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  ديباچه
ريزي آموزش عالي به مثابه نهادي علمي و تخصصي با  سسه پژوهش و برنامهمؤ

اي، محور اصلي  رشته پژوهي در قلمرو آموزش عالي و رويكردي ميان رسالت دانش
ربردي در توليد و ارتقاء دانش نظري و كا -1هاي:  هاي خود را به كارويژه فعاليت

نفعان در سطح خرد  انتقال و اشاعه دانش آموزش عالي به ذي-2حوزه آموزش عالي 
هاي آموزش عالي قرار داده است. در  پژوهي و تحليل سياست سياست - 3و كالن 

هاي تخصصي كه  سسه تدوين گزارشراستا به منظور پاسخگويي سريع، مؤاين 
هاي پژوهشي به كار  نجام طرحرويكردي چابك و كوتاه مدت است را در كنار ا

  گرفته است. 
هاي تخصصي آموزش عالي است و از نيمه دوم سال  مجموعه حاضر شامل گزارش

نفعان آماده شده است. گستره موضوعي اين  برداري ذي براي انتشار و بهره 1397
هاي كنوني در حوزه آموزش عالي  ها و دغدغه ها طيف وسيعي از چالش گزارش

ريزي آموزشي و درسي،  و حكمراني، توسعه كمي و كيفي، برنامه نظير: مديريت
المللي شدن و جذب دانشجويان خارجي، ارزيابي و تضمين  منابع مالي و انساني، بين

باشد. اين  هاي آموزش عالي و ... مي كيفيت، مطالعات تطبيقي، تحليل سياست
ثر در يد و مؤضعيت موجود، راهكارهايي مفها سعي دارند ضمن تحليل و گزارش

ريزي آموزش عالي كشورمان در سطح خرد  جهت بهبود نظام سياستگذاري و برنامه
  و كالن ارائه نمايند.

نظران آموزش عالي به مشاركت  در پايان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب
در اين برنامه پژوهشي، خواهشمند است نظرات و نقدهاي ارزشمندتان را در 

  سسه ارسال نمايند.ها به اين مؤ شخصوص هر يك از گزار
  

  رضا منيعي
  سسهپژوهشي مؤمعاون 
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  چكيده
با ظهور و توسعه اقتصاد جهاني دانش، آموزش عالي به يك صنعت پر سود بين 
المللي تبديل شده است. از اين رو كشورها براي صادرات هر چه بيشتر خدمات 
آموزش عالي رقابت مي كنند. بر خالف صنايع ديگر، مزيت رقابتي در اين صنعت 

لكه عوامل، اقتصادي تنها به عوامل دورن نظام آموزش عالي وابسته نيست، ب
اجتماعي، فرهنگي، سياسي و زيست محيطي  نيز تعيين كننده هستند. به عبارت 

يك دانشجوي بين المللي صرفاً به دنبال يك رشته خوب در دانشگاه خوب ديگر 
تر از زيست بوم براي تحصيل نيست. بلكه در جستجوي يك زيست بوم مطلوب

يك زيست بوم مطلوب در ابعاد ياد شده  موجود براي زندگي، تحصيل و كار است.
  شده است.به اختصار ارائه جدول زير داراي ويژگي هايي است كه در 

  
بعد زيست 

  ويژگي زيست بوم  بوم

  زندگي

  داراي فضاي باز و آزاد از نظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي باشد؛ -1
 باثباتي باشد؛داراي شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي آرام و  -2

هاي سخت( حمل و نقل داخلي، آب و برق و غيره) و زير ساخت  از زيرساخت -3
هاي نرم مناسب (فناوري اطالعات و ارتباطات، قوانين و مقرارت، بهداشت و 

 درمان، خدمات مالي و بيمه) برخوردار باشد؛

هزينه زندگي نسبت به درآمد قابل تصرف پايين باشد، بطوريكه با كار پاره  -4
 وقت بتوان هزينه استاندارد زندگي را فراهم كرد؛

آب و هواي مناسب داشته باشد، سرسبز و نه بيش از حد گرم و نه بيش از  -5
 حد سرد باشد؛

داراي زبان و ادبيات ساده براي يادگيري باشد و بيشتر منابع فناوري، علمي  -6
 منتشر شده باشد؛ زبان و فلسفي با آن

(عدم تعصب نژادي، ملي و مذهبي) باشد و داراي تنوع فرهنگي و اجتماعي -7
 هر فرهنگي را پذيرا باشد؛

علم و تحصيل با ارزش باشد و حمايت اجتماعي از دانشجو وجود داشته  -8
 باشد. 

  داراي فضاي باز و آزاد از نظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي باشد؛ -9
 تي باشد؛داراي شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي آرام و باثبا -10

هاي سخت( حمل و نقل داخلي، آب و برق و غيره) و زير ساخت  از زيرساخت -11
هاي نرم مناسب (فناوري اطالعات و ارتباطات، قوانين و مقرارت، بهداشت و 

 درمان، خدمات مالي و بيمه) برخوردار باشد؛
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بعد زيست 
  ويژگي زيست بوم  بوم

هزينه زندگي نسبت به درآمد قابل تصرف پايين باشد، بطوريكه با كار پاره  -12
 توان هزينه استاندارد زندگي را فراهم كرد؛وقت ب

آب و هواي مناسب داشته باشد، سرسبز و نه بيش از حد گرم و نه بيش از  -13
 حد سرد باشد؛

داراي زبان و ادبيات ساده براي يادگيري باشد و بيشتر منابع فناوري، علمي  -14
 منتشر شده باشد؛ زبان و فلسفي با آن

تعصب نژادي، ملي و مذهبي) باشد و داراي تنوع فرهنگي و اجتماعي(عدم  -15
 هر فرهنگي را پذيرا باشد؛

علم و تحصيل با ارزش باشد و حمايت اجتماعي از دانشجو وجود داشته  -16
  باشد. 

  تحصيل

از دانشگاه هاي با كيفيت(داراي شهرت ملي، منطقه اي و جهاني) برخوردار  -1
  باشد؛

و اجتماعي داراي  ها از نظر برنامه هاي درسي و آموزشي، فرهنگيدانشگاه -2
 ماهيت بين المللي باشند؛

 ها و سطوح تحصيلي متنوع بر خوردار باشد؛نظام آموزش عالي از رشته  -3

 توانايي  و ظرفيت هاي بااليي براي توليد و توزيع دانش وجود داشته باشد؛ -4

اي، ملي و جهاني ها و صنايع محلي، منطقههمكاري نزديكي بين دانشگاه -5
 وجود داشته باشد؛

هزينه تحصيلي پايين باشد و همياري دولتي و مردمي بااليي براي تحصيل  -6
 افراد وجود داشته باشد؛

 حمايت مادي و معنوي از دانشجو توسط اساتيد و دانشگاه اعمال شود؛ -7

  .دانشگاه امكانات بهداشتي، تغذيه اي و رفاهي باالي داشته باشد -8

  كار

م انداز شغلي خوبي براي نرخ بيكاري پايين، فرصت هاي شغلي باال و چش -1
 دانشجو وجود داشته باشد؛ 

 حقوق و دستمزد بااليي براي كار دانشجويي وجود داشته باشد؛ -2

 محيط كسب و كار بهتري و پوياتري براي مهاجران وجود داشته باشد؛ -3

 اكوسيستم هاي قوي براي نوآوري و كارآفريني شكل گرفته باشد؛ -4

 تنوع شغل و حرفه زياد باشد؛  -5

  ها و شغل هاي مبتني بر دانش باال باشد.سهم فعاليت  -6
  

هاي ابعاد ياد شده به عنوان عامل كشش كشور وضعيت مطلوب هريك از ويژگي
هاي ابعاد ياد شده به عنوان عامل رانش مقصد و وضعيت نامطلوب هريك از ويژگي

را  كشور مبداء تلقي مي شود. عواملي كه تقاضاي آموزش عالي و جذب دانشجو 
تحت تأثير قرار مي دهد، بر اقدام به مهاجرت و پذيرش مهاجر نيز مؤثر است. 
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تمام ويژگي ها در كشوري بيشترين دانشجو را جذب مي كند كه در هر سه بعد و 
بهترين باشد. كشوري كه مي خواهد دانشجوي بيشتري از كشورهاي ديگر جذب 

  تحصيل و كار را بهبود بخشد.كند، بايد ويژگي هاي ياد شده در ابعاد زندگي، 
عالوه بر آن، عوامل ارتباطي نقش مهمي  در شناخت زيست بوم مطلوب و 

  اين عوامل عبارتند از:  كمك به دانشجو جهت رسيدن به آن دارند.
ي اقتصادي، الملل: هر چقدر كشوري روابط دوستانه و حسنه روابط بين -1

اشته باشد، بيشتر سياسي، اجتماعي و فرهنگي با ديگر كشور جهان د
 تواند دانشجو جذب كند؛ مي

فناوري اطالعات: فناوري اطالعات پيشرفته ضمن كمك به شناخت  -2
تر و حركت بسوي آن، موجب مطلوب تر شدن هاي مطلوب زيست بوم

 شود. زيست بوم براي زندگي، كار و تحصيل مي

ست فاصله جغرافيايي: نزديكي جغرافيايي باعث مي شود دانشجويان از زي -3
 تر  سرازير شوند. بوم نامطلوب به زيست بوم مطلوب

شبكه هاي اجتماعي: افراد بطور عام و دانشجويان بطور خاص، اطالعات و  -4
دانش الزم در رابطه با زيست بوم هاي مطلوب را از طريق شبكه اي 

 دوستان و خويشاوندان، اساتيد خود و كتب و اينترنت بدست مي آورند.

 .ريست و مهاجرسياست هاي پذيرش تو -5
وجود زير ساخت هاي حمل و نقل بين المللي: ارتباطات عمدتاً از طريق زير  - 6

   .( هوايي، دريايي، زميني) انجام مي شود هاي حمل و نقل بين المللي ساخت
هاي ارتباط جمعي و فناوري اطالعات  تبليغ غير مستقيم  زيست بوم از رسانه - 7

  .و ارتباطات
افزايش جذب دانشجو از ديگر كشورهاي جهان عالوه بر بهيود ويژگي بنابراين، ايران براي 

هاي زيست بوم خود در سه بعد زندگي، تحصيل و كار، بايد روش هاي تعامل و روابط 
خود با ديگر كشورهاي جهان را بهبود ببخشد و از قوانين و مقررات بين المللي پيروي كند 

 رام بگذارد و به آنها بپيوندد.و به معاهده ها و توافقات بين المللي  احت
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 مقدمه

از راه دور، اكثر  يريادگي يها يفناور گريو د»  MOOCs1«با وجود گسترش
از آموزش خود به  يحداقل بخش يكه برا يانيناظران انتظار دارند تعداد دانشجو

درصد  50از  شيب ندهيكنند، در دهه آ يكشور خود سفر م يخارج از مرزها
 167حدود  يالديم 2013از آن است كه در سال  ي. برآوردها حاكابدي شيافزا
ثبت نام كرده بودند و در  ايسراسر دن يدانشجو در مؤسسات آموزش عال ونيليم

خواهند  يليتحص يها فرصت يدانشجو در جستجو ونيليم 267بالغ بر  2025سال 
از آنها در  يبه كجا خواهند رفت؟ بخش ليتحص ي. آنها برا)OECD,2002( بود

به مؤسسات  گريد يو بخش دكشور خود ثبت نام خواهند كر يمؤسسات مل
نمود  ينيب شيتوان پ يگذشته م اتيخواهند رفت. با توجه به تجرب گريد يكشورها

كشور مطرح  24)، 1انتخاب خواهند كرد. جدول( ليتحص يكه كدام كشورها را برا
 نيدهد. همچنانكه از ا يدر جهان را نشان م يخارج انيدر امر جذب دانشجو
فرانسه، كانادا،  ه،يروس ا،يانگلستان، استرال كا،يآمر تحدهم االتيجدول روشن است، ا

 يرهاكشو ريسا انيكشور اول جذب كننده دانشجو در م 10 ا،يتاليآلمان، ژاپن و ا
 جهان هستند.

 2015در  يخدمات آموزش عال المللي بين ي): عرضه و تقاضا1(جدول

 كشور رديف

عرضه خدمات آموزش 
عالي به ديگر 
  كشورها(نفر)

تقاضاي خدمات 
آموزش عالي از ديگر 

  كشورها(نفر)
ارائه خدمات آموزش 

  عالي مازاد (نفر)
  839,895     67,356             907,251  اياالت متحده  1

  399,254     31,433            430,687 انگلستان  2

  282,374     12,064             294,438 استراليا  3

  169,099     57,332            226,431 روسيه  4

  153,168     86,241             239,409 فرانسه  5

  121,990     49,613             171,603 كانادا  6

  112,856     115,900           228,756 آلمان  7

  101,489     30,491             131,980 ژاپن  8

  71,036       15,153             86,189 هلند  9

                                                                                                                          
1  .  Massive open online course 
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 )1(جدولادامه 

 كشور رديف

عرضه خدمات آموزش 
عالي به ديگر 
  كشورها(نفر)

تقاضاي خدمات 
آموزش عالي از ديگر 

  كشورها(نفر)
خدمات آموزش ارائه 

  عالي مازاد (نفر)

  62,556      10,889             73,445امارات متحده عربي  10

  51,824      5,267                57,091 نيوزولند  11

  50,408      17,283             67,691 اتريش  12

  45,948      65,495            111,443 مالزي  13

  42,972      13,481             56,453 بلغارستان  14

  37,946      12,645             50,591 سوئيس  15

  35,920      7,385                43,305 آفريقاي جنوبي  16

  30,502      59,917             90,419 ايتاليا  17

  29,176      12,539             41,715 جمهوري چك  18

  27,203      5,061                32,264 دانمارك  19

  26,257      45,921             72,178 تركيه  20

  24,239      24,699             48,938 سنگاپور  21

  22,137      34,224             56,361 اسپانيا  22

  21,147      26,668             47,815 مصر  23

  9,294         17,378             26,672 سوئد  24

 (37,357) 51,124             13,767 ايران  
 UNESCO,2018: منبع

  
در  رانيا ميمق يرانيا 51124بالغ بر  20151دهد كه در سال  ي) نشان م1(جدول

 ميمق يدانشجو 13767كه تنها  يحال . دركردنديم ليتحص ايدن گريد يكشورها
 رانيا ديشد ياز كسر تيآمارها حكا نيبودند. ا ليمشغول به تحص رانيخارج در ا

 يدر حال ني) دارد . ا2015سالهزار نفر در  37(حدود يدر ارائه خدمات آموزش عال
باال است.  ارياز كشور جهان بس يدر بعض ياست كه مازاد ارائه خدمات آموزش عال

                                                                                                                          
المللي است.آمارهاي  دانشجوي خارجي متفاوت با دانشجوي بين ،الزم به توضيح است كه در آمارها. 1

دانشجوي خارجي بر اساس مليت جمع آوري مي شود و شامل هر دو دانشجوي مقيم و دانشجوي غيرمقيم 
ن است. در حالي كه آمارهاي دانشجوي بين المللي(متحرك) بر اساس كشور قبلي تحصيل يزباكشور م

آمار ارائه شده در اينجا دانشجوي  تنها دانشجوي خارجي غير مقيم را در نظر مي گيرد. آوري مي شود و جمع
 بين المللي يا متحرك است.



 3                                     المللي در ايران هاي الزم براي جذب دانشجوي بين الزامات و زيرساخت
 

  

در رتبه اول جهان قرار دارد؛ انگلستان با فاصله  كايمتحده آمر االتيشاخص در ا نيا
 دسوم دارد كه مازا گاهيجا ايپس از آن استرال رد؛يگ يدر مقام دوم قرار م اديز يليخ

 هزار نفر است.  283در حدود  انيآن به خارج يعرضه خدمات آموزش عال

هزار نفر مازاد  63به  بيقر ران،يا يگيدر همسا ،يمانند امارات متحده عرب يكشور
هزار مازاد عرضه  26حدود  يدارا زين هيدارد؛ ترك يعرضه خدمات آموزش عال

 مطرح است: ريسؤاالت ز ني). بنابرا1-است(جدول يخدمات آموزش عال

 كنند؟  يم نييكشور را تع كياز  يآموزش عال يتقاضا يچه عوامل-1

) راني(از جمله ايدر سطح جهان يآموزش عال ياز عوامل مؤثر بر تقاضا كيكدام  -2
 (شرط الزم)هستند؟يالزام

 يدر تقاضا يكشور، چه نقش كيدر  يو سخت افزار ينرم افزار يها رساختيز -3
 آن كشور دارند؟ ياز دانشگاه ها يآموزش عال

(جذب دانشجو) يآموزش عال يارتقاء تقاضا يبرا ييها استيچه راهبردها و س -4
 الزم است؟ رانيا ياز دانشگاه ها

گزارش در سه  منظور، نيا يسؤاالت است. برا نيگزارش حاضر  پاسخ به ا هدف
 المللي بين يعرضه و تقاضا ينظر ياست. در بخش اول مبان افتهيبخش سازمان 

 يالزم برا يساخت ها ريشود، در بخش دوم الزامات و ز يم ليتحل يآموزش عال
قرار  ليتحل وردم يخارج انيودانشج يبرا يعرضه خدمات آموزش عال شيافزا
 تيپردازد؛ و در نها يم رانيمربوط به ا يداده ها ليبخش سوم به تحل رد؛يگ يم
  .ديآ يبه عمل م يريگ جهينت
 

  يخارج يجذب دانشجو ينظر ي. مبان1

شدن و  يدارد: جهان ينظر هيدو حوزه مطالعه و دو پا يخارج 1يدانشجو جذب
 يدر حوزه مطالعه و مهاجرت نخبگان و تقاضا يشدن آموزش عال المللي بين

 ،يفناور انيهستند. در كل، جر يآموزش عال يتقاضا ينظر هيدو پا يآموزش عال
 ،يمل يمرزها انيدر م تها، كاالها و خدما هيها، سرما دهيدانش، مردم، ارزش ها، ا

                                                                                                                          
1   . International Student Mobility 
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 ،ياجتماع ،يرا در ابعاد مختلف اقتصاد يهر كشور شودكه يم دهيشدن نام يجهان
 يشدن به معن المللي بينكه  يدهد. در حال يقرار م ريتحت تأث ياسيو س يفرهنگ

ها و  از مؤلفه يكيشدن  المللي بينكشورها است.  نيب يگسترش تعامالت رسم
 شدن است.  يجهان يابزارها

به  يمردم از كشور انيشدن، جر المللي بينشدن و  ياز ابعاد مهم جهان يكي
دانشجو دو قسم مهم از آن  انيمردم و جر المللي بيناست. مهاجرت  گريكشور د

خورده  ونديپ يفناور شرفتياست كه با پ يا وستهيپ انيشدن جر يهستند. جهان
اطالعات و ارتباطات،  يرحمل و نقل و توسعه فناو شرفتيپ هياست. امروزه در سا

 گرفته است.   يمردم فزون انيشدن بطور عام و جر يجهان

مهاجرت نخبگان است؛ از  دهياز پد يدانشجو عنصر خاص المللي بين تحرك
 يكشورها يدر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عال ليتحص يتقاضا گر،يطرف د

 هيمهاجرت و نظر هيرو، نظر نياست. از ا يآموزش عال ياز تقاضا يبخش گر،يد
 المللي بين كرا در رابطه با تحر يو مهم  يكل يها نشيب ،يآموزش عال يتقاضا

 دهيفا -نهيهز هايمدل ييبر انتخاب عقال هيدو نظر نيدهند. ا يدانشجو ارائه م
در  يگذار هينوع سرما كيهر دو  ل،يهستند كه در آنها مهاجرت و تحص يمبتن
كنند  يم ديمدل ها تأك نيشوند. در رابطه با مهاجرت، ا يم يتلق يانسان هيسرما

مهاجرت باشد،  يها نهياز ارزش حال هز شتريبكه اگر ارزش حال منافع مهاجرت 
به  ،يآموزش عال يمهاجر بالقوه اقدام به مهاجرت خواهد كرد. در رابطه با تقاضا كي

در  لياقدام به تحص يدانشجو زمان كي زين ،يانسان هيدر سرما يگذار هيعنوان سرما
 الاز ارزش ح شتريب ليتحص يها يديكند كه ارزش حال عا يخارج از كشور م

به  ميكشور و تصم كيدر  ليبه تحص ميتصم ن،يباشد. بنابرا ليتحص يها نهيهز
كننده  نييعوامل تع يدارند و دارا گريكديبا  يمهاجرت به آن كشور رابطه تنگاتنگ

در خارج،  ليمهاجرت و تحص ياست كه بازده ديهستند. اما، الزم به تأك كساني
 هاييژگي. وستنديخارج از كشور ن در يآموزش عال يتقاضا يها كننده نييتنها تع
قرار  ريتحت تأث زيرا ن يآموزش عال يتقاضا گذارد،يم ريكه بر مهاجرت تأث يكشور

 دهد.  يم



 5                                     المللي در ايران هاي الزم براي جذب دانشجوي بين الزامات و زيرساخت
 

  

 يو جهان يدر دو سطح فرد و جامعه و در دو حوزه مل يآموزش عال يتقاضا
است.  كياز نوع صفر و  يآموزش عال يفرد برا ياست. تقاضا ليقابل مطالعه و تحل

 ن،يمع هيشهر كيندارد؛ در  يا وستهيمقدار پ يآموزش عال يفرد برا يتقاضا يعني
  ياجتماع ي). تقاضا0كند( يتقاضا نم اي) 1كند( يرا تقاضا م يآموزش عال ايفرد 
 يدر دانشگاه ليتحص ياست كه متقاض يتعداد افراد يبه معن يآموزش عال يبرا

 ،يا در سه سطح منطقه يآموزش عال ياجتماع يهستند. تقاضا نيمع هيدر شهر
 يتقاضا ،يدر سطح مل ياجتماع يقابل تصور است. منظور از تقاضا يو جهان يمل

آموزش  يبرا يجهان يآن كشور است. اما تقاضا يها گاهكشور از دانش كيافراد 
 يكشورها يدر دانشگاه ها ليتحص يكشور برا كيافراد  يتقاضا يبه معن يعال
 است.  گريد

كشور  نيا يكشور، برا كي يآموزش عال يكشورها برا گريافراد از د يتقاضا
 ن،يشود. بنابرا يمحسوب م تيمز كيو  يصادرات خدمات آموزش عال

كشورها  گرياز د يشتريب يكنند دانشجو يكشور مذكور تالش م گذاران استيس
جهان  يكشورها گريجذب دانشجو از د يمناسب برا يگذار استيجذب كنند. س

 شناخت عوامل مؤثر بر آن است.  مندازين

آن  يبرا يدانشجو  متنوع است و عوامل مؤثر متنوع المللي بين ييجابجا اتيادب
آموزش  ياز آنها تمركز محققان بر تقاضا يا شده است. در بخش عمده ييشناسا

از مقاالت نگاه  يبوده است. اما، در بعض ديمورد تأك يبوده و عوامل آموزش يعال
دانشجو به دو بخش عرضه  ييابجاوجود داشته است و عوامل مؤثر بر ج يجامع تر

) عوامل Li and Bray 2007( يو بر يشده است. به عنوان نمونه، ل ميو تقاضا تقس
دانشجو را به دو بخش كشش كشور مقصد و رانش كشور مبداء  ييمؤثر بر جابجا

نده خدمات (كشور صادركن زبانيكرده است؛ عوامل كشش در كشور م ميتقس
بالقوه  يمقصد ها ريكشور نسبتاً جذاب تر از سا نيا اكند ت ي) عمل ميآموزش عال

باشد. در مقابل، عوامل رانش در داخل كشور مبداء (كشور وارد كننده خدمات 
در خارج از كشور عمل  ليتحص يدانشجو برا ميتصم كيتحر ي) برايآموزش عال

 كند.  يم
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 يبرا يتر جامع يالگو عتر،ينگاه وس كيموجود و با  اتيادب يادامه، با بررس در
 كيگردد. نشان داده شده است كه  يدانشجو ارائه م المللي بين ييجابجا ليتحل

بلكه  ستيرشته خوب در دانشگاه خوب ن كيصرفاً به دنبال  المللي بين يدانشجو
 ليتحص ،يزندگ يموجود برا مبو ستيبوم مطلوب تر از ز ستيز كي يدر جستجو

 نيمتنوع دارد كه در ب يدانشجو سه بعد و مؤلفه ها ييجابجا ن،يو كار است. بنابرا
آنها  و  هايهستند. در ادامه ابعاد، مؤلفه ريمبداء و مقصد متفاوت و متغ يكشورها

 شود. يم يتفاوت آنها در دو كشور مبداء و مقصد دانشجو بررس

 

  يزندگ يبوم بهتر برا ستيبه ز ي.دسترس1-1
است، دانشگاه  ليتحص يكه دنبال دانشگاه مطلوب برا يفرد :بوم باز و آزاد ستيز

باشد. از طرف  يزندگ يبوم مطلوب برا ستيكه ز كند يانتخاب م يرا از كشور
 يزندگ يبوم مطلوب برا ستيشود كه ز يم افتي يدانشگاه خوب در كشور گر،يد

 شود. يم يبررس يزندگ يبوم مطلوب برا ستيز كي يها يژگياست. در ادامه و

كه  كند يانتخاب م يبوم ستيفرد دانشگاه مناسب خود را از ز ،يعرصه جهان در
باشد؛ هر  ياسيو س يفرهنگ ،ياجتماع ،يباز و آزاد از نظر اقتصاد يفضا يدارا

خواهد  شتريآن كشور ب يآموزش عال يتر باشد، تقاضا برا بازتر و آزاد يچقدر كشور
 المللي بين ييجابجا يآمارهابشر و  يآزاد يهاشاخص  يآمارها يبود. بررس

 يهستند، دانشجو يباالتر يرتبه آزاد يكه دارا ييدهد كشورها يدانشجو نشان م
و  ياز آن است كه دموكراس يكنند. آمارها حاك يجذب م يشتريب المللي بين
 زين كيآزادتر دموكران يبا جذب دانشجو دارند؛ كشورها ميرابطه مستق يآزاد

 در جذب دانشجو موفق تر هستند. كيدموكرات ياكشوره ن،يهستند. بنابرا

 يگذار هيمانند هر سرما يانسان هيدر سرما يگذار هيسرما :آرام و باثبات يفضا
 طيهرچقدر شرا ن،يامن، آرام و باثبات است. بنابرا طيمح كي ازمندين گريد

كشور آرام و باثبات باشد؛ تقاضا  كيدر  ياسيو س يفرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصاد
 ينظر كشورها نيخواهد بود. از ا شتريدر آن كشور ب يآموزش عال يبرا

 برخوردار هستند. يرقابت تياز مز يناوياسكاند
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 طشراي كه اند) نشان دادهGonzalez et al 2011گونزالز و همكاران( :مناسب مياقل
 ليدارد. افراد عمدتاً تما يخارج يدر جذب دانشجو ينقش قابل توجه ييآب و هوا

 يينظر كشورها نيكنند. از ا ليمعتدل تحص يبا  آب و هوا ييدارند در كشورها
از  گريد يبر كشورها ايفرانسه و استرال مان،انگلستان، آل كا،يمتحده امر االتيمانند ا

 دارند. يرقابت تيهستند، مز ريو كانادا كه سردس يناوياسكاند يجمله كشورها

كه  يكشور يدانشگاه و زبان رسم يزبان آموزش :المللي بينو  يزبان علم دانش
كند.  يم يباز يخارج يدر جذب دانشجو يدانشگاه در آن قرار دارد، نقش مهم

دهد.  يقرار م ريرا تحت تأث يخارج يزبان كشور مقصد از دو منظر، جذب دانشجو
 كي يريادگيفرصت  شور،در خارج از ك ليمهم تحص ياياز مزا يكيمنظر  كياز 

باشد،  يمنابع علم هپاي و باشد تراست. هر چقدر زبان كشور مقصد ساده ديزبان جد
 نيو ساده تر نياول يسيشود. زبان انگل يم شتريدر آن كشور ب ليتحص يتقاضا برا
 زيبرجسته جهان ن ياكثر دانشگاه ها يدر جهان است و زبان اصل جيرا يزبان عمل

 المللي بين يدانشجو شتريبه منظور جذب ب زيدانشگاه ها ن رياست. سا يسيانگل
) 1394(يموريو ت يمنيداده اند.  شيزبان خود را افزا يسيانگل يتعداد دوره ها

 انيدانشجو يلياز عوامل مهم افت تحص يكينشان داده اند مشكالت مربوط به زبان 
 است. رانيدر ا

 كي)، مسلط بودن به Findlay et al 2006و همكاران( ينداليمطالعات فا براساس
زبان در  نياست كه از ا ييدر كشورها ليتحص يمحرك تقاضا ،المللي بينزبان 
 زي) نGonzalez et al 2011كنند.گونزالز و همكاران( يدانشگاه استفاده م سيتدر

و  يخارج يدانشجو جذبدر  يخاص تينشان دادند كه زبان كشور مقصد اهم
عمده صادركننده خدمات  يآن كشور دارد. كشورها يآموزش عال يتقاضا برا

 يزبان آموزش يجزئ اي يهستند كه بطور كل ييكشورها نيبجز چ يآموزش عال
است. تقاضا  يو روس يآلمان ،يفرانسو ،يسيانگل ياز زبان ها يكي شانيدانشگاه ها

 المللي بينو  يسيانگل يريادگي يسادگ ليدل هزبان ب يسيانگل يدانشگاه ها يبرا
هستند،  يسيبه زبان انگل يتسلط كم يكه دارا ياست. افراد شتريبودن آن، ب

زبان  يسيانگل ياند، به كشورها گانهيزبان ب نيكه با ا ياز افراد شترياحتماالً ب
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 Wobbekind and Graves( ندينما يم ليتحص يتقاضا ايكنند  يمهاجرت م

 رلنديكانادا، ا ا،يانگلستان، استرال كا،يمتحده آمر االتيا يها رو، كشور نيا از). 1989
نشان دهنده  زيدارند. آمارها ن شرفتهيپ يكشورها گريبر د يرقابت تيمز وزلنديو ن
و كانادا در  وزلندين ا،ياسترال ياست كه درطول زمان سهم كشورها تيواقع نيا

  ).OECD 2010(تاس شيدر حال افزا يخارج يجذب دانشجو



 

  2016در سال يعمده خدمات آموزش عالن ): صادركنندگا2(جدول

  كشور

آموزش عالي در  كل ثبت نام
  ثبت نام كرده المللي بيندانشجوي   2016

رتبه توسعه 
  2018انساني

زبان رسمي كشوري يا 
 سهم از كل  تعداد  دانشگاهي

 سهم از كل  تعداد  جهان
  جهان

سهم دانشجوي 
از كل  المللي بين

  ثبت نام
 كامالً انگليسي 13 5/036 19/100    971,417 8/767     19,288,424  اياالت متحده

 كامالً انگليسي 14 18/096 8/494   432,001 1/085      2,387,280   انگلستان

 انگليسيكامالً  3 17/487 6/597    335,512 0/872        1,918,625  استراليا

فرانسوي و بعضي   24 9/892 4/824    245,349 1/127      2,480,186   فرانسه
 ها انگليسي برنامه

آلماني و بعضي برنامه ها   5 8/037 4/809    244,575 1/383      3,043,084    آلمان
 انگليسي

 49 3/943 4/793   243,752 2/810     6,182,300     روسيه
روسي و بعضي برنامه ها 

 انگليسي

 اكثر برنامه ها انگليسي 12 11/892 3/726   189,478 0/724      1,593,383    كانادا

 بعضي برنامه ها انگليسي 19 3/729 2/821   143,457 1/749      3,846,92      ژاپن

 چيني 86 0/313 2/704     137,52 19/94     43,886,10    چين

 بعضي برنامه ها انگليسي 59 9/288 2/441    124,133 0/608    1,336,550      مالزي

 بعضي برنامه ها انگليسي 28 5/102 1/822    92,655  0/825    1,815,950      ايتاليا

 بعضي برنامه ها انگليسي 10 10/744 1/768    89,920  0/380     836,946        هلند

    79,854 0/737    1,622,441      عربستان سعودي
 عربي 39 4/922 1/570   



 

  كشور

آموزش عالي در  كل ثبت نام
  ثبت نام كرده المللي بيندانشجوي   2016

رتبه توسعه 
  2018انساني

زبان رسمي كشوري يا 
 سهم از كل  تعداد  دانشگاهي

 سهم از كل  تعداد  جهان
  جهان

سهم دانشجوي 
از كل  المللي بين

  ثبت نام
 بعضي برنامه ها انگليسي 20 16/349 1/386    70,483  0/196     431,125        اتريش

 بعضي برنامه ها انگليسي 22 1/931 1/217    61,888 1/456   3,204,348       كره جنوبي

 بعضي برنامه ها انگليسي 17 12/022 1/201     61,102  0/231        508,270     بلژيك

 88 3/204 1/065     54,144 0/768     1,689,724    اوكراين
روسي و بعضي برنامه ها 

 انگليسي

   53,854  0/123     271,451       نيوزلند
 انگليسي 16 19/839 1/059    

    53,409 0/895        1,968,702  اسپانيا
 اسپانيولي 26 2/713 1/050   

    51,911 0/134      295,149  سوئيس
 بعضي برنامه ها انگليسي 2 17/588 1/021   

   28,029  0/194     426,188    سوئد
 بعضي برنامه ها انگليسي 7 6/577 0/551    

    18,698 1/976        4,348,383  ايران
 فارسي 60 0/430 0/368   

5,085,89 100   220,005,861  دنيا
3       100 2/312  

 
  يتوسعه انسان هيو  نما ونسكوي 2018 يمحقق بر اساس آمارهامنبع: محاسبه شده توسط 
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كه باعث مجذوب شدن  يكشورها به عوامل متعدد :يفرهنگ -ياجتماع ابعاد
در  يحساس بوده و همواره سع شوديكشور م كينسبت به  يخارج انيدانشجو
 انياست كه دانشجو طيشرا نيدارند. در ا يخارج انيدانشجو يازهايبه ن ييپاسخگو

 نيخود را در ا يليگزاف دوران تحص يها هيحاضرند در قبال پرداخت شهر يخارج
و  يفرهنگ ،ياقتصاد ،يمنيا ،يليتحص يازهايكشورها بگذرانند. الزام توجه به ن

مؤسسات آموزش  ،يمدار يبه اصل مشتر تيو عنا يخارج انيدانشجو ياجتماع
 انيخود را در حفاظت از منافع دانشجو يتهايكه مسئول سازد يرا ملزم م يعال
و جامع در مورد الزامات  قيحق، كسب اطالعات دق نيدهند. ا صيتشخ المللي بين

و  ياجتماع طيشرا ،يزندگ هاي نهيمسكن، هز ،يزندگ طيشرا رش،يپذ هاي و روش
 انيو توقعات دانشجو ازهاني به توجه با هااست و در واقع دانشگاه يبهداشت

آنها  يخود را برا تيسازند تا بتوانند جذاب يرا فراهم م يمساعد طيشرا ،المللي بين
كشورها و  يعموم توضعي هادانشگاه تيگذارند. عالوه بر مسئول شيبه نما

 الشعاع تحت را ها دانشگاه طيمؤثر بوده و گاه شرا اريبس زيكالن آنها ن هاي استيس
 عيشدن را تسر المللينيوجود دارد كه ب ياريبس يرهايمتغ ن،ينابراب دهند؛ مي قرار

 گرايي كثرت رشيشود. ازجمله پذ جبمو زيرا ن يشتريب انينموده و جذب دانشجو
و توسعه  يفرهنگ نيبه تجربه ب يو توجه كاف يدانشگاه هايطيدر مح يفرهنگ

 ).1394،يموريو ت يمني(المللي بينمراودات 

ثبت  يبرا يريگ ميو خانواده آنها در تصم انيپرداخت دانشجو: دانشجو ييتوانا
مد نظر قرار  زيرا ن ليتحص ميمستق يها نهيپرداخت هز يينام در دانشگاه،  توانا

 قاتيكشور است. تحق ياقتصاد طياز شرا يپرداخت افراد تابع يي. توانادهند يم
درآمد خانواده ها موجب  شيزاو اف يداقتصا طينشان داده اند كه بهبود شرا ياديز

نشان  قاتياز تحق يشود. در مقابل، بعض يم يآموزش عال يتقاضا برا شيافزا
 يعموم ياز دانشگاه ها يبعض يدرآمد موجب كاهش تقاضا برا شياند كه افزا داده

 يافراد برا ليتما زين يفرد يفكر يي). تواناToutkoushian,2001bشود( يخاص م
معموالً  زيگر سكيدهد. افراد ر يقرار م ريخاص را تحت تأث انشگاهد كيانتخاب 

 يانتخاب م ليتحص يمتناسب توان و استعداد خود را برا يدانشگاه ها
 ).Toutkoushian, 2001aكنند(
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) و رهيسخت( حمل و نقل، آب و برق و غ يها رساختياز ز :ساخت ها ريز تيفيك
و مقرارت،  نياطالعات و ارتباطات، قوان ينرم مناسب (فناور يساخت ها ريز

 ) برخوردار باشد؛مهيو ب يبهداشت و درمان، خدمات مال

 نيدر مجموع شكاف توسعه كشور مبداء از كشور مقصد مهمتر :توسعه شكاف
 ،يعامل مهاجرت و جذب دانشجو از مبداء به مقصد است. شكاف توسعه ابعاد انسان

) نشان Li and Bray,2008دارد. محققان( ياسيو س يفرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصاد
 يو كشورها افتهي عهكمتر توس يدانشجو عمدتاً از كشورها انيداده اند كه جر

بوده است. در واقع، هر چقدر  يغرب يصنعت يشده به كشورها يصنعت داًيجد
 شتريدر آن كشورها ب ليتحص يباشد، تقاضا برا شرفتهيپ ياز نظر اقتصاد يكشور

 ياقتصاد يها يعضو همكار يواقع دركشورها ينظر، دانشگاه ها نيز اخواهد بود. ا
جهان دارند. آمارها نشان  يدانشگاه ها گريد رب يرقابت تي) مزOECDو توسعه(

 ميرمقيغ يخارج ينفر دانشجو ونيليم 3 بيقر 2008كه در سال  دهد يم
 يها درصد از آنها در دانشگاه 85كه   1كردند يم لي(متحرك) در جهان تحص

 انيدرصد از دانشجو 67بودند و  ليمشغول به تحص» OECD«عضو يكشورها
 OECDعضو بودند( ريغ يكشورها از كشور ها نيدر ا ليشاغل به تحص يخارج

2009 .( 

 ييها كشور يها در دانشگاه ليبه تحص ليرسد افراد عمدتاً متما ينظر م به
از  يبرخوردار فيبرخوردارند. طبق تعر ييباال يهستند كه از سطح توسعه انسان

كسب منابع و  ،ييبه دانش و توانا يابيدست ،يهمراه با تندرست يطوالن يزندگ
 ،ياسيس هايياز آزاد يداربرخور ،يبه استاندارد مناسب زندگ يابيدست ييتوانا

به نقش خالق و  يابيدست يبرا تيداشتن فرصت و موقع ،يو اقتصاد ياجتماع
شده،  نيتضم يو حقوق انسان يو منزلت شخص تيثياز ح يسازنده، برخوردار

 ).UNDP 2009شود( يم دهينام يتوسعه انسان

                                                                                                                          
 2030ميليون نفر در سال  6,5بعضي از برآورد ها در اين خصوص از افزايش تعداد دانشجوي خارجي به .  1

براي جذب بيشترين  و از هم اكنون كشور ها و دانشگاه ها رقابت) OECD,2009,p.81حكايت دارند (
  دانشجوي خارجي و افزايش سهم خود در بازار جهاني را آغاز كرده اند.
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 Conlon( كونلون و همكاران ني) و همچنGonzalez et al 2011و همكاران( گونزالز

et al 2016رشد و  ياز شاخص ها يكه بعض دهديآنها نشان م يها لي) تحل
و بلند مدت بر جذب دانشجو و  يآن ري(مانند درآمد سرانه) تأث ياقتصاد شرفتيپ

 يقو يدهد كه همبستگ ينشان م يآمار يها ليدارند. تحل يآموزش عال يتقاضا
 يبه عنوان تقاضا«كشور كياز كل ثبت نام در  يخارج يسهم تعداد دانشجو« نيب

  6241/0وجود داردكه حدوداً  »يتوسعه انسان هينما«و  »يآموزش عال المللي بين
 است.

قرار دارد كه   88در مقام  يكشور جهان از نظر توسعه انسان 170 نيدر ب رانيا
 يجنوب يقايو آفر نياوكرا ه،يروس ن،ي. به جزء چستين يچندان مطلوب گاهيجا

توسعه هستند كه از نظر  ييكشورها يصادركنندگان عمده خدمات آموزش عال
 رانيا يعامل، دانشگاه ها نيبه ا هبا توج ن،يقرار دارند. بنابرا 26تا 1در رتبه  يانسان
 ندارند.   يخارج يجذب دانشجو يبرا يشانس

 

 بهتر  يبه دانشگاه و خدمات آموزش ي.دسترس2-1

 يو آموزش يكنند كه از نظام علم يرا انتخاب م يبوم ستيز ليتحص يبرا افراد
 يژگيو يمناسب است كه دارا ليتحص يبرا يبوم ستيبرجسته برخوردار باشد. ز

 باشد: ريز يها

به  يخارج اني: كشورها و دانشگاه ها به دانشجوليتحص نييپا يها نهيهز
ها را به  هيكنند و در تالش هستند شهر يبالقوه نگاه م يمنبع درآمد كيعنوان 
 گريو د هي. در مقابل، شهرنديدرآمد را كسب نما نيكنند كه باالتر ميتنظ يگونه ا

كنند  يشود و تالش م يممحسوب  تيمحدود انيمتقاض يبرا ليتحص يها نهيهز
 ،يپرداخت كنند. طبق قانون تقاضا در اقتصاد خرد آموزش عال يكمتر هيشهر
 يكننده تقاضا نييتع نيو مهمتر نيكشور اول كيدر  ليتحص نهيو هز هيشهر

 يآموزش عال يتقاضا برا ،»يليتحص نهيو هز هيشهر« شياست. با افزا يآموزش عال
و  يمصرف يها زهي). با توجه به انگConlon et al 2016و بر عكس( ابدي يكاهش م
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 1تقاضا  يمتيكشش ق ،المللي بين يخدمات آموزش عال يتقاضا يگذار هيسرما
 تقاضا دارد.  نييدر تع ينقش مهم

كشور با كشش  كيدر  يآموزش عال يبر تقاضا يليتحص نهيو هز هيشهر ريتأث
بر  يخدمات آموزش يتقاضا يمتيشود. كشش ق يم يريتقاضا اندازه گ يمتيق

(مانند ژاپن)  شرفتهيپ يو كشور متفاوت است. در كشورها يليحسب سطح تحص
 ني. از استا يضرور يآموزش عال نييآموزش متوسطه و سطوح پا ،ييآموزش ابتدا

 ,Cameron and Heckmanكشش است( يكشورها، ب نيدر ارو كشش تقاضا 

) يارشد و دكتر يسطوح باالتر(كارشناس يكشورها  آموزش عال ني). در ا2001
بر دانش  يمبتن يمذكور كشورها ي. كشورهاديآ يبه حساب م يخدمات معمول

 كم كشش است.  يخدمات آموزش يكشورها تقاضا ني. در اشوند يم دهينام

و آموزش  يي) تنها آموزش ابتدارانيدر حال توسعه (مانند ا يكشورها در
 ن،ياست. بنابرا يعاد يكاال يكشورها آموزش عال نيا  هستند. در يمتوسطه ضرور

با  يكشش، آموزش متوسطه كم كشش و آموزش عال يب ييآموزش ابتدا يتقاضا برا
 ييآموزش ابتدا) فغانستان(مانند ا افتهيتوسعه ن يكشش است. در مقابل در كشورها

 يخدمت لوكس تلق يشود و آموزش متوسطه و عال يمحسوب م يخدمت عاد زين
 با كشش است. يخدمات آموزش يكشورها تقاضا نيدر ا ن،ي. بنابراگردد يم

نشان داده است كه كشش 1980) در دهه Morgan 1983( مورگان مطالعات
 يايلوانيپنس التيا يدر دانشگاه ها ليتحص يبرا ميمق ريغ انيدانشجو يتقاضا
 هيدر شهر شيدرصد افزا كي ،يعني. رديگ يم يجا -0,9تا  -0,75در دامنه كايامر

از  يخدمات آموزش عال يدرصد كاهش در تقاضا برا 0,8موجب كاهش حدود 
) در Noorbakhsh and Clup 2002شود. نوربخش و كالپ( يم  يكشور خارج

 جهينت نيبه ا  ايلوانيپنس التيا يآموزش عال يدر خصوص تقاضا يگريمطالعه د
 التيا نيدر ا ميمق ريغ انيدانشجو يتقاضا نهيو هز يمتيكه كشش ق افتنديدست 

 ليتحص هياگر شهر ،يعنياست.  1,8و  1,5حدود  بيبه ترت يآموزش عال يبرا

                                                                                                                          
الزم به يادآوري است كه درصد تغيرات تقاضا به درصد تعيرات قيمت محصول كشش تقاضا ناميده مي  . 1

 .شود
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 نيدر ا يآموزش عال يآنها برا ي. تقاضاابدي شيدرصد افزا كي ميمق ريغ انيدانشجو
 . 1)2(جدولافتيدرصد كاهش خواهد  1,5 التيا

و  يزليتوسط ل يآموزش عال يخصوص يدر خصوص تقاضا ليفراتحل نياول
انجام شده است.  كايمتحده آمر االتي) در اLeslie & Brinkman, 1987(نكمنيبر
خدمات آموزش  يتقاضا برا يمتيدهد كه كشش ق يمطالعات آنها نشان م جينتا
در  شيزادالر اف 100 ،يعنياست.  0,7ساله حدود 24-18 يدر گروه سن يعال

 ادشدهي يدر گروه سن يدرصد نرخ ثبت نام درآموزش عال 70موجب كاهش  هيشهر
كرده  يبررس نكمنيو بر يزليرا كه ل يخواهد شد. الزم به ذكر است كه مطالعات

زده  نيتخم-2,4تا  -0,2را  از  يخدمات آموزش عال يبه تقاضا يمتيبودند، پاسخ ق
 يگذار استياهداف س يمناسب برا يمتيرا به عنوان پاسخ ق6/0بودند. اما آنها 

 كردند. يمعرف

 يها افتهيرا به روز كرد.  ليفرا تحل نيا 1997) در سال Heller,1997( لريه
موجب كاهش  هيدر شهر شيدرصد افزا كينشان دهنده آن است كه در كل  شانيا

 ينشان م يو يشود. برآورد ها يم يوزش عالخدمات آم  يدرصد در تقاضا 0,7
مؤسسات  اعانو يبرا يخصوص يآموزش عال يتقاضا برا يمتيدهد كه كشش ق

 است. ريمتغ -1تا  -0,5از يآموزش عال

 ي) در سال هاBuss et al,2004; Dynarski,1999از محققان ( گريد يبعض
 ازين يكه به كمك مال يافراد كم درآمد(افراد يمتيداده اند كه كشش ق رنشانياخ

 ازين يكه به كمك مال يافراد با درآمد باال (افراد يمتياز كشش ق شتريدارند) ب
 كيمنجر به  هيدر شهر شيافزا صددر كيدرآمد باال  يافراد دارا يندارد) است. برا

دارند،  يبه كمك مال ازيكه ن يانيدانشجو انيشود. در م يدرصد كاهش در تقاضا م
( ليتحص يها نهيآنها دارد. هز يدر تقاضا يدار ينقش معن يو كمك مال هيشهر
گذارند. در  يم يبرجا يآموزش عال يبر تقاضا ي) اثر منفرهياقامت، غذا و غ ه،يشهر

                                                                                                                          
نيست و به اجبار  الزم به ذكر است مطالعات تجربي در خصوص تقاضاي بين المللي آموزش عالي زياد غني .١

 بايد به تحقيقات موجود اكتفا كرد
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 يآموزش عال يتقاضا شيموجب افزا يليو وام تحص يليتحص نهيهز كمككه  يحال
 شود. يم

 هيبر شهر يمبتن يآموزش عال ياول تا چهارم  معموالً متقاض يدرآمد يها دهك
دانشگاه  هيپرداخت شهر ييچهارم و پنجم توانا يدرآمد يتنها دهك ها ستند،ين

 را دارند.  يدولت ريغ يها

  در سطح جهان يخدمات آموزش عال يمطالعات  تقاضا جهي): نت3(جدول
نام محققان و سال 

  انتشارنتايج
 كشش قيمتي تقاضاي
  توضيح  خدمات آموزش عالي

Jackson and 
Weathersby,1975 0,05- عهمطال 7نتيجه   - 1,46تا  

Jackson and 
Weathersby,1976 1-  ساله براي آموزش عالي 24-18 افراد تقاضاي  

Ghali, Miklius, and 
Wade ,1977 0,6 -  يبراي دانشگاه هاواي  

McPhereson,1978 0,05-  مطالعه 10نتيجه   -1,53تا  

Morgan (1983) 0,75-  تقاضاي دانشجويان غير مقيم براي دانشگاه هاي   -0,9تا
  پنسيلوانيا

Leslie & Brinkman, 
  مطالعه 25نتيجه   -2,4تا  -0,2 1987

Leslie & Brinkman, 
  پيشنهاد براي اهداف سياست گذاري  - 0,6 1987

Savoca,1990 0,49-  كشش احتمال ثبت نام  

Rouse,1994 1-   كالج هاي جامع عمومي و كالج هاي محلي دو و
  چهارساله

Shires ,1995 
  كالج هاي محلي كاليفرنيا  -0,15
  دانشگاه ايالتي كاليفرنيا  -0,2
  دانشگاه كاليفرنيا  -0,05

Sterken ,1995 
  تقاضاي كوتاه مدت  -0,04
  براي دانشگاه هاي هلند  تقاضاي بلند مدت -0,5

Chressanthis ,1996    دانشگاه با رتبه باالتر داراي كشش تقاضاي  كمتر از
  دانشگاه با رتبه پايين تر است.

Heller,1997 0,36-  كالج هاي محلي  
Heller,1997 0,5-  براي انواع مؤسسات آموزش عالي  -1تا  

Duchesne and 
Nonneman,1998 0,426 -  براي تمام مؤسسات آموزش عالي بلغارستان  

Noorbakhsh and 
Clup,2002 

  براي شهريه واقعي -1,51
  براي هزينه واقعي -1,8
  براي هزينه واقعي -0,77

  براي دانشجويان غيرمقيم دانشگاه هاي پنسيلوانيا
  براي دانشجويان مقيم دانشگاه هاي پنسيلوانيا

Buss etal,2004 1-  براي دانشجويان بي نياز به كمك مالي  
Buss et al,2004 ‐0.600   علوم انسانيكالج هاي تقاضا براي  

Mueller and 
Rockerbie,2005 0,265 -  براي تمام دانشگاه هاي ايالت آنتاريوي كانادا  

 توسط محقق اتي: استخراج شده از ادبمنبع
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 شود: يحاصل م ريز جيجدول باال  نتا يبررس از
شده توسط دانشگاه حساس  نييتع هيخدمات آموزش نسبت به شهر يتقاضا-1

 .ابدي يكاهش م يخدمات آموزش عال يتقاضا برا هيشهر شياست. با افزا
 دارند. يتر نييپا يمشهور كشش تقاضا يدانشگاه ها-2
استفاده شده، نوع  ياثر با توجه به روش استفاده شده، داده ها قياندازه دق-3

 متفاوت است. يو نوع مؤسسه آموزش عال انيمتقاض
مختلف متفاوت است. به عنوان مثال اگر  يدرآمد يدهك  ها يتقاضا براكشش -4

باشد،  1ششم حدود  يدهك درآمد يبرا يخدمات آموزش عال يكشش تقاضا 
 خواهد بود.   2/0و  3/0، 5/0، 75/0  بيبه ترت يبعد يدهك ها يبرا

اً كشورها نسبت گريبا د سهيدر مقا رانيدر ا  يخدمات آموزش عال يكشش تقاضا-5
 نسبتاً باال است. يبه پرداخت به آموزش عال ليتما يعنياست.  نييپا
 يكشورها يها كشور مبداء و  دانشگاه يها شده توسط دانشگاه شنهاديپ هيشهر
از كشور مورد نظر را تحت  يآموزش عال يتقاضا زيدر آنها  ن يزندگ نهيو هز بيرق
 Toutkoushian and(زيو حال ني). توتكوشConlon et al 2016دهد( يقرار م ريتأث

Hollis 1998 يدانشگاه ها هيدر شهر شيادرصد افز كي) نشان داده اند كه 
شود.  يم يعموم يدانشگاه ها يدر تقاضا برا شيدرصد افزا 0,2موجب  يخصوص

در  شيدرصد افزا كي) نشان داده اند كه Buss et al 2004بوسس و همكارانش(
علوم   يكالج ها يدرصد تقاضا برا 0/56  شيكالج ها، موجب افزا ريسا نهيهز

 شود.  يم يانسان
بطور » دانشگاه تيفيك«بطور عام و  ينظام آموزش عال تيفيك :دانشگاه تيفيك

نظام  اياز آن دانشگاه  يآموزش عال يكننده تقاضا نييعامل تع نيخاص مهمتر
 Gonzalez et al 2011; McCann and Sheppard 2001; Onoاست( يآموزش عال

خواهد  شتريآن دانشگاه ب يدانشگاه باالتر باشد، تقاضا برا تيفي). هر چقدر ك2001
 أتيه لينهاده ها از قب تيفياز ك يدانشگاه ها تابع يخدمات آموزش تيفيبود. ك

 زين يعلم أتيه تيفياست. ك رهيساختمان، اندازه كالس و غ زات،يتجه ،يعلم
 تيفيآن است. ك يرتبه علم زانيو م يعلم أتيتوسعه ه يوابسته به برنامه ها
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سرانه آن  يساحتمان به فضا تيفياست و ك وابستهآن  يبه تكنولوژ زاتيتجه
 دارد. يبستگ

 تيفيبر ك يدانشجو اثر مهم يليو استعداد تحص ييالزم به توجه است كه توانا
ها در سال كالج يتقاضا برا شيگذارد و موجب افزا يم يدر دانشگاه بر جا ليتحص
 كي) نشان داده اندكه Buss et al 2004گردد. بوسس و همكارانش( يبعد م هاي

درصد  367/0 شيدانشگاه ها موجب افزا يآزمون ورود يدر نمره ها شيدرصد افزا
نقش  يآموزش عال يتقاضا برا يتيفيگردد. كشش ك يكالج ها م يدر تقاضا برا

دارد. بوسس و  يالآموزش ع المللي بينخدمات  يتقاضا برا نييدر تع يمهم
درصد كاهش در نسبت  كي) نشان داده اند كه Buss et al 2004همكارانش(

موجب  بيبه موقع در سطح كالج به ترت يليصدانشجو به استاد و نرخ فارع التح
 گردد. يدر كالج م ليتحص يدرصد در تقاضا برا 936/0و  0128/0 شيافزا

 تيفيآن دانشگاه دارد. ك تيفياز سطح ك تيدانشگاه حكا كي يجهان يها رتبه
آورد.  يبه ارمغان م  يو جهان ياجتماع ژيدانشگاه شهرت، ارزش و پرست يبرا
دانشگاه و تعداد  يرتبه جهان نياز رابطه مثبت ب ياقتصاد سنج يها ليتحل

 Monks andدارند( تيدر آن دانشگاه حكا المللي بين يو دانشجو يخارج يدانشجو

Ehrenberg 1999; Mueller and Rockerbie 2005در خارج  ليتحص  اني). متقاض
 يكه دارا ييشوند. دانشگاه ها رفتهيكنند در دانشگاه مشهور پذ ياز كشور تالش م

دارند. اما،  زين يباالتر يليتحص نهيو هز هيهستند، شهر يو رتبه باالتر تيفيك
شهرت دانشگاه  ،يليتحص نهيو هز هي، قبل از شهر يعال شثروتمند آموز انيمتقاض

 ).Cyrenne and Grant 2009دهند( يرا مد نظر قرار م
دانشگاه، رتبه  يخيمانند شهرت تار يتقاضا با عوامل ساختار يمتيق كشش

دانشگاه مرتبط است. معموالً كشش  تيو مل ييايدانشگاه و مكان  جغراف يجهان
است. در مقابل،  نييپا اريمشهور و رتبه باال بس يدانشگاه ها يتقاضا برا يمتيق

گرفته اند  يجا افتهيتوسعه ن يكه در مكان ها يدانشگاه ها يكشش تقاضا برا
 باال است.  اريبس

و  ديدر تول ييباال تيو ظرف ييكه توانا يبوم ستيز :يتوسعه علم و فناور سطح
به  لياست.افراد تما ليتحص يبرا يبوم مطلوب تر ستيدانش دارد، ز عيتوز
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بر خوردار باشند.  يتر افتهيتوسعه  يدارند كه از سطح علم ييدر كشورها ليتحص
در  ليتحص يتقاضا برا اشد،ب تر افتهيتوسعه  يكشور يدر واقع هر چقدر سطح علم

» دانش هينما«كشور با  كيدر  يخواهد. سطح توسعه نظام علم شتريآن كشور ب
دهند  ينشان م يآمار يهمبستگ يها ليها و تحل يشود . بررس يم يرياندازه گ

دانش آن كشور  هيكشور با نما كيدر  ميمق ريغ يخارج يكه تعداد دانشجو
 رانيدانش، ا هياست. از نظر نما 3057/0 دودح  يدارد و شدت همبستگ يهمبستگ

 ،يجنوب يقايو آفر هيروس ن،يقرار دارد. به جزء چ 82كشور در رتبه  140 نيدر ب
هستند كه از نظر توسعه  ييكشورها يصادركنندگان عمده خدمات آموزش عال

 عواق يدانشگاه ها زيعامل ن نياز نظر ا ن،يقرار دارند. بنابرا 25تا 1در رتبه  يعلم
 از وضع موجود نخواهند داشت.   شيب يخارج يجذب دانشجو يبرا يشانس رانيدر ا

 ايپو يدارند كه از نظام نوآور ييدر كشورها ليبه تحص ليتما شتريب افراد
باشند. در واقع هر چقدر سطح  شترفتهيپ ك،يبرخوردار باشند و از نظر تكنولوژ

 يم شتريدر آن كشور ب ليتحص يتر باشد تقاضا برا افتهيتوسعه  يكشور يفناور
شود.  يم يرياندازه گ يآورنو هيكشور با نما كيدر  يشود. سطح توسعه نظام علم

 يدهد كه تعداد دانشجو ينشان م يآمار يهمبستگ يها ليها و تحل يبررس
دارد و شدت  يآن كشور همبستگ  ينواور هيكشور با نما كيدر  ميمق ريغ يخارج

كشور در  140 نيدر ب رانيا ،ينوآور هياست. از نظر نما 5157/0حدود   يهمبستگ
صادركنندگان  ن،يو اوكرا يجنوب يقايه،آفريروس ن،يقرار دارد. به جزء چ 76رتبه 

 28تا 1در رتبه  يهستند كه از نظر نوآور ييكشورها يالعمده خدمات آموزش ع
 يبرا يشانس رانيواقع در ا يدانشگاه ها زيعامل ن نياز نظر ا ن،يقرار دارند. بنابرا
 از وضع موجود نخواهند داشت.   شيب يخارج يجذب دانشجو

و  دياز دانشجو توسط اسات يو معنو يماد تيحما :دانشگاه از دانشجو تيحما
در  ليو تحص يزندگ نهيهز زبان؛يدانشگاه؛ پرداخت گرنت به دانشجو توسط كشور م

 يبرا يهستند كه تقاضا يو مبداء؛ از جمله عوامل اقتصاد زبانيم يكشور ها
كمك  ن،يدهد. همچن يقرار م ريرا تحت تأث يدانشگاه ها خارج كيدر  ليتحص
 ازيامت يو اعطا يار دانشجوك ،يليوام تحص لياز قب ينقد ريو غ ينقد يمال يها
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 يم شيآن دانشگاه را افزا يتقاضا برا يتوسط دانشگاه، بطور قابل توجه يستگيشا
علوم  يكالج ها ي) در مطالعه تقاضا براBuss et al,2004دهند. بوسس و همكارانش(

 يواقع ازيامت شيدرصد افزا كينشان داده اند كه  كايآمر همتحد االتيا يانسان
دانشگاه  يتقاضا برا بيبه ترت ،يليو وام تحص ييو كار دانشجو يستگيبر شا يمبتن

 دهد. يم شيدرصد افزا 012/0و  255/0را 
و  يدانشگاه امكانات رفاه كيدر  ليتحص يكننده تقاضا برا نييتع گريد عامل

و  يستياست. هر چقدر امكانات ز رهيخوابگاه و غ ،يباشگاه ورزش لياز قب يستيز
 يم شتريثبت نام در دانشگاه ب يدانشجو فراهم شود، تقاضا برا يبرا يبهتر يرفاه
 شود.
 يها تيدانشگاه ها از جمله فعال تيفعال ريسا :دانشگاه يها تيفعال ريسا
 يدانشگاه ها م يمنابع مال شيكه موجب افزا ينيتوسعه اختراع و كارآفر ،يقاتيتحق

 شيدهد و باعث افزا يم شيدانشگاه را افزا يآموزش يها تيفعال تيفيگردد، ك
 يدانش و تجار ديدانشگاه تول ممه يتهاياز مأمور يكيگردد.  يآنها م يتقاضا برا

شده در دانشگاه  ديدانش تول يساز يعمده تجار ياز روش ها يكيآن است.  يساز
 يدولت يو سازمان ها يصنعت يبه بنگاه ها يو حرفه ا يفن ،يارائه خدمات علم

 يحل مسائل عمل يخود را برا كيو  تكنولوژ يآن دانشگاه دانش علم ياست كه ط
 ،يخدمات علم ي. تقاضا برارديگ يبكار م يدولت يو سازمان ها يصنعت يبنگاه ها

از عوامل متنوع است. در ادامه  يتابع المللي بيندانشگاه  كي يو حرفه ا يفن
 شود. يم حيعوامل به اختصار تشر نيا نيمهمتر

دارند  ليتما شتريب يصنعت يبنگاه ها دانشگاه: ينيو كارآفر يقاتيشهرت تحق
تقاضا كنند كه از  ييخود را از دانشگاه ها ازيمورد ن يو حرفه ا يفن ،يخدمات علم

 ييباال زياز پرست يدارند و در سطح مل يشهرت جهان ينيو كارآفر يقاتينظر تحق
خود را از  ازيدارند خدمات مورد ن لياتم يدولت يبرخوردار هستند. اما سازمانها

 برخوردارند. ژياز شهرت و پرست يكنند كه در سطح مل افتيدر ييدانشگاه ها
 يبنگاه ها قابل عرضه: يو حرفه ا يفن ،يدر خصوص خدمات علم ياطالع رسان

حل  يبرا ديجد كيدانش تكنولوژ ازمنديهمواره ن يدولت يو سازمان ها يصنعت
ندارند. تنها با اطالع از  يالزم و كاف يخود آگاه يازهايمسائل خود هستند؛ اما از ن
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 ،يخدمات، علم يتقاضا جهيدانش و درنت يخود اقدام به تقاضا يشناخت يازهاين
و حرفه  يخدمات فن يتقاضا زهيانگ ن،يكنند. بنابرا ياز دانشگاه م يو حرفه ا يفن
قابل عرضه در  يو حرفه ا يفن ،يدر خصوص خدمات علم يدر ابتدا اطالع رسان يا

 مختلف است. يحوزه ها
ارائه خدمات توسط دانشگاه بهتر باشد، تقاضا  تيفيهر چقدر ك خدمات: تيفيك
ارائه خدمات  تيفيدانشگاه بهتر خواهد بود. ك يو حرفه ا يفن ،يخدمات علم يبرا

و كارشناسان دانشگاه به عنوان پرسنل ارائه  يعلم أتيه ياعضا تيفيوابسته به ك
ارائه خدمات  ياست.  برا  خدماتارائه  يو سازمانده تيريمد يخدمات و چگونگ

كند و كارشناس  جاديا يمراكز مناسب ديمطلوب دانشگاه با يو حرفه ا يو فن يعلم
 انيو دانشجو يعلم أتيه ياعضا نيب نيو همچن دياستخدام نما يابيمتخصص بازار

 جاديتعامل ا گرياز طرف د يصنعت انيطرف و كارفرما كياز  يليتكم التيتحص
 .دينما

علوم  يكالج ها ي) در مطالعه تقاضا براBuss et al 2004و همكارانش( بوسس
 يدر درآمدها شيدرصد افزا كينشان داده اند كه   كايمتحده آمر االتيا يانسان

آن  يدر تقاضا برا  شيافزا درصد 442/0دانشگاه، موجب  كي يا هيشهر ريغ
 شود. يدانشگاه م
در  ليتحص يكه افراد را برا يعامل نياول :يتوسعه در نظام آموزش عال شكاف

و چشم انداز  يدسترس يفرصت ها تيكند محدود يكشور جلب م كيخارج از 
) Gonzalez et al 2011در داخل كشور مبداء است.گونزالز و همكاران ( يآموزش عال

در  ينقش مهم بداءمقصد و م يدر كشورها يآموزش هاينهيدادند كه زمنشان 
) Naidoo, 2007(دويكشور دارند.  نا كيو جذب دانش در  يآموزش عال يتقاضا

گرفتند كه  جهي) در كل، نتLiu and Wang, 2008و وانگ( ويانگلستان و ل يبرا
) را ISMدانشجو( المللي بين ييدر كشور مبداء، جابجا يبه آموزش عال يدسترس
 .دهنديقرار م ريتحت تأث

 يبه فرصت ها يدر حال توسعه دسترس يدر اغلب كشورها نكهيبا توجه به ا
الزم را ندارد، بخش قابل  تيفيك ياست و خدمات آموزش عال نييپا يآموزش عال
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 نيدارند. ا شيدر خارج از كشور خود گرا ليكشورها به تحص نياز جوانان ا يتوجه
 يا افتهيتوسعه  ينظام آموزش ازرا  دارند كه   ييدر كشورها ليبه تحص ليافراد تما

نرخ ناخالص ثبت نام «كشور با  كيدر  يبرخوردار باشند. سطح توسعه نظام آموزش
از مؤلفه  يكيآموزش  هيشود. نما يم يرياندازه گ» آموزش هينما« اي  »يبيترك
 يشود. بررس يمحاسبه م» UNDP«است كه توسط يانسان هيسرما هيمهم نما يها

 يسهم تعداد دانشجو«دهد كه   ينشان م يآمار يمبستگه يها ليها و تحل
 ندهيبه عنوان نما» كشور از كل ثبت نام در آن كشور كيدر  ميمق ريغ يخارج
آموزش آن  هيو نما يبيبا نرخ ثبت نام ترك يخدمات آموزش عال المللي بين يتقاضا

   4565/0و 4055/0حدود  بيآنها به ترت يدارد و شدت همبستگ يتگكشور همبس
قرار دارد. به جزء  98كشور در رتبه  150 نيدر ب رانيا يآموزش هياست. از نظر نما

 ييكشورها يصادركنندگان عمده خدمات آموزش عال يجنوب يقايو آفر نيچ
با  ن،ي). بنابرا3قرار دارند(جدول 35تا 1در رتبه  يهستند كه از نظر توسعه آموزش

جذب  يبرا يدانشگاه تهران شانس جملهاز  رانيا يعامل دانشگاه ها نيتوجه به ا
 از وضع موجود نخواهند داشت.   شيب يخارج يدانشجو
 المللي بين تيماه يدر هر كشور، هر چقدر دانشگاه ها دارا :المللي بين دانشگاه

دانشگاه  كيخواهد بود.  شتريب گريد يآن دانشگاه از كشورها يباشند، تقاضا برا
 يو جهان شندياند يم يآن جهان يعلم أتيه ياست كه اعضا يدانشگاه ،المللي بين

است؛ در دانشگاه  ياش  متنوع و جهان-يو درس يآموزش هايكنند؛ برنامه يعمل م
در  المللي بين يدارد؛ دانشگاه ها يشتريب تياهم يپژوهش و فناور  المللي بين

 يكنند؛ دانشگاه ها يم ريدا ديجد يكنند و رشته ها يدانش حركت م يمرزها
 يخدمات آموزش عال تيفيو در كالس جهان هستند؛ ك يبزرگ ، عموم المللي بين
  .تباال اس اريبس
 
 به كار و شغل بهتر  ي.دسترس3-1

 ندهيدو كشور مقصد و مبداء در زمان حال و چشم انداز آن در آ ياقتصاد طيشرا
 يها و خانواده انيدانشجو دارد. چون دانشجو المللي بين ييدر جابجا ينقش مهم
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از  يمتنوع يمؤلفه ها ،يدانشگاه خارج كيثبت نام در  يبرا يريگ ميآنها در تصم
مؤلفه ها  نيند. از جمله اده يقرار م ظرمبداء و مقصد را مد ن يبازاركار در كشورها

در  يخوب يو چشم انداز شغل نييپا يكارياشاره نمود: نرخ ب ريتوان به موارد ز يم
بد در كشور مبداء، حقوق و  يباال و چشم انداز شغل يكاريكشور مقصد و نرخ ب

كسب  طيدر كشورمبداء، مح نييدستمزد باال در كشور مقصد و حقوق و دستمزد پا
كسب و كار نامناسب در كشور مبداء؛  طيدر كشور مقصد و مح اتريو پو يبهتر ارو ك

 ستميدر كشور مقصد و فقدان اكوس ينيو كارآفر ينوآور يبرا يقو يها ستمياكوس
در كشور مقصد و  اديدر كشور مبداء، تنوع شغل و حرفه ز ينيو كارآفر ينوآور يها

 يها و شغل ها تيفعال يشغل و حرفه در كشور مقصد ؛ سهم باال نييتنوع پا
بر  يمبتن يو شغل ها ها تيفعال نييبر دانش در كشور مقصد و سهم پا يمبتن

 دانش در كشورمبداء.
فرصت ثبت نام در  يها نهيمورد انتظار و هز يبه پرداخت، بازده ييتوانا

دارد.  يبستگ ندهيدر زمان حال و آ يكشور متقاض ياقتصاد تيدانشگاه به وضع
 يكاري، نرخ بهره و نرخ ب يواقع ياقتصاد كشورها با رشد اقتصاد يجار تيوضع

 يدرآمد سرانه واقع شيشود. محققان نشان داده اند كه با افزا يم يرياندازه گ
. در مقابل ابدي يم شيتوسط آن كشور افزا يخدمات آموزش عال يكشور، تقاضا برا

آموزش  يتقاضا برا يگذار هيفرصت سرما نهيهز شيافزا لينرخ بهره به دل شيبا افزا
در كشور  ندهيدر زمان حال و آ يكاريكند. اما، اثر نرخ ب يم دايكاهش پ يعال

را كاهش،  ليفرصت تحص نهيدر زمان حال، هز يكاريمتفاوت است. نرخ ب يمتقاض
 نيوالد يكاريدهد. در كنار آن ب يم شيرا افزا يخدمات آموزش عال يو تقاضا برا

شود. در  يم يآموزش عال يكاهش تقاضا برا جهير نتموجب كاهش درآمد و د
آن  بو متعاق ليتحص يها يديباعث افت عا ندهيدر آ يكارينرخ ب شيمقابل، افزا

 Buss etشود. بوسس و همكارانش( يدر زمان حال م يآموزش عال يكاهش تقاضا

al,2004 كشور موجب  يدر درآمد سرانه واقع شيدرصد افزا1) نشان داده اند
درصد  كيشود؛ اما  يم يخدمات آموزش عال يدرصد در تقاضا 21/1 شيافزا
 يآموزش عال ماتخد يدرصد در تقاضا 089/0در نرخ بهره موجب كاهش   شيافزا

 گردد. يم سانسيدر سطح ل
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 ياقتصاد يرهاي)نشان دادند كه متغGonzalez et al,2011( و همكاران گونزالز
 يدر جذب دانشجو ينقش مهم رهيو غ يزندگ نهيهز ،يانرژ متيمانند نرخ ارز، ق

 يباال باشد، تقاضا برا زبانيدر كشور م يزندگ نهيدارند. هر چقدر هز يخارج
و  ليتحص نهيكه هز يياكند، اما در كشوره يم دايدر آن كشور كاهش پ ليتحص
 االتيمانند ا شرفتهيپ يباال است. كشور ها زيباال است، فرصت اشتغال ن يزندگ

رو، معموالً اثر فرصت  نيكنند. از ا يرا استخدام م يخارج انيدانشجو كايرمتحده ام
دارند در  ليافراد تما ن،يكند. بنابرا يم يرا خنث يزندگ نهيهز ياشتغال، اثر منف

 يكاريباشند و نرخ ب ايو پو شرفتهيپ يكنند كه از نظر اقتصاد ليحصت ييكشورها
 World bankكنند( نيخود را تأم يباشد و بتوانند مخارج آموزش نييدر آنها پا

دهد كه تعداد  ينشان م يآمار يهمبستگ يها ليو تحل ها ي). بررس2007
ناخالص  ديولت هيو  نما يكاريكشور با نرخ ب كيدر  ميمق ريغ يخارج يدانشجوها

 5055/0حدود  بيبه ترت  يدارد و شدت همبستگ يآن كشور همبستگ يداخل
  است.3565/0و
 
  المللي بين.تعامالت 4-1

 ازمندين گريبوم د ستيبوم به ز ستيز كيراحت، ساده و با نشاط از  ييجابجا
 يها خانواده آنها و دولت ان،ياست كه توسط دانشجو يخاص المللي بينتعامالت 
 يبررستعامالت  نياز ا ي. در ادامه بعضرديگ يمقصد مورد توجه قرار م يكشورها

 شود. يم
 يا حسنه يو فرهنگ ياسيس ،يروابط اقتصاد يهر چقدر كشور :المللي بين روابط
در آن كشور  ليتحص يكشورها جهان و منطقه داشته باشد، تقاضا برا گريبا د
 ييكشورها يصادر كننده عمده خدمات آموزش عال ي. كشورهاابدي يم شيافزا

حسنه دارند و  رابطهخود  ييايجهان و منطقه جغراف يهستند كه با اكثر كشورها
از جمله سازمان  يو فرهنگ ياسيس ،ياقتصاد المللي بينمهم  يعضو سازمان ها

 رهيو غ يو سازمان تجارت جهان 7)، گروه OECDو توسعه( ياقتصاد يها يهمكار
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 جهان و شرفتهيپ يبا كشورها يا رابطه حسنه رانياست كه ا يدر حال نيهستند. ا
 منطقه ندارد.

 يجذب انواع دانشجو يو آموزش ياقتصاد هايكننده نيي) تعWei 2013(يو
است كه حجم تجارت كاال  توسط كشورها را مطالعه كرده و نشان داده  المللي بين

 كند؛ يم ليمرزها را تسه انيم المللي بين انيدانشجو ييكشورها، جابجا نيب
(به عنوان مبداء) به عهدر حال توس ياز كشورها المللي بين انيدانشجو ييجابجا

عوامل  يهمسان برا هاي(به عنوان مقصد)، وزنگريدر حال توسعه د يكشورها
 انيدانشجو ييكه در جابجا يشود؛ در حال يدر نظر گرفته م يو اقتصاد يآموزش
 افتهيدر حال توسعه (به عنوان مبداء) به كشورها توسعه  ياز كشورها المللي بين

. از رنديگ يمورد توجه قرار م ي) تنها عوامل اقتصاديتمال(به عنوان عنوان مقصد اح
(به عنوان مبداء)  افتهيتوسعه  يازكشورها المللي بين انيحركت دانشجو گر،يد يسو

 گرياز د شتريرا ب ي(به عنوان مقصد) آموزش عال گريد افتهيتوسعه  يبه كشورها
 انيدانشجو ييجاكه در جاب يكند؛ در حال يم يبوم ارزش گذار ستيز يمؤلفه ها

در حال توسعه ( به عنوان  يبه كشورها افتهيتوسعه  ياز كشورها المللي بين
 .رديگ يخاص مورد توجه قرار م يمقصد)، تنها آموزش ها

 المللي بين ييجابجا شياطالعات در كل موجب افزا يفناور :اطالعات يفناور
 World(يشود. مطالعات بانك جهان يم الملل نياز راه دور ب يريادگيدانشجو و 

Bank 2007 يساده و ارزان به فناور يكه دسترس يياست در كشورها ) نشان داده 
از دانشگاه  يآموزش عال دماتخ يبرا يخارج يوجود دارد، تقاضا شرفتهياطالعات پ

 يها نهيموجب كاهش هز شرفته،ياطالعات پ يآن كشور باال است چون فناور يها
و  يخدمات اجتماع ،يو آموزش يبه منابع علم يو ذهاب، دسترس ابيا ،يليصتح
اطالعات  يفناور هيكشور با نما كياطالعات در  يشود. سطح توسعه فناور يم رهيغ

دهد كه  ينشان م يآمار يهمبستگ يها ليها و تحل ي. بررسشود يم يرياندازه گ
اطالعات آن كشور  يفناور هيكشور با نما كيدر  ميمق ريغ يخارج يتعداد دانشجو

 هياست. از نظر نما 3247/0 كينزد  يمثبت دارد و شدت همبستگ يهمبستگ
ن، يقرار دارد. به جزء چ 63كشور در رتبه  140 نيدر ب رانياطالعات، ا يفناور
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 يصادركنندگان عمده خدمات آموزش عال نيو اوكرا يجنوب يقايه،آفريروس
 ن،يقرار دارند. بنابرا 30تا 1اطالعات در رتبه  يهستند كه از نظر فناور ييكشورها

دانشگاه  ش،يك سياز جمله دانشگاه تهران و پرد رانيا يدانشگاه ها زينظر ن نياز ا
 از وضع موجود نخواهند داشت.  شيب يخارج يجذب دانشجو يبرا يتهران شانس

شود.  يم شتريب ييايجغراف يكيبا نزد المللي بينتعامالت  :ييايجغراف فاصله
 ييايجغراف يكيدارند. نزد گريكديبا  يشتريدوست، تعامالت ب هيهمسا يكشورها

خدمات  يكننده تقاضا برا نييتع زياز دانشگاه ن يو سازمان دولت يبنگاه صنعت
 يو سازمان ها يصنعت يها نگاهاز دانشگاه است. اصوالً، ب يو حرفه ا يفن ،يعلم
 يو حرفه ا يخدمات فن يبه خود تقاضا كينزد ياز دانشگاه ها يو عموم  يدولت

 يها نهيكاهش بعد مسافت و هز ليافراد معموالً به دل يمساو طيكنند. در شرا يم
 ليو ذهاب، تما ابيا يها نهي) و كاهش هزMcCann and Sheppard 2001( يروان

دهند. در  ليبه محل سكونت خود ادامه تحص كينزد دانشگاهدارند در كشور و 
به محل سكونت  ثبت نام  كيدارند در دانشگاه نزد ليافراد تما زيكشور ن كيداخل 
 ). Gonzalez et al 2011كنند(
از دوستان و  ياجتماع ي) نقش شبكه هاBeech, 2015(چيب :ياجتماع يها شبكه
 ياساس تقاضا نيكرد. بر ا ليدر خارج تحل ليتحص يافراد برا ميبر تصم انيآشنا
 يم كيآن دانشگاه را تحر يبرا ديجد يدانشگاه، تقاضا كيدر  ليتحص يبرا يقبل

 Maringeباشد( يم انيدانشجو مثبت هيتوص ،يابيبازار يابزارها نياز بهتر يكيكند. 

& Foskett.,2010:103تواننديم ،كشوري هر در هادانشگاه يفعل اني) و دانشجو 
 يشبكه ها قيمهم، عمدتاً از طر نيدانشجوها باشند. ا ريجذب سا يبرا يابانيبازار

 افتد. ياتفاق م ياجتماع
 نياز خارج و مهاجرت به خارج و همچن يآموزش عال يتقاضا :مهاجر رشيپذ

از افراد با هدف  يليجذب دانشجو و جذب مهاجر از خارج رابطه متقابل دارند. خ
از  يليشوند؛ در مقابل، خ ياز خارج م يخدمات آموزش عال يمهاجرت متقاض

پس از فراغت از  انيجواز دانش يكنند و بعض يدر خارج م ليمهاجران اقدام به تحص
شوند. مهاجران   يم رفتهيدهند و به عنوان مهاجر پذ يمهاجرت م يتقاضا ليتحص
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» ب«از كشور» الف«باعث جذب دانشجو در كشور » ب«ازكشور » الف«دركشور 
باشد، جذب  شتريب» ب«كشور از» الف«شود؛ هرچقدر تعداد مهاجردر كشور  يم

  خواهد بود.  شتريب  »ب«از كشور » الف«دانشجو توسط كشور 
 
 جذب دانشجو  يدولت برا يها استي.س1- 5

بازار هماهنگ  يروهاين قياز طر المللي بين يآموزش عال يعرضه و تقاضا امروزه،
و دولت،  ينهاد يها تيبر حما هيتك يبجا انياز دانشجو ياريشوند و بس يم

كنند. در حال حاضر  يدر خارج از كشور انتخاب م ليتحص يخود را برا يها كانال
به عنوان تجارت مورد توجه قرار   شتريدانشجو كمتر به عنوان كمك و ب ييجابجا

است تا  يتوسعه اقتصاد شتريب زيدانشجو ن ييجابجا يگرفته است؛ هدف اصل
شدن نهادها  المللي بيننه تنها به  انينشجودا المللي بين يي. جابجايمبادالت فرهنگ

خود  يو سبك زندگ يبعد يبر چشم اندازها و حرفه ها نيكند، همچن يكمك م
 گذارد. يم ريتأث انيدانشجو

 ليكننده ها و تسه ميبه نقش تنظ ميمستق يكننده ها تيها از حما نقش دولت
 رييكننده ها، هم در فرستاندن دانشجو به خارج و هم در جذب دانشجو از خارج، تغ

 است.  كرده
 يجذب دانشجو يبرا يجذب در سطوح دانشگاه، بخش و  مل هاياستيس
 يجذب دانشجو ي نهيدر زم شرويپ يكننده است. دانشگاهها نييتع اريبس يخارج
موجود  تيو گسترده به وضع قيعم هاييبا بررس كننديم يسع ،يخارج

 رشيپذ يرا برا نهيزم هايببرند و با برطرف نمودن كاست يپ يخارج انيدانشجو
)؛ 1394،يموريو ت يمني(ندنماي فراهم هاآن يتمنديباال بردن رضا زيو ن شتريب

) و يستگيبر شا يمبتن ازيو امت يي(وام، كار دانشجويكمك مال نييدولت ها با تع
و  يا نهيعوامل زم رييتغ يو حت ينرخ ارز خارج رييتغ ،يليارائه بورس تحص

قرار  ريرا تحت تأث يداخل يعال آموزش يبرا المللي بين يتوانند تقاضا يم يطيمح
توانند به جذب  يم شتريب ياجتماع يآزاد يدهند. به عنوان مثال، با فراهم ساز

 يساخت ها ريبا بهبود ز نيكمك كنند. همچن يداخل يدانشجو به دانشگاه ها
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خدمات آموزش  يبرا انيخارج يتقاضا شيتوانند موجب افزا ياطالعات م يفناور
 ).Gonzalez et al 2011(دندگر يداخل يعال

را به  يدر خارج از كشور، آموزش عال ليدر حال تحص انيتعداد دانشجو شيافزا
 نيدر ب يريكرده است. رقابت چشمگ ليتبد يعمده جهان يصادرات يكاال كي

). Gribble, 2008(گردديمشاهده م يخارج انيجذب دانشجو يجهان برا يرهاكشو
 يكشورها يسو از يخارج يجذب دانشجو يبرا زيانگ جانيه ايدرواقع، مسابقه

 يخارج يتا با جذب دانشجو كنديم يمختلف، در حال انجام است. هر كشور سع
  . ابديبه منافع مدنظر خود دست  شتريب

 
 دادها لي.تحل2

 يسهم دانشجو« يهمبستگ بيضر ليتحل جي: نتايهمبستگ بيضر محاسبه
بالفعل خدمات  يتقاضا نديبه عنوان نما» كشور كياز كل ثبت نام در  يخارج

در  رانيآنها در ا تياز عوامل كالن بحث شده در باال و وضع يبا بعض يآموزش عال
شده است،  دهجدول نشان دا نياست. همچنانكه در ا ) نشان داده شده4جدول(

 كي يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد يژگيو« ندهيبه عنوان نما يتوسعه انسان هينما
كند.  يكشور جلب م كيدر  ليتحص ياست كه افراد را برا يعامل نيمهمتر» كشور

اشتغال،  تيقرار دارد. وضع يكشور و زبان دانشگاه يعامل زبان رسم ن،يپس از ا
 ،يتوسعه علم تيوضع ،يآموزش هتوسع تيوضع ،يتوسعه فناور تيوضع
 تيالملل، وضع نيروابط ب ،يخارج يدانشجو رشيمهاجرت و پذ يها استيس

قرار  يبعد يدر رتبه ها بيكشور به ترت ياطالعات و ارتباطات و آب و هوا يفناور
  . رنديگ يم
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  اثر زانيعوامل كالن بر حسب م ي): رتبه بند4(جدول

يف
رد

 

  شاخص عامل
  ميزان همبستگي با
سهم دانشجوي 
دي  نام خارجي از كل ثبت

ه بن
رتب

  
  وضعيت ايران

 توسعه انساني  1
نمايه توسعه 

  نامناسب  1  6241/0  انساني
  )88(رتبه 

  بسيار نامناسب  3  5055/0  نرخ بيكاري وضعيت اشتغال  2

وضعيت  توسعه   3
 علمي

  نامناسب  6  436/0  نمايه دانش
  )72(رتبه 

وضعيت توسعه   4
 فناوري

  نامناسب  5  0,448  نوآورينمايه 

وضعيت توسعه   5
 آموزشي

  )99نامناسب(  4  4565/0  نمايه آموزش

  بسيار نامناسب  2  5326/0  امتيازي زبان رسمي كشور  6
  بسيار نامناسب  8  252/0  امتيازي روابط بين الملل  8

فناوري  وضعيت  9
 اطالعات

نمايه فناوري 
  بسيار نامناسب  9  241/0  اطالعات

  مناسب  10  0241/0  امتيازي  آب و هوا  10

دانشجوي   فاصله جغرافيايي  11
  منطقه اي

همسبتگي وجود 
  نامعلوم  11  ندارد

سياست هاي پذيرش   12
  نامناسب  7  341/0  امتيازي  دانشجو خارجي

  : محاسبه شده توسط محققمنبع
 

در  قي: اطالعات دقرانيا يدانشگاه ها يخدمات آموزش عال يبرا المللي بين يتقاضا
 نكهيوجود ندارد. اما با توجه به ا رانيدر ا ليتحص يبرا المللي بين يخصوص تقاضا

كند، به  يرا دنبال م المللي بين يجذب دانشجو استيس يبطور جد رانيدولت ا
ثبت نام   انيمعادل دانشجو رانيا يلخدمات آموزش عا يرسد تقاضا برا ينظر م

در  رانيا يخدمات آموزش عال يبرا ايدن يحداكثر تقاضا گريشده باشد. به عبارت د
. افتي شيافزا 18698رقم به  نيا 2016نفر بود. در سال  1233بالغ بر  2008
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 75لبنان  بودند؛  من،ي ه،يمانند عراق، سور يعرب يدرصد آن از  كشورها20حدود 
 جان،يمانند افغانستان، پاكستان، آذربا يغرب يايآس ياز كشورها زيدرصد ن

ثبت نام  يخارج انيدانشجو تيوضع يجذب شده بودند. بررس رهيو غ تركمنستان
عراق، لبنان،  ه،يدهد كه در حال حاضر افغانستان، سور ينشان م رانيكرده در ا

 رانيا انيمشتر نيهمترم بيو سودان به ترت جانيآذربا من،ي ن،يچ ه،يپاكستان، ترك
انگلستان،  كا،يمتحده آمر االتياز جمله ا شرفته،يپ يها ياز كشور يهستند و بعض

زبان و  يدر رشته ها يو علم ياسيس ،يمقاصد تجار يبرا زين هيژاپن، آلمان و روس
 كنند. يم افتيدر يخدمات آموزش عال رانيا ياز دانشگاه ها يفارس اتيادب

  ): جذب دانشجو از مناطق مختلف در دهه گذشته5(جدول

200 جذب دانشجو از
8

  200
9

 

201
0

 

201
1

 201
2

 201
3

 

201
4

 201
5

 

201
6

 

 3682 .. 1731 1392 877 989 614 512  266 كشورهاي عربي

 113 .. 42 47 47 52 33 22  34 اروپاي مركزي و شرقي

 242 .. 119 85 70 62 82 47  33 آسياي مركزي

 200 .. 56 58 50 56 51 23  39 آسياي شرقي و  پاسيفيك

 2 .. 4 0 4 0 5 0  0 آمريكاي التين و كارايب

امريكاي شمالي و اروپاي 
 غربي

37  143 6 33 16 69 49 .. 108 

 14109 .. 9244 5379 3330 2891 2211 695  619 آسياي جنوب غربي

 121 .. 43 27 6 24 11  9  10 جنوب صحراي افريقا

 121 .. 0 0 112 235 169 0  195 مناطق ديگر

 7057 4512 4342 3182 1451 1233  كل
1128

8 0 18698 

 Unesco,2018:منبع

  
با توجه به : يدر صادرات خدمات آموزش عال رانيبالقوه ا يو رقبا انيمشتر نييتع

موجود،  يمورد بحث در بخش اول و با توجه به تقاضا يعوامل كالن ساختار
 يتوسعه صادرات خدمات آموزش عال يبرا ييباال ليپتانس رانيا ياسالم يجمهور

را دارد كه رتبه توسعه  ييورهارقابت با كش ييتنها توانا يندارد و در عرصه جهان



 31                                   المللي در ايران هاي الزم براي جذب دانشجوي بين الزامات و زيرساخت

 

  

)، توسعه 82(ي)، توسعه علم98(ي)، توسعه آموزش49(يتوسعه اقتصاد ،يانسان
، 98، 50، 88باالتر از بي) شان به ترت63اطالعات( ي) و توسعه فناور76(يفناور

 بالقوه و عمده خود انيبهتر است مشتر رانيا گر،يباشد . به عبارت د 63و  76، 82
 كشور ها جستجو كند.  نيا انيرا در م يآموزش عال دماتصادرات خ يبرا

در  رانيبالقوه ا يو رقبا انيمشتر قيدق نييتع يچارچوب برا نيدر ا البته،
 يكيو  نزد يدو عامل تجانس فرهنگ ،يرابطه با صادرات خدمات آموزش عال

عمده خدمات  انيمنظر مشتر نيمورد توجه قرار داد. از ا ديبا زيرا ن  1ييايجغراف
) خواهند بود. البته، 1منطقه نشان داده شده در نقشه( يكشورها يآموزش عال

جهان  يكشورها گرياز د ياندك و  پراكنده ا انيمشتر رانيا يخدمات آموزش عال
 ينقشه را كشورها نينشان داده شده در ا يداشته و خواهد داشت . كشورها

 كيكه  يخدمات آموزش عال المللي بينچارچوب بازار در  ،يعني. مينام يم يمشتر
به  بيبه احتمال قر يو فرهنگ يعلم ياست، عالوه بر توافقنامه ها يبازار رقابت

نشان داده شده در  ياز كشورها رانيا يخدمات آموزش عال انيمشتر تياكثر نيقي
 ) خواهند بود.1(شكل

  

  
 رانيا آموزش عالي يتقاضا برا يياي): برد جغراف1(شكل

                                                                                                                          
الزم به ذكر است كه در اينجا مبادله دانشجو به دليل توافق نامه هاي سياسي خاص با كشور هاي دور و  .1

 .نظر گرفته نمي شود درنامتجانس 
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و پنج  هزار  ستيب ونيليم كيحدود  2008در سال  يبه اصالح مشتر يكشورها
درصد در  88تعداد حدود  نيداشته اند. از ا ينفر واردات خدمات آموزش عال

در  رانيداشته اند و ا رانيكردند كه سطح توسعه باالتر از ا يم ليتحص  ييكشورها
آنها را  انيتواند متقاض ينم ندارد؛نها را رقابت با آ ييمدت توانا انيكوتاه مدت و م

در  يمشتر يكشورها انيدرصد از دانشجو 12بطرف خود جلب كند: تنها حدود 
 ييتوانا رانيدارند و ا رانيتر از ا نييكنند كه سطح توسعه پا يم ليتحص ييكشورها

با  ران،ي. ادينام بيرق يتوان كشورها يكشور ها را م نيرقابت با آنها را دارد. ا
مدت   انيتواند در كوتاه مدت و م يم ،يعوامل كاركرد ياصول يو طراح يابيربازا

 يكشورها انيخود جلب كند. در م يرا  به سو بيرق يبالقوه كشورها انيمشتر
درصد آنها در 97بود كه حدود  المللي بين يدانشجو نيشتريب يدارا ني، چ يمشتر

 .كردند يم ليتحص رانيبا سطح توسعه باالتر از ا ييكشورها
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 2017- المللي بين يخدمات آموزش عال يبرا انيمشتر ي): تقاضا6(جدول

  ).Unesco, 2018(: منبع
 

واردات و صادرات  نيو همچن ب،يرق يو كشورها يمشتر ي) كشورها6(جدول
دهد. طبق  يآنها را بر حسب تعداد دانشجو نشان م نيدر ب يخدمات آموزش عال

وابسته به  بيرق تيو اهم ستنديهمسان ن رانيبالقوه ا يو رقبا انيجدول مشتر نيا
توسعه  ،يصادتوسعه اقت ،يسطح توسعه انسان ياست. بررس يمشتر متياه

افتهل    توسعه  کشورها افتهه    توسعه م    کشورهای افتهه    توسعه  کشورها افتهه    توسعه م    کشورهای ه

ستان 285152373047850/83220/1678افغا

217841450872760/66600/334الجزایر

جان 4312725967171600/60210/3979آذرا

ن 5719390718120/68320/3168ح

الدش 55787391553960/00700/993بن

  8693876529102164770/75100/249چ

318225919259030/18600/814م

305970902612157090/29500/705هند

4520633267119390/73590/2641اندونزی

5039238877115150/77150/2285ایران

3059119404111870/63430/3657عراق

239921669872940/69600/304اردن

8950573546159590/82170/1783قزاقستان

ت 216091396476450/64620/3538ک

ستان 11608758840200/65370/3463قرق

161825615105670/34700/653لبنان

  121271022519020/84320/1568لی

159911131746740/70770/2923عمان

ستان 5229719454328430/37200/628ا

  245185715188030/23310/7669فلسط

6380472416560/74050/2595قطر

 سعودی ستان 8928274059152230/82950/1705ع

   جنو 5223991230/76530/2347سودان

12988661163770/50900/491سودان

4479128232165590/63030/3697سوره

کستان 207541168090740/56280/4372تاج

200813534165470/17600/824توس

ه 444713709373780/83410/1659ترک

سنان 4469014252304380/31890/6811ترم

   عر  متحدە 11503966818350/84050/1595امارات

331599590235690/28920/7108ازکستان

240082021237960/84190/1581من

                        815,438               1,293,320    2,108,758ل 

سهمارقام
کشور
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اطالعات در رابطه با  يو توسعه فناور يتوسعه فناور ،يتوسعه علم ،يآموزش
از آن دارد  تيآنها حكا يخارج يدانشجو تيجمع تيبالقوه كم  يو رقبا انيمشتر

 ه،يترك زستان،ياردن، قرق يدر كشور ها بيبه ترت رانيبالقوه ا يرقبا نيكه مهمتر
 ن،يافغانستان، پاكستان، چ ،يو قزاقستان خواهند بود و در مقابل، كشورها نياكرا

 رانيا انيمشتر نيمهمتر بيقطر و لبنان به ترت ن،يبحر ،يهند، عراق، امارات، اندونز
 توانند باشند. يم

 طيدر شرا :رانيا يخدمات آموزش عال يبالقوه برا يخارج يتقاضا زانيم نييتع
معادل  رانيا يخدمات آموزش عال يبالقوه ساالنه برا يهمسان حداكثر تقاضا

بالفعل  يتقاضا زانياست. م بيرق يكشورها هيكل يبالفعل ساالنه برا يتقاضا
 ن،ي. بنابراستين نيمع ت،اس ديكه معادل ثبت نام جد بيرق يكشورها يساالنه برا

 يورود داكردنيپ ران،يا يبالقوه ساالنه برا يكردن تقاضا دايپ يشرط الزم برا
در  مياست. آمار مستق بيرق يبه كشورها يمشتر يكشورها يدانشجو ديجد

وجود  بيرق يبه كشورها يمشتر ياز كشورها ديجد يخصوص ورود دانشجو
توان محاسبه  يم ريموجود از رابطه ز يجورا بر اساس دانش ريمتغ نيندارد. اما ا

 كرد:

                   tjtjjttj gess  1     
)2-1(  

است و    tدر سال  jبيدركشور رق يخارج يتعداد دانشجو انگريرابطه   ب نيا در
در سال قبل است. و  به  jبيدركشور رق يخارج ينشان دهنده تعداد دانشجو

در  jبيدركشور رق يخارج يدانشجو يليو فارغ التحص ديتعداد ثبت نام جد بيترت
توان  ي) م2-1رابطه ( يرهايمتغ ييدهد. با جابجا ي) را نشان م  t(يسال جار

 كرد. داي) پ2- 2را از رابطه ( بيرق يدر كشورها ديتعداد ثبت نام جد

         tjjttjtj gsse  1   

 )3-1( 
آمار  زين   يعني ،يدر سال جار يليفارغ التحص زانيم ريمتغ يرابطه برا نيا در

به تعداد  tسال  النيكردن نسبت تعداد فارغ التحص دايوجود ندارد. اما با پ  ميمستق
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  نكهيزد. با فرض ا نيتوان آن را تخم يم  بيرق يدر كشورها tسال  انيدانشجو
را نشان   tدر سال  j بيكشور رق انيبه تعداد دانشجو النينسبت تعداد فارغ التحص

 ) قابل محاسبه است.3-1دهد،  از رابطه(

                               jtjjtjtj swsse 00       
)4-1( 
 يبرا يمشتر يبالفعل كشورها يتقاضا زانيبا توجه به معادله باال م:  ميدر رابطه باال دار 

 توان محاسبه كرد. يم ريرا به صورت جدول ز بيرق ياز كشورها يخدمات آموزش عال
  

  بيكشور رق يخدمات آموزش عال يبالفعل برا يتقاضا ني): تخم7(جدول
Soj Stj  Wtj  etj  ورودي جديد  

  كشور رقيب
تعداد دانشجوي 
خارجي در حال 

 2015تحصيل در

تعداد دانشجوي 
خارجي در حال 

  2016تحصيل در

نسبت 
فارغ 

التحصيل 
  به دانشجو

  سهم از كل  تعداد

 0/6 932 0/227 4170  4189  آذربايجان

 1/9 2821 0/208 12201  11844 بلغارستان

 0/0 26 0/188 693  821 كرواسي

 1/8 2650 0/2 6516  4832 قبرس

 7/4 11004 0/196 44766  41993 هند

 7/0 10458 0/27 18698  11288 ايران

 10/2 15285 0/214 47022  40378 اردن

 3/2 4731 0/218 12533  9977 قزاقستان

 2/6 3928 0/131 14984  12723 قرقيزستان

 3/2 4722 0/2 17029  15384 مراكش

 0/7 1021 0/2 3878  3571 عمان

 1/4 2076 0/171 10788  10509 قطر

 5/8 8635 0/255 25824  23073 روماني

 13/9 20808 0/192 79854  73077 عربستان سعودي

 1/5 2267 0/153 10690  9945 صروستان

 0/8 1241 0/188 10072  10876 اسلوواكي

 0/0 69- 0/126 1562  1866 تاجيكستان

 19/0 28428 0/176 87903  72178 تركيه

 5/9 8884 0/214 54144  57583 اكراين

 13/1 19515 0/211 77463  73445 امارات

 100 149361 0 540790  489552 جمع

 .استخراج شده است 2018در سال  ونسكوي ي: دو ستون اول و دوم از بانك اطالعاتمنبع
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 2016رقبا در سال  يدهد كه كل صادرات خدمات آموزش عال ي) نشان م7(جدول
 ي(تقاضا يحداكثر صادرات خدمات آموزش عال نيهزار نفر بود. اما ا 541حدود 

رقبا سهم  انيبا آن مواجه هستند. در م بيرق ياز كشورها كيبالقوه) است كه هر
درصد  6/0و در حدود  نيياپ اريبس ياز صادرات خدمات آموزش عال رانيساالنه ا

 ازمنديدرصد) ن19كشور اردن ( گاهيسهم در طول زمان تا جا نيا شياست. افزا
كار صورت  نيو بلندمدت است. اگر ا قيدق يزيو برنامه ر ياساس يكوشش ها

نخواهد  يدر صادرات خدمات آموزش عال يگاهيجا رانيا نده،يدر چند سال آ ردينپذ
  اشت.
 

 يريگ هجيو نت يبند .جمع3

 المللي بين يدانشجو كيكه  دهد يگزارش نشان م نيشده در ا يبررس مطالعات
. بلكه در ستين ليتحص يرشته خوب در دانشگاه خوب برا كيصرفاً به دنبال 

و  ليتحص ،يزندگ يبوم موجود برا ستزي از تربوم مطلوب ستيز كي يجستجو
است كه در  ييها يژگيو يشده دارا اديبوم مطلوب در ابعاد  ستيز كيكار است. 

 شود: يادامه به اختصار ارائه م

 باشد: ريز يها يژگيو يمناسب است كه دارا يزندگ يبرا يبوم ستيز 

 باشد؛ ياسيو س يفرهنگ ،ياجتماع ،يباز و آزاد از نظر اقتصاد يفضا يدارا  -1

 باشد؛ يآرام و باثبات ياسيو س يفرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصاد طيشرا يدارا  -2

ساخت  ري) و زرهيآب و برق و غ ،يسخت( حمل و نقل داخل يها رساختياز ز  -3
و مقرارت، بهداشت و  نياطالعات و ارتباطات، قوان ينرم مناسب (فناور يها

 ) برخوردار باشد؛مهيو ب يدرمان، خدمات مال

با كار پاره وقت  كهيباشد، بطور نييدرآمد قابل تصرف پانسبت به  يزندگ نهيهز  -4
 را فراهم كرد؛ ياستاندارد زندگ نهيبتوان هز

از حد  شياز حد گرم و نه ب شيمناسب داشته باشد، سرسبز و نه ب يآب و هوا  -5
 سرد باشد؛

و  يعلم ،يمنابع فناور شتريباشد و ب يريادگي يساده برا اتيزبان و ادب يدارا  -6
 با آن زبان منتشر شده باشد؛ يفلسف
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) باشد و هر يو مذهب يمل ،ي(عدم تعصب نژاديو اجتماع يتنوع فرهنگ يدارا  -7
 باشد؛ رايرا پذ يفرهنگ

 از دانشجو وجود داشته باشد.  ياجتماع تيبا ارزش باشد و حما ليعلم و تحص  -8

 ريز يها يژگيمناسب است كه از و ليتحص يبرا يبوم ستيز گر،يبعد د در
 برخوردار باشد:

) برخوردار يو جهان يمنطقه ا ،يشهرت مل ي(داراتيفيبا ك ياز دانشگاه ها  -1
 باشد؛

 يدارا يو اجتماع يفرهنگ ،يو آموزش يدرس هاي برنامه نظر از هادانشگاه  -2
 باشند؛ المللي بين تيماه

 متنوع بر خوردار باشد؛ يلتحصي سطوح و هااز رشته ينظام آموزش عال   -3

 دانش وجود داشته باشد؛ عيو توز ديتول يبرا ييباال يها تيو ظرف  ييتوانا  -4

وجود  يو جهان يمل ،ايمنطقه ،يمحل عصناي و هادانشگاه نيب يكينزد يهمكار  -5
 داشته باشد؛

افراد  ليتحص يبرا ييباال يو مردم يدولت ياريباشد و هم نييپا يليتحص نهيهز  -6
 وجود داشته باشد؛

 و دانشگاه اعمال شود؛ دياز دانشجو توسط اسات يو معنو يماد تيحما  -7

 داشته باشد؛ يباال يو رفاه يا هيتغذ ،يدانشگاه امكانات بهداشت  -8

 باشد: ريز يها يژگيو يكار مناسب است كه دارا يبرا يبوم ستيدر بعد سوم، ز 

 يبرا يخوب يباال و چشم انداز شغل يشغل يفرصت ها ن،ييپا يكارينرخ ب  -1
 دانشجو وجود داشته باشد؛ 

 وجود داشته باشد؛ ييكار دانشجو يبرا ييحقوق و دستمزد باال  -2

 مهاجران وجود داشته باشد؛ يبرا ياتريو پو يكسب و كار بهتر طيمح  -3

 شكل گرفته باشد؛ ينيو كارآفر ينوآور يبرا يقو يها ستمياكوس  -4

 باشد؛ اديتنوع شغل و حرفه ز   -5

 بر دانش باال باشد. يمبتن يو شغل ها هاتيسهم فعال   -6

شده به عنوان عامل كشش كشور  اديابعاد  هاييژگياز و كيمطلوب هر تيوضع
شده به عنوان عامل رانش  اديابعاد  هاييژگياز و كينامطلوب هر تيمقصد و وضع
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و جذب دانشجو  را  يآموزش عال يكه تقاضا يشود. عوامل يم يكشور مبداء تلق
 مؤثر است.  زيمهاجر ن رشيدهد، بر اقدام به مهاجرت و پذ يقرار م ريتحت تأث

بوم توسعه  ستيو كار  را ز ليتحص ،يمطلوب از زندگ يها يژگيبا و يبوم ستيز
 ،ينامطلوب از زندگ يها يژگيبا  با و يبوم ستي. در مقابل، زديتوان نام يم افتهي

افراد  افتهيبوم توسعه  ستيز. مينام يم افتهيبوم توسعه ن ستيو كار  را ز ليتحص
كند. در مقابل،  يجلب و جذب م ودرا به طرف خ انيكرده  و دانشجو ليتحص

كند.  يرا از خود دفع م انيكرده و دانشجو ليافراد تحص افتهيبوم توسعه ن ستيز
ها  يژگيكند كه در هر سه بعد و در تمام و يدانشجو را جذب م نيشتريب يكشور
جذب  گريد ياز كشورها يشتريب يخواهد دانشجو يه مك يباشد. كشور نيبهتر

 و كار را بهبود بخشد. ليتحص ،يشده در ابعاد زندگ ادي يها يژگيو ديكند، با

بوم مطلوب و كمك به  ستيدر شناخت ز  ينقش مهم يبر آن، عوامل ارتباط عالوه
 عوامل عبارتند از:  نيبه آن دارند. ا دنيدانشجو جهت رس

 ،ياسيس ،ياقتصاد يروابط دوستانه و حسنه يلملل: هر چقدر كشورا نيروابط ب  -1
دانشجو  تواند يم شتريكشور جهان داشته باشد، ب گريبا د يو فرهنگ ياجتماع

 جذب كند؛

 ستيضمن كمك به شناخت ز شرفتهياطالعات پ ياطالعات: فناور يفناور  -2
 يبوم برا ستيآن، موجب مطلوب تر شدن ز بسوي حركت و ترمطلوب يها بوم

 .شود يم ليكار و تحص ،يزندگ
بوم  ستياز ز انيشود دانشجو يباعث م ييايجغراف يكي: نزدييايفاصله جغراف  -3

 شوند. ريتر  سراز بوم مطلوب ستينامطلوب به ز

بطور خاص، اطالعات و دانش  اني: افراد بطور عام و دانشجوياجتماع يشبكه ها  -4
دوستان و  يشبكه ا قيمطلوب را از طر يبوم ها ستيالزم در رابطه با ز

 آورند. يبدست م نترنتيخود و كتب و ا دياسات شاوندان،يخو

 و مهاجر. ستيتور رشيپذ يها استيس  -5

 ريز قي: ارتباطات عمدتاً از طرالمللي بينحمل و نقل  يساخت ها ريوجود ز  -6
 شود.  ي) انجام مينيزم ،ييايدر ،يي( هوا المللي بينحمل و نقل  يها ساخت

اطالعات و  يو فناور يارتباط جمع يها بوم از رسانه ستيز  ميمستق ريغ غيتبل  -7
 ارتباطات.
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كشور  كيجذب دانشجو توسط  ي: البته، برايجهان نيبا قوان يو هماهنگ يهمراه
 نياز قوان ي. اگر كشورستين يبوم مطلوب و تعامالت مناسب كاف ستيتنها وجود ز

 ن،يتوان جذب كننده موفق دانشجو باشد. بنابرا ينكند نم يرويپ يو مقررات جهان
و  ييدر جابجا ينقش مهم المللي بينمقررات، عهدنامه ها و توافقات  ن،يقوان
 شتريب يجذب دانشجو يبرا رانيكنند. به عنوان نمونه، ا يم فايدانشجو ا اناتيجر

 تعرفه و تجارت يابتدا به موافقت نامه عموم ديجهان، با يكشورها گرياز د
)GATT( تجارت در خدمات ي) و موافقت نامه عمومGATSو از قانون  وندد؛ي) بپ

 كند. يروي) پTRIPs(يفكر تيمالك

جهان عالوه بر  يكشورها گريجذب دانشجو از د شيافزا يبرا رانيا ن،يبنابرا
روش  ديو كار، با ليتحص ،يبوم خود در سه بعد زندگ ستيز يها يژگيو وديبه
و  نيجهان را بهبود ببخشد و از قوان يكشورها گريتعامل و روابط خود با د يها

احترام بگذارد و  المللي بين وافقاتكند و به معاهده ها و ت يرويپ المللي بينمقررات 
  است. خالصه شده ري. عوامل بحث شده در باال در شكل زوندديبه آنها بپ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يخارج يجذب دانشجو يها كننده نييتع ي): چارچوب مفهوم2(شكل
  

 

 

 

 

 

 

 

 كشور مبدأ  كشور مقصد

 طرف تقاضا  عرضه طرف

 همراهي با قوانين و مقررات جهاني    نامطلوب     مطلوب   

 نامطلوب    تعامالت و ارتباطات انساني              مطلوب   

 نامطلوب    زيست بوم براي زندگي دانشجويي      مطلوب   

 نامطلوب    زيست بوم براي تحصيلي                 مطلوب   

 نامطلوب    زيست بوم براي كار                      مطلوب   

جذب دانشجو
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كه با مسأله رانش و مهاجرت نخبگان مواجه  يالزم به ذكر است كشور انيپا در
 باشد. المللي بين انيدانشجو يبرا يبوم خوب ستيتواند مقصد و ز ياست، نم
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 هاي تخصصي ليست گزارش

گسست و بازپيوست آموزش پزشكي به آموزش عالي يا ادغام آموزش پزشكي  .1
  در وزارت بهداشت؟ (حميد جاوداني)

ها در كشورهاي دنيا و ايران در جهت  بررسي تطبيقي ساختار دانشگاه .2
  هاي تحصيلي (سميه فريدوني) ها و گروه سازي دانشگاه كوچكپيشنهادي براي 

شناسايي و حمايت از استعدادهاي برتر و نخبه دركشورهاي دنيا و ايران  .3
  (مهتاب پورآتشي)

هاي آموزشي كوتاه مدت در كشورهاي دنيا (با اولويت  مطالعه تطبيقي دوره .4
  شي)هايي براي ايران (مهتاب پورآت كشورهاي پيشرو) و رهيافت

ها در ايران؛ تحول در برنامه درسي دانشگاهي (زهرا  جهاني شدن دانشگاه .5
  رشيدي)

هاي ايران و ارائه راهكارهايي براي  تحليل وضعيت كيفيت آموزشي در دانشگاه .6
  بهبود آن (زهرا رشيدي)

    

 


