسرب   بره  ،ترر   یارت روارن  حاصه از فروش نفم و ماز اسم. به درآمدموروج 

خواهرد کررد و بره هارین      درآمدهای دولم نیز تغییرر ، تغییر در قیام نفم و ماز
 ای زدسمشوش تحول خواهد اد. برا کراه  یرا افر     ،دولم یها تاام برنامه ،دلیه

در  ،کشرور هسرمی . ایرن رونرد     یها خیز کای و کیفی در برنامه و ااهد افم ،درآمد
 یهرا  شرران یپیی اسم. ا اسرا  یسربر خوبی قابه به ، جاو سال اخیرپک   دسم طول
نری  قررن    در طرول اسم کره   یمورو  ،وری مطلوب سوی وری موجود به تغییر

اسرم. در   دوکرر پژوهان را به خود مشرغول   ان و سیاسمماار سیاسم ذهن ،ماامه
و  ههرای توسر،   شرران یپ از کری   روان ی  در ساحم آمروزش  رالی بره    ،این نوامار

ه یو تیرد  یالاللر  خدمات آموزش  الی در  رصة بین موروج ارا ة ،کشور پیشرفم
 اد. مطرمالاللی  ادن به درماو آموزش  الی بین

مراو آمروزش  رالی    ره اردن بره د  یاسم که تیرد  پژوه  اینش هاد اصلی یپ
ایی، یر ، جغرافیاقلیار ی هرا  ق م مشب کشور کره زمی ره  طم ا ک  در دسم ،یلالال بین

ای در  ک  ردو  ت،یرین   توانرد ن ر   مری  ،را دراخمیار دارند ییو فره گی م اس ،تاریشی



 1398مستانز♦سهوشمارهنود♦وهشتمسالبیست♦56

ی با این رویکرد در کشورهای مونه که انه بااد. هامای داا ،ة م ط هسو تو مشرفیپ
اسرم.   آمدو دسم به های خوبی تجربه ،رو قط ،چون امارات ممحدۀ  ربی، مالزیاه

 یم د بهروو ، ادهای برتر به چرخة خدمم به کشوراسم،د ب جاب م ابی مالی، جا
 ی،کرار ملر   و به کسب بششیدن  قونادو برای ر جاب یو دان  اسم،دادها ها از ایدو
 ها اسم. این تجربه های داقاز مص

 یس د راهیرد»و « کشور ن شة جامی  لای»له اازج ،کشور یاس اد بازدسم در
آموزش  رالی بررای   های  هکشور و مسسس  م ف،الیمولزبر  ،«کشور در امور نشیگان

 ا اسرایی و  اسرم،دادهای برترر قابره    م ردی از  الاللی و بهررو  بین مراودات مسمرش
مراودات برای دسمیابی به اهرداف و م رافی ملری کشرور      این ازهای حاصه  فرصم

مسثر در  رصة  یها و اثربششدبا کارکری ازطق آزاد آموتدکید ادو اسم. ایجاد م ا
 ،ای، بهداامی ف اورانه، مشاورو خدمات آموزای، پژوهشی، ارا ةم مور  الاللی به بین

الاللی آموزش  رالی   برای تیدیه ادن به درماو بین یتواند مام مسثر می، و درمانی
 و دسمیابی به اهداف و م افی ملی بااد.

 شنهادهایپ

الاللی آموزش  الی مطررم و اهایرم    نوامار تالش اد موروج درماو بین در این
رروری اسرم   ،اما در ادامه ،آن در توس،ة م اطق ممفاوت جغرافیایی بازناایی اود

هرای ممفراوت و مم روج     با توجه به اقمضا ات ملی و محلی و فه  بافمارها و زمی ره 
الاللری آمروزش    مراو برین  رد الگوهای مسثری برای ایجاد ،فره گی و اقلیای کشور

ارروج م اسریی باارد.     توانرد ن طرة   می یتجاراد  الی ارا ه اود. انمشاب م اطق آز
 یهرا  سدیران بررای ایجراد پرر   یر ا ریآزاد تجرا  ادو در م راطق  تجربه روندبررسی 

هرا در دسرمیابی بره اهرداف      توفیرق و  ردم توفیرق آن   و  ،آموزش  رالی ی الالل بین
ن طة مسثری برای این موروج خواهد بود. ا اسایی مسا ه نوظهوری که  ،موردنمر

 یهرا  الاللی در ایران را دسمشوش تحول ک د، ا اسایی آی ردو  تواند آموزش بین می
آی ردۀ   مرورد ان در ،ر نف نمر به کاک مشارکم ذی و تالش برای ایجاد اجااج ،بدیه

 امار اسم.از پیش هادهای اصلی این نو ،مطلوب و چگونگی تح ق آن



 

 

 یادداشت
1 .Franchise Programs حرق  از،یر امم حرق  ایر ، برترانه فرداد، ز،یفرانش ز،یفرنشا ز،یفرنچا 

زمران   و مکران  کیر  در خدمات ارا ة یبراح ی ی یا ح وقی  اشج به ادو ا طا
 .اسم مششج

 منابع
 پژوه  فصل امه ،«کشور ییایجغراف په ه در ی ال آموزش  یآما» (،1۳95) اایس ی،بوذر

 .49-75، (2) 22 ،ی ال آموزش در یزیر برنامه و

 در ی رال  آمروزش  مراکرز  و هرا  دانشرگاو  پرراک    یالگو یبررس» (،1۳94) نیافش ی،درک
 ،«ی رال  آمروزش  در مشرارکم  نرخ  یافزا بر آن اثر و ییفضا و یمیجا، اسیم 

 .25 ااارو ،هفم  سال، یا م ط ه یاهرهای  پژوه  و مطال،ات فصل امه
 توس،ه یزیر برنامه موانی و ها چال » (،1۳89) یموس خواو، پ اه دو و فرانک ،ی یالد فیس

 دورو، «یهرای جغرافیرای   انسانی )پژوه  پژوهشهای جغرافیای، رانیا در یا م ط ه
 .7۳ ااارو، 42

 (،1۳92)  یدالررررا ی،افمشررار نیالررد رکررن و غالمررررا ،انیررکاظا ؛خرردر راد، یفرجرر
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