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  ديباچه
تخصصي با ريزي آموزش عالي به مثابه نهادي علمي و  مؤسسه پژوهش و برنامه

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

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

هاي تخصصي كه  در اين راستا به منظور پاسخگويي سريع، مؤسسه تدوين گزارش
هاي پژوهشي به كار  رويكردي چابك و كوتاه مدت است را در كنار انجام طرح

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

باشد. اين  هاي آموزش عالي و ... مي كيفيت، مطالعات تطبيقي، تحليل سياست
ها سعي دارند ضمن تحليل وضعيت موجود، راهكارهايي مفيد و مؤثر در  گزارش

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

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

  ها به اين مؤسسه ارسال نمايند. خصوص هر يك از گزارش
  

  رضا منيعي
  معاون پژوهشي مؤسسه
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  يدهكچ
المللي  اكنون كشور ايران با ضعف جدي در زمينه جذب دانشجوي بين هم
ترين جنبه آن در حوزه راهبردي و سياستگذاري است. پس از  و مهم روست روبه

 ها فراهم خواهد شد.پركردن اين خأل راه براي اقدامات عملي و تمهيد زيرساخت

رغم  المللي سهم كشور ما چقدر است؟ علي پرسش اين است كه در اين بازار بين
عالي ايران كه موجب شده است تعداد دانشجويان از  جهشي در آموزش توسعه كمي 

برسد، از نظر 1397ميليون نفر در سال 4به حدود  1357هزار نفر در سال  175
  جهان در چه وضعيتي هستيم؟  منطقه و المللي در شاخص تعداد دانشجويان بين

 هاي زير است: جستجوي پاسخ به پرسش اين مطالعه در ،اين عالوه بر

  هاي نظري و تجربي در حوزه جذب دانشجويان خارجي وجود دارد؟ چه آموزه -1
 كيفي جذب دانشجويان خارجي چه الزامات و براي ارتقاي كمي و-2

  است؟ هايي نياز زيرساخت
  ساختار گزارش حاضر مشتمل برسه بخش است:

  المللي دانشجويان تحرك بين بازار و ايران در سهم كشورهاي جهان موقعيت و -1
  هاي تحصيلي مهاجرت دهنده هاي توضيح نظريه-2
 ،حقوقي مديريتي، سياسي، اقتصادي، هاي فرهنگي، الزامات وزيرساخت-3

  آموزشي
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  مقدمه 
دهد.  المللي رخ مي رف محيط بينچند وجهي است كه در ظ حركتي  ميتوسعه عل

پديدة جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ از سويي و موضوع جهان وطن بودن علم و 
را افزايش داده است.  المللي بينسوي ديگر، روند رو به رشد فعاليتهاي  از فناوري

حركت آزاد و بدون محدوديت سرمايه، اطالعات و ايده در سطح جهان كه تحرك و 
بن ماية تشكيل  ،شجويان و پژوهشگران و نوآوران بخشي از آن استدان جايي جابه

  سرمايه انساني در چارچوب و استاندارد جهاني است.
 ارتقاي هويت ملي و :از اند عبارت عالي آموزششدن  المللي بينمزاياي  برخي از

ابزار معرفي فرهنگ ملي، رشد پيوندهاي اقتصادي، رشد رقابت اقتصادي، معرفي 
درك متقابل  تفاهم و يگسترش امنيت ملي و ارتقا ،منبع اقتصادي عنوان بهعلم 
 .المللي بين

نه تنها   ميعل المللي بينها و تبادالت  سطح همكاري ، كشورها با ارتقايامروزه
بلكه به نوسازي اقتصاد و كارآمدي  ،كنند مشروعيت جانبي و منزلت كسب مي

ن در سطح جغرافياي جهان رسانند. تحرك دانشجويا خود مدد مي فناوري
بازار  كرده،هاي راديكال را فراهم  ظهور نوآوري و فناوريهاي تسهيل انتقال  زمينه

را نيرومند ساخته و تراكم و انباشت  عالي آموزشعلم و نظام عرضه و تقاضاي 
ي را سامان داده است. اين افزار نرممناسبي از نيازها و كاالهاي جديد فرهنگي و 

 است.  ميموتور محرك توسعه عل ،راه با تنوع و غناي فرهنگي استتراكم كه هم
 فراهم كردهرا فضايي  زمينه ومثابه كسب و كار  به عالي آموزشظهور  ،امروزه

  .تر شود آنان گسترده جايي جابه تحرك و تا جذب دانشجوي خارجي و است
 الگوهاياست كه از  نيز مبحث مستقلي 1دانشجويان جايي جابه تحرك و 

 در شكل وروابط سياسي كشورها  تأثير .كند ميپيروي  موقعيتي، محلي و خاص
  توجه است. قابل اعتنا و اين تحركميزان 

                                                                                                      
1.Students Mobility 
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مطالعات موجود در زمينه رابطه مقطع تحصيلي با تحرك دانشجويي قابل بررسي 
، كيائوهانگتحرك بيشتري دارند ( ،كساني كه سطح تحصيالت باالتري دارند ؛است

1988(.  
 ،اي حاشيه زينتي و ياقدام عنوان بهنون به موضوع جذب دانشجوي خارجي نه اك

نگريسته  عالي آموزششدن  المللي بينهاي  جنبه يكي از اقدامات و عنوان بهبلكه 
   شود. ميمشاهده  1هاي آن در شكل  ساير جنبه شود. مي
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المللي شدن آموزش عالي هاي مختلف بين جنبه .1شكل 
  
 زير است: قراربه  عالي آموزششدن  المللي بينزاياي م

 ؛)1998، (نايت وويت معرفي فرهنگ مليبراي  يابزار ارتقاي هويت ملي و .1
 ؛عنوان منبع اقتصادي هعلم ب، رشد رقابت اقتصادي، رشد پيوندهاي اقتصادي .2
 ؛گسترش امنيت ملي .3
 ؛المللي بيندرك متقابل  ارتقاي تفاهم و .4
 ؛هاهش خصومتكا تقويت ديپلماسي و .5

هاي  تغيير در برنامه
 كالن درسي

هاي پژوهشي  همكاري
 الملليبين

هاي  همكاي
اي و اي، منطقهمؤسسه

 فرامرزي

ارتقاي چند زبانگي و 
 چند فرهنگي

 الملليكاريابي بين

تأييد واحدهاي 
 الملليبين

آموزش آزاد و از راه 
 الملليدور بين

و اي هاي رشتهشبكه
 هاانجمن

 بين المللي شدن
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 ؛پذيري علمي جامعه و  ميرشد اجتماعات عل .6
 ؛عالي آموزشاساس  عنوان بهرشد تفكر انتقادي  كاهش تعصبات و .7
 ؛ارتقاي استانداردهاي كيفيت .8
 ؛فناوريتسهيل انتقال  .9

صالحي  و (ذاكرصالحي شمال و بين جنوب فناوري كاهش شكاف علم و .10
 .)1391 ،آبادي نجف

 تأثيرهمه آنها تحت  ،المللي و جهاني نيستند نبي ها دانشگاهاگرچه همه 
جهاني شدن ). 122: 1998اسكات،فرايندهاي جهاني و جهاني شدن هستند (

پهنه سراسر جهان با درنورديدن مرزهاي ملي وكم  سرمايه در گردش آزاد فكر و
 المللي شدن يك راهبرد انتخابي باحفظ تمام ابعاد شدن حاكميت ملي است.اما بين

چند  يا المللي شدن مي توان سه يا چهار كشورهدف بين در ملي است. حاكميت
  با آنها برنامه هاي مشاركتي را پيش برد. انتخاب و دانشگاه مشخص را

ها و همچنين قوانين و اصول مديريت و ها، فعاليت امروزه تمام برنامه ها دانشگاه
ه اطالع همگان هاي مختلف الكترونيكي و چاپي ب كار خود را از طريق سيستم

بين مردم، » سويه و فعالارتباط چند« ددر ايجا ا ه ها و كاتولوگ رسانند. وبسايت مي
شود كه دانشگاه به  مي موجب. اين امر نقش مهمي دارند ها دانشگاهدانشجويان و 

پاسخگو باشد. از  مردم و مشتريان خود برابرو در  شود ي ادارهتر نهاساالر نحو مردم
جهان امروز، نظام ارتباطات و ماهيت رفتارهاي » جهاني شده« وضعيت ،رو اين

) 1998) و اسكات ( 2001دانشگاهي را دگرگون كرده است. از اين ديدگاه، دلنتي (
زير فهرست  صورت بهرا  عالي آموزشجهاني شدن در  هاي برخي از شواهد و زمينه

 د:ان كرده
 مياند و بخش عظي ير دادهاينترنت و پست الكترونيكي ماهيت ارتباطات را تغي 

ي از دانش در فضاي سايبر قرار داده شده است و زمان و فاصله ديگر موانع 
  ارتباطات نيستند.برقراري دانش و  براي گسب

 المللي  هاي بين كنند. كنفرانس ميسهولت سير و سفر ه دانشگاهيان امروزه ب
هاي  موقعيتها و  شوند و دانشگاهيان فرصت ميبيش از هر زماني برگزار 

  سراسر عالم را دارند. درهمتايان خود  با بيشتري براي مالقات
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 هاي ارتباطي ميان دانشگاهيان هر روز در حال  ها و شبكه پيوندها و تشكل
هاي چند بعدي و چندگانه تحقيقاتي دانشگاهيان در  افزايش است و شبكه

  سراسر جهان گسترش يافته است.
 لفان ؤها و مقاالت گروهي و جمع م تشار كتابفعاليت گروهي در تحقيقات و ان

نشين و منزوي  رو به افزايش است و ديگر آن تصور دانشمند و نويسنده گوشه
  و تنها در حال منسوخ شدن است.

 شدن بيشتر است ددر حال استاندار عالي آموزش.   
 در سياست علم اروپا كامالًاين امر  ؛دانش فرامليتي در حال تحقق يافتن است 

كند و  ميگذاري  شود. اتحاديه اروپا در زمينه تحقيقات سرمايه ميه ديد
  پردازد.  ميهاي پژوهشي را  هزينه

 بلكه سير و سفر دانشجويان نيز افزايش يافته و  ،نه تنها مدرسان و استادان
است. دانشجويان نه تنها از  افزايشتعداد دانشجويان خارجي جهان در حال 

ه كشورهاي ته نيز بكه از كشورهاي توسعه يافبل ،كشورهاي در حال توسعه
 .)1387 فاضلي،( روند ديگر مي

 جايي جابهطور فزاينده به دنبال افزايش تحرك و  ي سراسر جهان بهها دانشگاه
دانشجويان خود هستند. براي دانشگاهي كه دانشجويان و كاركنانش  المللي بين

مزاياي بالقوه متعددي  ،كنند ميشركت  المللي بينهاي تبادل  فعاالنه در برنامه
المللي دانشگاه، فرصت  تواند به افزايش اعتبار بين ميوجود دارد. اساساً اين امر 
المللي، تنوع  ي موفق، ظرفيت توسعه روابط بينها همحك خوردن در برابر نمون

جمعيت دانشجويان و همچنين تمام مزاياي نهفته در تنوع و دسترسي به بازارهاي 
شهرونداني جهاني شناخته  عنوان بهاكنون دانشجويان  بالقوه شود.  مياستخدا

  .)2012برنان، شوند (سيسون و مي
جدي در زمينه جذب دانشجوي خارجي  اكنون كشور ايران با ضعف هم

است. پس از  سياستگذاري حوزه راهبردي و جنبه آن در ترين مهم و روست روبه
 ها فراهم خواهد شد.تمهيد زيرساخت راه براي اقدامات عملي و پركردن اين خأل

 رغم عليالمللي سهم كشور ما چقدر است؟  پرسش اين است كه در اين بازار بين
ايران كه موجب شده است تعداد دانشجويان از  عالي آموزشجهشي در   يمتوسعه ك
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برسد، از نظر 1397ميليون نفر در سال 4 به حدود 1357هزار نفر در سال  175
   دانشجويان خارجي در چه وضعيتي هستيم؟شاخص تعداد 

 هاي زير است: اين مطالعه درجستجوي پاسخ به پرسش
  دارد؟ در حوزه جذب دانشجويان خارجي وجود تجربي وهاي نظري  چه آموزه -1
براي ارتقاي كمي وكيفي جذب دانشجويان خارجي چه الزامات -2
  ي نيازاست؟هاي زيرساختو

  جهان درايران و المللي جذب دانشجويان بين وضع موجود

  المللي بينتعريف دانشجوي 
شود كه براي تحصيل از مرزها عبور به افرادي گفته مي المللي بيندانشجويان 

كنند نيستند (فكت اما مقيم يا شهروند كشوري كه در آن تحصيل مي اند، كرده
  ).WES، 2014سسه ؤشيت م

را  المللي بينجويان دانش (OECD)هاي اقتصادي  سازمان توسعه و همكاري
دنبال تحصيالت تكميلي به خارج از كشور خود سفر  هكند كه ب ميافرادي معرفي 

آموزش ملي آن كشور  نظاماين تعريف، در هر كشور طبق  رغم عليكنند.  مي
شود. در ادامه چند تعريف مختلف  ميارائه  المللي بينتعاريف متفاوتي از دانشجويان 

  آمده است؛  ليالمل بيناز دانشجويان 
افرادي هستند كه فقط با ويزاي  »المللي بيندانشجويان « استراليا كشور در

كنند. دانشجوياني كه از  ميدر خارج از كشور خود تحصيل  575تا  570هاي  رده
دانشجوياني كه و  كنند مياستراليا استفاده كشور حمايت مالي يا بورس تحصيلي 

در اين گروه  ،كنند مياستراليا تحصيل ور كشو در  دارندويزاي موقت ديگري 
استراليا به ويزا كشور شهروندان نيوزلند براي تحصيل در  نمونه، برايگنجند.  مين

  شوند. ميمحسوب ن المللي بيندانشجويان  وجز ،بنابراينو نياز ندارند 
يان دانشجو«ژاپن طبق قانون كنترل مهاجرت و پذيرش پناهندگان كشور  در

، ها دانشگاهكه در هر يك از  شود ميي اطالق به اتباع خارج »المللي بين
ي فني، ها دانشكدهي مقدماتي، ها دانشكدههاي تحصيالت تكميلي،  دانشكده
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 ي ژاپن از طريق ويزايها دانشگاههاي مقدماتي  اي يا دوره هاي آموزش حرفه كالج
  مشغول به تحصيل هستند. »دانشجويي«

كساني هستند كه در مؤسسات  المللي بينجويان ، دانشيادشدهبر اساس تعاريف 
هاي بلندمدت  كنند كه اين مؤسسات هم شامل برنامه ميآموزشي خارجي تحصيل 

  1.شوند ميمدت  هاي كوتاه و هم برنامه
 يست.ن استفاده مي شود كه چندان متداول »دانشجويان خارجي«گاهي نيز از واژه 

روند محل تحصيل خود تلقي دانشجويان خارجي دانشجوياني هستند كه شه
بنابراين مالك تعريف دراينجا مليت وحق شهروندي است.(نه محل  شوند. نمي

  اقامت)

  كشورهاي مبدأ مهم ترين
 400,000 چيني وجوي دانش 750,000 به نزديك، هر سال يبرآورداساس  بر

تقاضا  جهان سراسر در عالي آموزش به مؤسسات هندي براي تحصيلدانشجوي 
به تحصيل در خارج  اين دو كشورجويان دانش عالقه شديددهنده  كه نشان دهند مي

جوي دانش 170,255 و 441,186 به ترتيب با و هند چينكشورهاي است.  از كشور
شمار  هب المللي بيناز نظر دانشجويان برتر  مبدأ دو كشور در سراسر جهانسيار 

كامالً  و هندي چيني دانشجويان جايي جابهتحرك و  هاي اصلي محرك. روند مي
 توانايي رفاه است كه افزايش يكي اي اصليه محرك، از نظر عرضه. مشابه است

 گسترش سريعديگري  و برد ميدر خارج از كشور را باال  آموزش هاي پرداخت هزينه
 هاي اصلي محرك از نظر تقاضا،. است كيفيت بدون لحاظ كردن عالي آموزش نظام
 بودجه و كاهش جبران دانشجويان براي به پذيرش ها اهدانشگ  ميرويكرد تهاجيكي 

دهندگان  ارائه جذب نيرو و هاي كانال تري از طيف وسيع دسترسي بهديگري 
  است. خدمات

  شرايط الزم
 در،  در دانشگاهشدن  پذيرفته معموالً قبل از نگر آينده المللي بيندانشجويان 
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يا  TOEFL، iTEP، PTE ، IELTS، DELF همچونخارجي  زبان هاي آزمون
DELE  هنگام ورود  المللي بيندانشجويان  برخي از كهبا وجود اينكنند.  ميشركت

شوند  مياند، متوجه  را در سطح خوبي فرا گرفتهآن زبان محلي به كشور مورد نظر 
، رسيد مينظر  هعالي بخود در داخل كشور كه خارجي  هاي آنان در زبان تواناييكه 
 سريع كافي مكالمه و روان صورت بهانتقال افكار و مفاهيم  ياها  سخنراني درك براي

 (همان ماخذ).نيست

  المللي بينكشورهاي مقصد دانشجويان 
كنفرانس  (يونسكو) در ملل متحد و فرهنگي  ميعل آموزشي، سازمانطبق گفته 

 2,5بيش از  2002درسال،عالي آموزش گزارش اين سازمان درباره 2009 جهاني
 همچنين يونسكو. خود مشغول به تحصيل بودند انشجو در خارج از كشورميليون د

 7تا حدود  2020 تا سال احتماالً المللي بيندانشجويان  تعداد بيني كرد كه پيش
براي تحصيل در  المللي بيندانشجويان  اصلي كه مقصدهاي .يابد افزايش  ميليون نفر

 فرانسه، آلمان، انگلستان تحده،اياالت م ، كشورهايدهند ميخارج از كشور ترجيح 
 و 2000هاي  بين سال المللي بيندانشجويان  تعداد كلي، طور به. و استراليا هستند

با اين حال،  .ميليون نفر رسيده است 2بيش از  به دو برابر شده و بيش از 2007
نيوزلند، كره، هلند، كشورهاي در  المللي بيندرصد دانشجويان  بيشترين افزايش

  ، اسپانيا، ايتاليا و ايرلند بوده است.يونان
 المللي بينهاي اخير، برخي از كشورهاي شرق آسيا و خاورميانه جذب دانشجويان  در سال

اند. اين مناطق با اهداف بلندپروازانه و آشكار وارد بازار  را در سطحي وسيع آغاز كرده
اي خود به مراكز آموزشي المللي به كشوره اند تا با جذب چند صد هزار دانشجوي بين شده

    1.تبديل شوند اي منطقه

  اياالت متحده، انگلستان و استراليا كشورهاي 
 المللي بيندانشجويان  بيشترين تعداد و استراليااياالت متحده، انگلستان كشورهاي 

نام از  ثبت 277,723 حدوددارا بودن  با متحده اياالت، و ارقام اعداد نظر از ند.را دار
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و  رود ميشمار  هيكه تاز اين رقابت ب 2010-11 سال در ان خارجيدانشجوي
از  ثبتنام 000,280 و 000,330 استراليا به ترتيب با بريتانيا وكشورهاي 

 .ها قرار دارندپس از اياالت متحده در باالترين رتبه دانشجويان كشورهاي خارجي
نفر  000,160 آمريكا،اياالت متحده  المللي دانشجويان بين نفر از 000,200 حدود

المللي  دانشجويان بين نفر از 000,70 انگلستان وكشور  المللي دانشجويان بين از
 عنوان به معادل آن را يافرا گرفته  زبان دوم عنوان به زبان انگليسي را استرالياكشور 

  اند. آموخته يا دوره آموزشي مبحث درسي
با دو رويداد  21هه اول قرن دانشجويان در د المللي بين جايي جابهتحرك و 
كلي تغيير  هب 2008سپتامبر و ركود اقتصادي سال  11ه ثيعني حاد ؛بزرگ خارجي
سپتامبر اياالت متحده را بر آن داشت تا شرايط صدور ويزا براي  11يافت. حادثه 

استراليا و انگلستان از اين فرصت كشورهاي تر كند، در نتيجه  دانشجويان را سخت
به موفقيت رسيدند. جريان رشد  المللي بيندند و در جذب دانشجويان استفاده كر

به  2008استراليا و انگلستان ادامه داشت، اما ركود اقتصادي سال كشورهاي براي 
يكي  :شدمنجر  در اين كشورها المللي بيننام دانشجويان  آشكار شدن دو بعد ثبت

در مقايسه با دانشجويان  ملليال بينتعداد دانشجويان  ناپذير نسبت باال و كنترل
هاي  كارگيري شيوه هو ديگري مسائل مربوط به كيفيت و برخواسته از ب  ميبو

هاي  . به گفته سازمان توسعه و همكاريبود پذيرش نيرو در اين كشورها  ميتهاج
 عالي آموزشدر ها  نام از ثبت ٪15,3و  ٪21,5به ترتيب  2009در سال 1 اقتصادي

كه اين آمار در مربوط به دانشجويان خارجي بوده اليا و انگلستان استردر كشورهاي 
  .% بوده است4اياالت متحده كمتر از 

 در سفارت اياالت متحده سايت كه در وب "2اپن درز 2010گزارش "طبق 
 براي ويزاهاي صادر شده از سوي اياالت متحده تعداد ،منتشر شده است چينكشور 

 000,98 از بيش از ي اياالت متحدهها دانشگاه رتحصيل د براي دانشجويان چيني
ه كافزايش يافته  2010در اكتبر ويزا  000,128 حدود به 2009در سال ويزا 
ترين  برجسته چين را بهكشور و  بوده سال يك درصدي در 30دهنده رشد  نشان
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و  تعداد دانشجويان چيني .تبديل كرده است المللي بيندانشجويان مبدأ  كشور
 تحصيل در براي متحده اياالتي ويزا با المللي بيندانشجويان  تعداد كل كلي،طور به

 سال تحصيلي در  691,000 حدود درصد و تا 3 حدود ها دانشگاهها و  كالج
به  2012-2013سال تحصيلي  اين تعداد در افزايش يافته است. 2010-2009

درصدي  30يش افزا ،سوي ديگر از .)2013 سسه اپن درز،ؤم رسيد 819644رقم
شناخته شد و در حال  2010سال  عامل اصلي رشد در نام دانشجويان چيني ثبت

را تشكيل  المللي بين كل دانشجويان درصد از 18بيش از  چيني دانشجويان ،حاضر
   دهند. مي

نفر دانشجوي  566، 500ميالدي، درحدود  2016براساس آمار دولت چين در سال 
نفر به اين كشور  422، 500اند و   ز اين كشور رفتهچيني براي تحصيل به خارج ا

اند. به عبارت ديگر سهم دانشجويان بازگشته به دانشجويان خارج شده از  بازگشته
افزايش يافته است كه  2016درصد در سال  80به حدود  2011درصد در سال  55

در  درصدي در حجم ساالنه دانشجويان بازگشتي 132از نظر مقدار مطلق افزايش 
 در:صلواتي و 2017 ) (هائو و همكاران 10ساله است (نمودار  5طول دوره 

  )1397ملكي،
ي اياالت متحده براي مدتي طوالني پذيراي دانشجويان چيني ها دانشگاهها و  لجكا
 10، 2010چين پاسخگوي كل تقاضاها نيست. در سال  عالي آموزش نظامزيرا  ،اند بوده

ميليون  5,7ن در آزمون ورودي كالج ملي شركت و براي ميليون دانشجو در سراسر چي
طور  دوره كارشناسي بهدر ند. از آنجا كه دانشجويان خارجي كردظرفيت دانشگاه رقابت 

معمول شرايط الزم براي دريافت كمك مالي فدرال اياالت متحده را ندارند، در اين 
در حال حاضر، به لطف  ي مالي اندكي هستند.ها كقادر به ارائه كم ها كالجموقعيت 

ي چيني بيشتري استطاعت پرداخت ها هي اخير، خانوادها لاقتصاد پررونق چين در سا
هاي خارج از كشور را دارند.  ي اياالت متحده و مواجهه با چالشها دانشكدهي ها ههزين

. ستگاهي تيتر اول خبرها از تقلب در نمرات آزمون و ريز نمرات هر خصوصنگراني در 
نشجويان چيني كه در آزمون تسلط به زبان انگليسي توانايي بااليي از خود نشان حتي دا

ممكن است در صحبت كردن و نوشتن به اندازه كافي تبحر نداشته باشند و  ،دهند مي
كه با نوشتن مقاله و بحث و تبادل  ،هاي درسي اياالت متحده نتوانند همگام با كالس
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   1پيش روند. ،نظر همراه هستند

  آلمان و فرانسه رهاي كشو
دانشجويان  از ٪20دارا بودن حدود  باآلمان و فرانسه كشورهاي  2006در سال 
 از خارج در دانشجوي در حال تحصيل ميليون 7/2 از 000,515 يا جهان خارجي
اين رقم  .شناخته شدند عالي آموزش كشورهاي مقصد ثانويه بهترين عنوان به كشور

(اطلس دانشجويان  نشجو افزايش يافتدا 577293به  2013سال  در
 .)2014،المللي بين

  ژاپن، كانادا و نيوزلند كشورهاي 
كشورهاي مقصد در حال تكامل براي  عنوان بهژاپن، كانادا و نيوزلند كشورهاي 

ژاپن، كانادا و  كشورهاي 2006. در سال اند هشناخته شد المللي بيندانشجويان 
 عالي آموزش تحصيل درميليون دانشجو كه براي  7/2 از 000,327نيوزلند با حدود 

درصد از بازار دانشجويان  13هم حدود  به خارج از كشور خود سفر كرده بودند، روي
افزايش يك درصدي به  اين سهم با 2013سال  درد. در اختيار داشتنرا  المللي بين
ا تعداد كاناددر كشورهاي  .)2014 ،المللي بين(اطلس دانشجويان  رسيد درصد 14

در  2010در سال  آنهاتعداد طور گسترده افزايش يافته و  بهدانشجويان هندي 
با  Learnhubهايي مانند  سازمان است. رسيدهدرصد  280تا  2008مقايسه با سال 

د، از نكشان مياي كه دانشجويان هندي را به خارج از كشور  ارائه خدمات مشاوره
 كنند. ميهندي نهايت استفاده را  ليالمل بينروند رو به رشد دانشجويان 

  مالزي، سنگاپور و چين كشورهاي 
 المللي بينمالزي، سنگاپور و چين مقاصد در حال ظهور براي دانشجويان كشورهاي 

دانشجو كه در  000,300تا  000,250هستند. اين سه كشور با دارا بودن حدود 
 عالي آموزشدر مقطع در اين كشورها  اند هتصميم گرفت 2006و  2005ي ها لسا

از بازار دانشجويان جهاني را به خود  ٪12حدود  ميند، سههادامه تحصيل بد
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اي كه  گونه به ،افزايش چشمگيري داشته 2014سال اين ارقام تا .اند هاختصاص داد
اختصاص  اين سال به خود كل دانشجويان خارجي را در درصد 8 چين فقط كشور

  .ه استداد
 شمال جنوب به دهنده سير نشان المللي بيننشجويان داجريان مجموع ، در
را ترجيح  ادامه تحصيل در اياالت متحده آسياييجويان دانش ين معنا كهدب ؛است
  .دهند مي

 المللي بينجذب دانشجويان زمينه كشورهاي دانشجوپذير جهان در از  برخي
ن به شركت منظور تشويق دانشجويا استراليا بهكشور ند. در دارتجارب ارزشمندي 

هاي  سفر به فرهنگ«عنوان با طرحي  المللي بينهاي مبادلة دانشجويان  در طرح
  .)2006 گستا وهمكاران،دانشگاه ملبورن در دست اجراست ( در» ديگر

نيوزيلند فشار تقاضا براي پذيرش دانشجوي خارجي موجب تعيين كشور در 
ه در كشور نشان داد اگر چه مطالعاين ي ها هشده است. يافت ها دانشگاهسهميه براي 

در جريان  المللي بيني دولتي نيوزيلند از اهميت نقش دانشجويان ها دانشگاه
كردن مؤسساتشان آگاهي دارند، كنترل تعداد دانشجويان  المللي بيندرآمدزايي و 

اسميت ، ليندانند ( ميز اهميت يو در نظر گرفتن اهداف ديگر را نيز حا المللي بين
 .)2006 وري،

تلف جهان به نقش و اهميت جذب دانشجوي خارجي آنجا كه كشورهاي مخاز 
ي متعدد بازاريابي براي جذب دانشجوي خارجي شكل گرفته ها كسب ،اند هپي برد

بازاريابي متفاوت از سبك شگران در تحقيق خود چهار نمونه از پژوه ياست. يك
تراليا و ژاپن را با هم فنالند، اسكاتلند، اسكشورهاي از  المللي بيندانشجويان 

  ).2007 آسكهاو، اينگر،مقايسه كرده است (
در خارج از  ليكه تجارب تحصاست وجود آمده  هاتفاق نظر ب نيدر دهه گذشته ا

در رشته زبان آن كشور را دارند  ليكه قصد تحص يانيدانشجو يبرا فقطكشور 
ام شده در ثبت ن انيدانشجو يبرا ياتيح يبلكه كسب تجارب ،ستيارزشمند ن

 يالديم 1980سال  لياز اوا رييتغ نيا شده است. بيني پيش يبازرگان يها هرشت
دشوار و  اريتجارت و كسب و كار بسبراي  اي كردن برنامه دايكه پ ميهنگا ،شد جاديا

 انيدانشجو يبرا گريد يدر كشورها ليبر ادامه تحص طيدر آن شرا ؛بود ابيكم
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در  ندهيطور فزا هب يزش كسب و كار و تجارت جهانو ار تي. ماهشد ديكأت يبازرگان
در  يا ارتباط با مردم توسط افراد حرفهبرقراري  يبرا ازياست و ن شيحال افزا

 جاديدر خارج از كشور ا انيدانشجو ليادامه تحص يرا برا يقواي  زمينهت، تجار
 ياو فضاه ها تيكشور، موقع خارج از در انيدانشجو يها مطالعه چالش .كند مي

آموزند و مجبور  ميخود  بارهدر شتريب انيو دانشجواست ناشناخته را مشخص كرده 
  .)2003اينيس كليتزوكالرك،( شوند ميها  به ارزش يدبه نگاه انتقا

 المللي بين يرا برا ييها كردند راه يسع يبازرگان يها كالج 1980دهة  لياوا
در مواجهه با  كنند. دايپخود  يآموزش يها هو دور انيدانشجو ،استادانكردن 

 نيموجود را بشناسند. در ا يها چالش ها دانشگاهالزم بود تا  ،ياقتصاد جهان
در  يموضوعات جهان قيرتز ، مانندكار گرفته شد به يمختلف يها ياستراتژ خصوص،

، CIBER يها هبرنام ياجرا و المللي بين يبازرگان يها دپارتمان جاديها، ا كالس
موارد را  نيا هي). اگرچه مدارس كلالمللي بين يبازرگان قاتي(مركز آموزش و تحق

كسب تجارب و شركت در  قياز طر ها تيموفق نيشتريب ي، ولاند هكار برد هب
  .)2003سيدلي دولينگرودويل،( كشور بوده است ازخارج  يليتحص يها هبرنام

 اننشيو والد انيدانشگاه دانشجو يمشتر نيتر ياساس يسنت ياز منظر نهادها
در خارج از كشور  ليمحصول هستند و تحص انيدانشجو، درعين حال .ندسته

 يعلم ئتيه يو اعضا دهد يمحصوالت را توسعه و بهبود م نياست كه ا يا لهيوس
  .)2003يوكاس،( اند هبهبود و توسع نيا جاديدر ا يديو كل ياصل گرانيباز

اي چون  وسعهويژه كشورهاي در حال ت اكنون بيشتر كشورهاي جهان به هم
.. .مالزي، تركيه، سنگاپور، امارات متحدة عربي، جمهوري آذربايجان و ارمنستان و

اي براي توسعه جذب دانشجوي خارجي تدارك  ي مدون و بلند پروازانهها هبرنام
  . اند هديد
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سهم درآمد برخي  ،دانشجويان المللي بينمزاياي بي بديل تحرك  دليل به
  شود. ميمالحظه  1گونه كه در جدول  همان ،ل توجه استكشورها از اين محل قاب

  
 دالر به ميليارد. درآمد كشورها از جذب دانشجويان خارجي 1 جدول

 كشور 2011-2010  2015  2017

 امريكا 18  28  39,4
 استراليا 15  16  دالراستراليا 25

 انگلستان 1/14    22
 كانادا 6    
 نيوزلند 5/1    

  www.iie.orgع:منب
 Opendoors,2017 1388 دانشگاهي معاونت پژوهشي سازمان دانشجويان جهاد : ايضا 

  
توجه  مورددانشجويان بر اقتصاد كشور ميزبان  جايي جابهات مالي تأثير ،امروزه

  محققان قرارگرفته است.
شان  ي آموزشيها هو برنام عالي آموزشسسات ؤبهبود دسترسي دانشجويان به م

آوري شده از  يشان وابسته است. اطالعات جمعها تارهاي فردي و مه به توانايي
ست و در ا المللي بينسراسر جهان بيانگر روند رو به باالي تحرك دانشجويان 

بيانگر  ها هشكل گرفته است. يافت المللي بينكشورهاي ميزبان مجموعه دانشجويان 
 خارج از كشورشان عالي آموزشسسات ؤبرابري جمعيت دانشجويان در م 5 رشد

ات فردي در تأثيرنه تنها سبب  المللي بيناست. موج انتقاالت دانشجويي در سطح 
ثر ؤبلكه در توسعه اجتماعي، مالي و اقتصادي كشورهاي ميزبان م ،دانشجويان شده

 اين كشورها از حضور دانشجويان به دنبال سود و منفعت ،عبارت ديگر به ؛بوده است
  .)2013، (مونچ وهوك هستند
 مبادله سرمايه انساني از به اهميت رقابت مالي و شهمكاران دليپير ومقاله در 

تجزيه و تحليل اصولي  در اين مقاله است.شده طريق مهاجرت دانشجويي پرداخته 
شكل  ها تو دول ها دانشگاهكه تحت رقابت ، از مهاجرت دانشجويان و كاركنان

دنبال  هدر آموزش را ب. مهاجرت دانشجويي اثر رقابتي صورت گرفته است، دگير مي
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يي كه ها تبراي دول[را » سواري مجاني«كه مهاجرت كاركنان اثر در حالي ،دارد
ز مرزها كار امايل به پرداخت يارانه آموزشي براي كاركناني نيستند كه در خارج 

» رقابت«بر » سواري مجاني«همواره اثر  ،در حالت تعادل به دنبال دارد. ]كنند مي
اين  د.شو ميگذاري بر سرمايه انساني مسلط  سرمايه ،تيجهغالب است و در ن

كه انتقال  در صورتي ،دكري خارجي اصالح ها دانشگاهبودجه با توان  ناكارآمدي را مي
رآمد درونزا، ماليات و برابري ددانشجويان به خارج از مرزها اجرايي شود. با وجود 

گذاري در هر دو  به سرمايه» رقابت«و » سواري مجاني«اثر  ها تغير مشاركتي دول
تواند سبب تقويت  مي، اين امر خواهد شد. به عالوهمنجر بخش آموزش و تحقيق 

  .)2014(دليپير و ورهيدن،  دشورقابت مالي و تكميل مبادله سرمايه انساني كارآمد 
جايي عمل آورد، جابه به 1ها دانشگاهالمللي كه انجمن بين اي در برنامه نظرسنجي

 بيان شد ها دانشگاه شدن المللياولويت اول بين عنوان بهو استادان  دانشجويان
المللي شدن ترين شاخص بينبرجسته )2009(. نيكلسكو و همكاران )2003(كينت،
جذب دانشجويان خارجي 2. ابرسلاند كردهدانشجويان بيان  جايي جابهرا  عالي آموزش

 همچنين بك و .داند مي عالي شآموزشدن  المللي بيناز مصاديق  را ها دانشگاه در
 المللي بينمصاديق  از خدمات حمايتي از آنها را دانشجويان خارجي و 3همكاران

  .)1384، عارفي (نقل از: دانندمي عالي آموزششدن 
هاي مرتبط با اعتبار و وجهه دانشگاه، انگيزه  ميداليل عل( نايت و دي ويت 

ي، سياسي و ديپلماتيك، هراس از بهتر اقتصادي و مالي، مالحظات فرهنگي، اجتماع
دانند كه بر و مؤسسات رقيب را چهار گروه از عواملي مي ها دانشگاهعمل كردن 

 4گذارند. لفتر و باگدنمي تأثيرالمللي شدن براي جذب دانشجويان خارجي بين
سير تكاملي بازار كار، تخصصي شدن تحقيقات علمي، جذب دانشجويان  )2007(

 ها دانشگاهدانند كه عواملي مي ترين مهمهاي نوين را  فناوريكارگيري  خارجي و به
 )2003( 5گذارند. راسين و همكاران المللي شدن تحت فشار ميرا در خصوص بين

                                                                                                      
1. International Association of Universities (IAU)  
2. Ebersole 
3. Back et al. 
4. Lefter and Bogdan 
5. Racine et.al. 
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المللي  هاي بين عنصري كليدي و حياتي در فعاليتجذب دانشجويان خارجي را 
  .)1390دانند (فتحي واجارگاه و همكاران، مي ها دانشگاه
، هزينه زندگي و شهريه تحصيلي، ها دانشگاهكلي، زبان آموزشي طور به

.. از عوامل .، نزديكي جغرافيايي وها دانشگاه  ميي مهاجرتي، شهرت علها سياست
گذار براي ايجاد انگيزه در دانشجويان خارجي براي انتخاب كشور مقصد است تأثير

(OECD, 2009).   
جهش  بيانگر جويان خارجي در سطح جهاندانش  يمنگاهي به سير افزايش ك

ه افزايشي ك ).2(جدول  برابر در دهه اخير بوده استاين تعداد به ميزان حدود سه 
  آن را تجربه نكرده است. كشور ايران

  

  جهاندر سير تحول تعداد دانشجويان خارجي  .2جدول 
  1975دانشجويان خارجي در سال  تعداد  800000
 1990- 2000ن خارجي در دهة تعداد دانشجويا 1200000
 2005تعداد دانشجويان خارجي در سال  2700000
 2009تعداد دانشجويان خارجي در سال  3700000
  2012دانشجويان خارجي درسال تعداد  4300000
  2014تعداد دانشجويان خارجي درسال  5400000
  2025تعداد دانشجويان خارجي درافق پيش بيني   7200000

 ه آسيا از دانشجويان خارجي جهانسهم قار 50%
 2014،المللي بيناطلس دانشجويان  و OECD, 2011منبع: 

  
 1آموزش در يك نگاه«بر طبق گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 

داشته، رشد باثباتي ميالدي  70از دهه  المللي،ام دانشجويان بينن ثبت )»2011(
به  1975هزار دانشجو در سال  800ي از المللويان بينجكه پذيرش دانش يطور به

  . (OECD, 2011)رسيده است  2009ميليون دانشجو در سال  7/3بيش از 
 OECDالمللي در كشورهاي حوزه  ميليون دانشجوي بين 3/3، حدود 2015در سال 

المللي در حوزه  مشغول به تحصيل بوده اند. پنج كشور ميزبان اصلي دانشجويان بين

                                                                                                      
1. Education at a Glance  
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OECD  اند و پنج كشوراصلي  دانشجويان اين حوزه را جذب خود كرده% 70حدود
  اند. % كل مهاجران ارسالي به اين حوزه را داشته40دانشجو فرست كمتر از 

%) بعد از آن هند 20از چين ( OECDبيشتر دانشجويان سيار در كشورهاي حوزه 
درصد)  3ا ت 2%) كره، فرانسه و عربستان سعودي (يا گستره اي بين 4%) آلمان (7(

  )OECD ،2017مي آيند (
عبارتند از: اياالت  2017محبوب ترين گزينه هاي مقصد همه متقاضيان سال 

%) و آلمان 28%)، استراليا (34%)، كانادا (42%)، انگلستان ( (48متحده آمريكا (
 Qsاند.( %) در كل، اياالت متحده آمريكا و انگلستان به ترتيب اول و دوم بوده28(

applicant survey,2018(  
در آسيا و  2016تا  2000تعداد دانشجويان درخارج از كشور بين سال هاي 

كشورهاي عربي رشد بااليي داشته است، اما در اروپا و ساير مناطق جهان اين تعداد 
  Unesco، 2016دهد (رشد چنداني نشان نمي

ميليون  1/ 2المللي از تعداد دانشجويان بيناست كه شده  بيني پيشهمچنين 
برسد كه در آن سال  2025ميليون دانشجو در سال  2/7به بيش از  2000در سال 

 كشورهاي آسيا قارهآسيا بيشترين تأمين كننده تقاضاي جهاني است، همچنين در 
 از آنِ آنهاستاز تقاضاي جهاني   ميچين و هند دو كشور كليدي هستند و ني

  .)2002همكاران، (بوهمن و
 تا 1998 سال از امريكاكشور  ميزان جذب دانشجوي خارجي در 1مطابق نمودار

  .برابر شده است حدود دو 2012
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  آمريكا كشورالمللي در  نام دانشجويان بين . روند رشد ثبت1نمودار 

  

 2014 سالدر نام شدگان  از ثبت پيشتاز خب وتسهم كشورهاي من 2نموداردر 
انگلستان  استراليا و كشور يان دواين م درنشان داده شده است.  )(فقط يك سال

  دارند. قرار صدر درصد، در 20 هركدام با
 

 
  2014 در سال  دانشجوپذير از ثبت نام شدگان كشورهاي . سهم2نمودار 

 Atlas of Student Mobilityمنبع: 
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كل  درصد از 20امريكا با كشور  ،كل دانشجويان مشغول به تحصيل نظر اما از
  است. جهان پيشتازدر ي خارجي ميليون دانشجو 4,5

 
 ميليون نفر5/4:  2014المللي در سال  . كل دانشجويان بين3نمودار 

 http://www.iie.org/projecatatlas     و ايضاً   atlas of Student Mobility منبع:
  

 
  2013و  2012هاي  ر سراسر دنيا در سالميزبان برتر دانشجويان د :4نمودار 

 Atlas of Student Mobilityمنبع: 

دانشجويان  تعدادكه دهد  مينشان  5 نمودار خيزها، رغم اين افت و علي
سال  ميليون نفر در 4,3به  1975سال  در نفر هزار 800سطح جهان از خارجي در

  شود. يماين رشد بيش از پنج برابري جهش محسوب  رسيده است. 2012
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 هاي مختلف  نام دانشجويان خارجي به ميليون نفر در سال تعداد ثبت. 5نمودار 

  

اين  در .شده استجهان بازنمايي  سراسر دانشجويان در مقصد و أمبد 6 نموداردر 
 قاره دانشجو فرست، عنوان بههم  آل و ايدهي مقصد عنوان بهاروپا هم قاره ميان 
قاره آسيا نيز  دانشوران ايفا كرده است. المللي بين تحرك در اي هويژ جايگاه نقش و

  بين مناطق دانشجوفرست دارد. رتبه نخست را در

  مبدأ و مقصد دانشجويان خارجي در سراسر جهان  .6نمودار 
 UNESCO- Institute for Statistics, Education database 201, HIS calculations منبع:
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 ميانه، گروه پيشرو، اين زمينه به چهار در هان رامحققان كشورهاي جاز برخي 
   .اند كردهنوظهور تقسيم  درحال توسعه و

  
  الملليبندي كشورهاي مهم در زمينه جذب دانشجويان بينطبقه. 3جدول

  استراليا و آمريكا، انگلستان  كشورهاي پيشرو
  فرانسه و آلمان  كشورهاي ميانه

  نيوزيلند  و ژاپن، كاندا  كشورهاي در حال توسعه
  چين و مالزي، سنگاپور  كشورهاي نوظهور

  1390نقل از خراساني و همكاران،  وربيك و ليزنسكي، به منبع:
  

مطالعات به از اهميت دارد كه برخي  قدر آن المللي بينموضوع جذب دانشجوي 
نمونه آن كه  اند هپرداخت خصوصاين  در نگر هاي آينده بيني پيش و  يمبرآوردهاي ك

 انيمهاجرت دانشجو بيني پيش"عنوانبا  2004سال  است كه در اي هلعمطا
 شده استارائه  يمدل مطالعه نيادر  صورت گرفت. "2020انداز  چشم ،المللي بين

تا  2003 يكشور در بازه زمان 144 المللي بين انيدانشجو يبرا يجهان يكه تقاضا
 رشيدر پذ راتييبه تغ انگلستانكشور  ندهيكند. بازار آ مي بيني پيش را 2020

 هاي واكاوي واسطه بهزبان وابسته خواهد بود.  يسيبزرگ انگل يدانشجو از كشورها
  ثرند: ؤم انيبر انتخاب دانشجو ريز يديكل عواملبازار،  يليتحل

   ليتحص تيفيك  -
  ندهياستخدام در آ بيني پيش  -
  يشخص تيو امن نيمأت  -
  يسبك زندگ  -
  ليبه تحص يدسترس  -

 يريكارگ هب يبرا يجهان يد كه تقاضاشو مي بيني پيش ذكورم مدلبا 
 2020سال در ونيليم 5,8به  2003 سال در ونيليم 2,1از  المللي بين انيدانشجو

از  يشيزبان افزا يسيتقاضا در پنج كشور مقصد انگل شي. با افزاافتيخواهد  شيافزا
 ايآسقاره  نيچنهم .شود مي بيني پيش ونيليم 2,6به  تيموقع ونيليم كيحدود 
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. تقاضا )4(جدول خواهد گرفت يشيزبان پ يسيانگل يكشورها يتقاضا برا نهيدر زم
 است.5ي انگلستان به شرح جدولها دانشگاهبراي تحصيل در 

  جهان در يخارج انيدانشجو رشد وند. ر4 جدول
  رشد  2020  2015  2010  2005  2003  

  %2/5  146  113  87  67  63  آفريقا
  %2/4  73  60  49  39  37  خاورميانه

  %8/7  1862  1347  943  612  528  آسيا
  %0/3  209  181  156  134  127  آمريكا
  %0/2  313  289  262  235  226  اروپا
  %0/6  2614  2000  1507  1096  988  جهان

  Compound annual growthمنبع: 
  

  ستانانگل يها دانشگاهتحصيل در  يتقاضا برا. 5جدول
  رشد  2020  2015  2010  2005  2003  كشور
  %3/5  44  34  26  20  19  آفريقا

  %4/4  20  16  13  10  10  خاورميانه
  %9/7  266  188  130  85  74  آسيا

  %3/8  164  112  75  50  43  آسياي ميانه
  %9/5  48  37  27  20  19  جنوب شرق آسيا
  %1/9  53  38  27  15  12 آسياي جنوبي

  %3/2  33  30  26  23  23  آمريكا
  %6/1  146  137  127  115  111  اروپا
  %4/1  125  119  112  103  99  غرب
  %3/3  20  18  15  13  12 شرق

  %0/2  3  2  2  2  2 اقيانوسيه
  %7/4  511  407  325  256  238 مجموع جهان

Bohm et al.,2004:منبع 
  

خواهند  رييتغ ريموضوعات مورد تقاضا به شرح ز ،صورت گرفته واكاويبراساس 
  كرد:

 نيكه در چن المللي بين انينشجونسبت دا و مطالعات مربوط به آن. يبازرگان  -
سال درصد در  26 به 2003درصد در سال  21از  ،اند كرده يسينو نام ييها هرشت
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  .ديخواهد رس 2020
  خواهد داشت.را درصد  8,5رشد با  نيشتريب وتريوم كامپلعرشته   -
 2020سال % در 14به  2003 % در سال18از  يهنر و علوم انسانهاي  رشته  -

   ).Bohm et al.,2004( ديخواهد رس
 و ها هيافت 2024سال  دانشجويان تحصيالت تكميلي تا جايي جابهروندهاي 

آينده  اي گزارش شوراي بريتانيا مطالعهكه  دهد ميدست  هب ي جالبي راها يبين پيش
  ست.ا اين زمينه پژوهانه در

بناي م اين گزارش بر نقل و انتقال دانشجويان كارشناسي ارشد متمركز است و بر
ي در حال ظهور ها تروند جهاني و فرص" با عناوينبريتانيايي  بيني پيشدو گزارش 

تهيه شده است. در  "2024جا شده تا سال  هدانشجويان جاب"و  "2020تا سال 
در ميان دانشجويان كارشناسي و  جايي جابهي اصلي ها كمطالعه حاضر محر

بازارهاي رشد يافته ورودي و ترين  بزرگ بررسيو  2024كارشناسي ارشد تا سال 
  .واكاوي شده استخروجي در دهه آينده 

  : ها هپوشش داد
 المللي بين عالي آموزشبازار داخلي در زمينه  6بازار خارجي و  23براي اين تحقيق 

انتقاالت دانشجويي بر اساس اطالعات  بيني پيش اساس اهميت انتخاب شدند. بر
صورت روند تاريخي و الگوي تجارت  هب ازارو اقتصادي براي هر ب جمعيت شناختي
  هاي در دسترس صورت پذيرفته است.  اساس شاخص دوجانبه و نيز بر

  هاي كليدي: بيني پيش
  ي داراي سن دهه ها تترين جمعي هند يكي از بزرگ كشور 2024در سال

 .را خواهد داشتميليون  119با عددي بالغ بر  (دانشگاهي)  ميسو
  30كاهش  و خواهد بود يت داراي سن دانشگاهين دومين جمعچكشور 

 .است 2024سال ميليون در  79و برابر با  2012ميليوني از سال 
  را در  عالي آموزشنام در  ميليون بيشترين تعداد ثبت 48هند با تعداد كشور

 ميليون)، 37( چينكشورهاي به دنبال آن  و خواهد داشت 2024سال 
 خواهند بود. ميليون) 11( دونزيميليون) و ان 22( اياالت متحده
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  نيجريهكشورهاي باالترين رشد متوسط ساالنه انتقاالت به خارج از مرزها به 
درصد) و عربستان  6,4تان( سپاك ،درصد) 7,5( هند درصد)، 8,3(با 
 د. اردرصد) تعلق د 5,2عودي(س

  آموختگان تحصيالت تكميلي در سال  ترين منبع دانش چين بزرگكشور
نفر در مقايسه با  338000هد بود، با خروجي كل دانشجويان خوا 2024
 .است نفر 209000كه هند كشور 

  ورودي دانشجويان در شماره يك كشور ، اياالت متحده به 2024تا سال
انگلستان كشورهاي نفر و پس از آن  407000ميزباني با  ،شود تبديل مي

 قرار دارند. نفر 112000با و استراليا  نفر 113000با نفر، آلمان  241000با
  ي ها هباالترين رشد متوسط ساالنه در دور استراليا و كاناداكشورهاي

 را خواهند داشت.تحصيالت تكميلي 
  درصدي در بازار ورودي تحصيالت تكميلي دست  4آمريكا به رشد كشور

 يابد. مي
  درصدي خواهند داشت. 1,6درصدي و  3,5بريتانيا و ژاپن رشد كشورهاي 
 تحصيالت تكميلي از هاي  در دوره ها ترود جريان دوسويه مهاجر ر ميانتظا

 باقي بماند 2024تا سال  چين و هند به كشورهاي مقصدكشورهاي 
 .)2014(شوراي بريتانيا،

بجزانگلستان،پاره اي ديگراز كشورهاي پيشتاز اهداف كمي خود را براي آينده 
  را مالحظه مي كنيد.اعالم كرده اند.درجدول زير افق چهاركشور ديگر 

 

  اندازهاي كشورهاي ميزبان اهداف كمي و چشم .6جدول 
  تعداد دانشجويان  افق  كشور
  500,000  2020  چين
  450,000  2022  كانادا
  300,000  2020  ژاپن
  350,000  2020  آلمان

 www.iie.org/opendoorsمنبع:
اين  ما در د.كشورده المللي جذب نشان مي از بازار بين جدول زير سهم كشورها را
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  بازار حضوري ندارد:
  2017المللي دانشجويان در سال  سهم كشورها از تحرك بين. 7جدول 
    كشور    كشور
  %7  كانادا  %24  امريكا

  %6  روسيه  %11  انگلستان
  %6  آلمان  %10  چين

  %23  روسيه  %7  استراليا
      %7  فرانسه

  migration-statictis   http//OECD.org/migration/froumمنبع: 
  

 16% بوده و در طول 28المللي  از كل دانشجويان بين 2001سهم امريكا در سال 
% ارتقا يافته است. 7% به 4% كاهش داشته است در عوض سهم استراليا از 4سال 

سال گذشته اين روند كاهشي را كه در نتيجه فضاي  5البته امريكا توانسته است در 
  ف كند.سپتامبر متوق 11پس از حادثه 

درپايان بايدگفت كه كشورهاي پيشتاز راهبردهاي مدون خود را براي جذب 
منتشر مي كنند.جدول زير برخي ازاين راهبردها را نشان  المللي بيندانشجويان 

  دهد: مي
  

  2016- 2017راهبرد برخي كشورهاي دانشجوپذير براي جذب دانشجوي خارجي . 8جدول 
  راهبردها  كشور

  يند مهاجرت جديدطراحي فرآ   كانادا
 اند امتياز ويژه براي كساني كه اقامت كانادا و پيشنهاد كار اخذ كرده  

  آلمان
 هزينه حداقل 
 هاي شغلي مشوق 
 آموزش تكميلي يادگيري زبان انگليسي  

  چين
 كارآموزي براي دانشجويان خارجي 
  فرصت شغلي براي كار در صنايع برتر و تجارت الكترونيك كه قصد دارند

 ر خود را ارتقا دهند.نيروي كا
 اعطاي بورسيه  

  ژاپن
 هاي پايين دستي كارآموزي شركت 
 تسهيل در پيدا كردن شغل 
 هاي آموزش زبان ژاپني دوره  

 http//iie.org/opendoorsreportمنبع: 
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گذار در تأثيرعوامل  )1391زماني منش ( خراساني و ه اعتقادباما در كشورما  
ند از: زبان آموزشي، هزينه زندگي و شهريه ا المللي عبارتجذب دانشجويان بين

  .ي مهاجرتيها سياستتحصيلي و 
المللي و عواملي همچون ارتباط زيادي بين جذب دانشجويان بين همچنين 

-جابه ،پيوند تاريخي، زبان مشترك و نظام آموزشي مشابه وجود دارد. براي مثال
 دليل به چشمگير طور هبمالزي، سنگاپور و چين كشورهاي جايي دانشجويان بين 

، نزديكي ها دانشگاه  ميشهرت عل .شباهت زباني، اجتماعي و فرهنگي است
هاي آموزشي مشابه، ارتباطات تاريخي، وجوه فرهنگي، شفافيت و جغرافيايي، نظام

گذار تأثيرهاي شغلي ايجاد شده از عوامل پذيري دروس ارائه شده و فرصتانعطاف
) 2003و همكاران (1. راسين(OECD, 2008)للي است المجذب دانشجويان بيندر 

المللي، كنند كه براي درك بهتر عوامل مشوق جذب دانشجويان بينپيشنهاد مي
توجه به  نظر قرار گيرد و با هاي اجتماعي و جغرافيايي خاص هر دانشگاه مدزمينه

  . اقدام شودالمللي ها به پذيرش دانشجويان بينآن زمينه
، آذربايجان 18,725، عربستان 20,219تركيه بالغ بر كشورهاي  2008در سال   

اما در همين سال  ،اند داشته المللي بين يدانشجو 4,456و ارمنستان  5,464
كه نسبت به  كردند ميايران تحصيل كشور المللي در بين يدانشجو 1,233

  ).1391كشورهاي همسايه داراي افت تعداد بوده است (خراساني و زماني منش، 
 35,031ايران با كشورهاي منطقه مانند مصر (كشور مقايسه  همچنين

 19,257خارجي) و تركيه ( يدانشجو 22,674خارجي)، لبنان ( يدانشجو
ي كشور در اين زمينه ها دانشگاهكه از نظر آماري  دهد ميخارجي) نشان  يدانشجو

  .(UNESCO, 2010)وضعيت نامناسبي دارند 
قاره كشورهاي رقيب ايران در از ي برخدر يان خارجي نگاهي به آمار دانشجو

  .)9جدول ( دهد ماندگي ايران را در اين زمينه نشان مي عقب آسيا ضعف و
  

   

                                                                                                      
1 . Racine 
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  كشورهاي آسيايي رقيب ايراناز تعداد دانشجويان خارجي برخي  .9جدول
  سال

 كشور
2002 2007 2008  2009 2014 2015 

  40000 15000   1200 تركيه
 100000 54162 30000    حدهامارات مت

 150000  80000    سنگاپور
 150000 100000 80000 71000 48000  مالزي

  دربع: مشاهده شده امن
 www.alef.ir/18851/1386/9/14 ايضاً    http:// Malaysia higher education 2008 

  
 2015يك راهبرد، براي تحقق هدف بلندمدت سال  عنوان بهنگاپور دولت س 

  .كند ميپرداخت يارانه  ها دانشگاهبراي جذب استعدادهاي درخشان به 
 .فرهنگي خاورميانه است – ميعل 1قطبامارات تبديل شدن به كشور اما راهبرد 

شدن  لليالم بينهدف توسعه  ن خاورميانه باادر اين كشور فستيوال ساالنه متفكر
با حمايت  2مركزيت اجراي اين طرح با كالج عالي تكنولوژي. شود ميبرگزار 

 هاست. انگليسيسياستگذاري  و مديريت كالنبا ام.آي.تي. هاروارد و استنفورد و 
حدود سي هزار دانشجو جذب كرده است  2012 سال كه تا 3المعرفه هاحداث قري

  دنبال شده است عالي آموزش اي تبديل شدن به مركزيت منطقه جهتنيز در 
را در اين زمينه ديرتر از بقيه كشورهاي آسيايي آغاز  كشور تركيه حركت خود

 و آنكارا ،غازي ،سپتامبر، چهار دانشگاه تركيه (اوتادغو 11 بعد از حادثهده است. كر
اين  حاجت تپه) طرحي براي جذب دانشجويان خارجي مسلمان به نخست وزير

  ارائه دادند. كشور
مالزي در اين زمينه باال بردن كيفيت و پايين آوردن هزينه است. كشور  راهبرد

تعداد دانشجويان خارجي در سه سال گذشته  ارائه شده، اساس آمار اين كشور بر در
  .است داشتهجهشي بيش از صد درصد 

هزار دانشجو درنظر گرفته شده  75درايران در برنامه ششم توسعه هدف كمي 

                                                                                                      
1. Hub 
2. Higher Colleges of Technology 
3. Knowledge Village 
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ي اخير درايران رشد تعداد دانشجويان خارجي زياد بوده است.اما است.درسالها
  سخن از كيفيت اين دانشجويان است:

  
  1397آمار دانشجويان خارجي ايران در سال . 10جدول 

  تعداد دانشجو  مجموعه
  27,000  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  10,000  دانشگاه آزاد اسالمي
  2,500  هاي علوم پزشكي دانشگاه

  17,000  جامعه المصطفي العالميه
  56,500  كل جمع

  75,000  هدف تا پايان برنامه ششم توسعه 
  5/7/1397المللي وزارت علوم  هاي علمي بين منبع: گزارش مركز همكاري

اي برنامه بر«در مورد  2015در سال » مؤسسه گالوپ«در پژوهشي كه توسط 
 20بندي ميان  ست، ايران در رتبهت انجام شده امهاجرت و آماده شدن براي مهاجر

كشور برتر با باالترين ميزان ميل به مهاجرت در ميان اتباع آنها، در رتبه نهم قرار 
ميليون نفر از ايرانيان ابراز عالقه و تمايل به مهاجرت  8/1دارد. براساس اين گزارش 

  )1397در:صلواتي وملكي: 2017داشته اند. (گالوپ 
 زير در عه جذب دانشجويان خارجي اقدامات متعددتوس براي دركشور ايران

توسعه در اين زمينه  كيفي موجب رشد و و  يماما از نظر ك ،دستور كار بوده است
 نشده است:

 ؛ايجاد مناطق آزاد علمي 
 ؛توسعه دانشگاه مجازي 
 ؛خارجي ي داخلي وها دانشگاهبين  ي مشتركها هبرگزاري دور 
 ؛كشوراز ارج سيس شعبه دانشگاه ايراني در خأت 
 ؛(قزوين)المللي بينيك دانشگاه بزرگ سيس أت 
  مجوز  عالي انقالب فرهنگي مبني بر (مصوب شوراي ها دانشگاهفعال شدن همه

 ؛كل دانشجويان) درصد 5تا سقف جذب دانشجوي خارجي 
  شوراي گسترش برنامه اعالم شده دبيرمطابق  ي مرزيها دانشگاهفعال شدن 

 .)1391صالحي نجف آبادي، (ذاكرصالحي و فناوري ، تحقيقات ووزارت علوم
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معين  يراهبرد نبودحاكي از  و ندمعارض يكديگر راهبردها بعضاً و ها هاين برنام
 .است

 ،داردبرنامه مدوني شدن  المللي بينكه براي  ييها دانشگاه يكي از در اين ميان،
 "شگاه تهرانهاي داناطلس همكاري" قالب اين برنامه در دانشگاه تهران است.

  از: اند عبارتمهم اين برنامه  برخي از ابعادكه  تدوين شده است
پنج  اي برنامه باكل دانشجويان  درصد 10به  المللي بينرساندن نسبت دانشجويان  -

  ؛ساله
  ؛200به رتبه  المللي بين هاي بندي رتبهارتقاي رتبه دانشگاه تهران در  -
  ؛ل برنامه پنجم توسعهطو در المللي بينپروژه  50 جرايا -
   ؛دوره مشترك آموزشي 10 برگزاري -
(اطلس  در تحصيالت تكميلي المللي بيندوره آموزش مجازي  20برگزاري -

 .دانشگاه تهران) المللي بينهاي  همكاري
براي كشوري كه قرار است در  خارجي شجويدانهزار 56رقم كه بديهي است 

راضي كننده  ،را در منطقه كسب كند فناوري رتبه اول علم و 1404انداز چشم
 تاجيكستان و آذربايجان، امارات، رقباي ايران در منطقه مانند تركيه، نيست.

اي در اين زمينه تدارك  ي بلندپروازانهها هبرنام مالزي اندكي دورتر، ارمنستان و
از  ها دانشگاهبرخورداري  اين زمينه منوط به عقب ماندگي در جبران اند. ديده
  است.  ميبو و  ميعل ،مدون يردراهب

نفـر از اتبـاع    356حدود  ميبر اساس سوابق موجود، قبل از پيروزي انقالب اسال
ي تهران، شيراز، شهيد بهشتي، شـهيد چمـران اهـواز، علـم و     ها دانشگاهخارجي در 

صنعت ايران، صنعتي اميركبيـر، تبريـز، اصـفهان و عالمـه طباطبـايي مشـغول بـه        
و پس از انقالب فرهنگـي و بازگشـايي     مياز پيروزي انقالب اسالتحصيل بودند. بعد 

بـراي ادامـه   شد، دسته از دانشجويان خارجي كه صالحيت آنها تأييد  ، آنها دانشگاه
نفـر بـود (سـازمان     125معرفي شدند كه تعداد آنـان حـدود    ها دانشگاهتحصيل به 

  ).1378دانشجويان جهاد دانشگاهي، 
و فرهنگي با ساير كشورهاي جهان   ميگسترش روابط علتوجه به اهميت امر  با

بـورس  اعطـاي  نامة پذيرش دانشجوي خارجي و دسـتورالعمل   با تصويب اولين آيين
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ايراني از  تحصيلي به دانشجويان خارجي، دورة فعاليت جديد پذيرش دانشجوي غير
حصـيل  د و اولين گروهي كه از خارج از كشور براي ادامـه ت شآغاز  1361اوخر سال 

پـذيرش داوطلبـان كشـورهاي     ، باو سپس نداتباع لبناني بود ،به ايران دعوت شدند
ي هـا  تئـ هي درعراق، سودان، پاكستان، سوريه، تانزانيا، آسـياي ميانـه و افغانسـتان    

  .موافقت شدانتخاب دانشجو در داخل كشور 
براي هماهنگي در اقدامات اجرايي پذيرش دانشجوي خارجي، بر اساس مصـوبة  

، 21/6/1371نامـة اجرايـي مورخـه    شـوراي تبليغـات خـارجي و آيـين     1371سال 
و  هـا  سياسـت شورايي به نام شوراي پذيرش دانشجوي خـارجي بـا وظيفـة تعيـين     

ي فرهنگـي و پيگيـري حـلّ    هـا  هضوابط گزينش دانشجوي خـارجي، تـدوين برنامـ   
د كه شجاد ربط اي هاي ذي حضور نمايندگان دستگاه مشكالت دانشجويان خارجي با

و دبيـري آن   فناوريعهدة معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و  رياست آن بر
  بر عهدة مدير كل امور دانشجويان داخل وزارت مذكور نهاده شده است (همان).

هاي فرهنگي و اجتماعي دانشجويان خارجي در سـال   ساماندهي فعاليتموضوع 
) بـه تصـويب رسـيد. در ايـن     578ة انقالب فرهنگـي (مصـوب   عالي شورايدر  1384

بـه شـرح زيـر    ي جذب دانشجويان خـارجي  ها سياستاهداف و  ترين مهممصوبه به 
  اشاره شده است:

 :اهداف  
       تقويت نگرش مثبت دانشجويان خـارجي بـه جمهـوري اسـالمي و فرهنـگ

   ؛اصيل ايراني
 ؛تربيت نيروهاي كارآمد، متعهد و آشنا به منطق انقالب اسالمي   
 ؛هاي انقالب اسالمي اهي دانشجويان خارجي به اسالم و ارزشتعميق آگ   
 ؛ها و نيازهاي جهان اسالم آشنايي دانشجويان خارجي با چالش   
   علمـي كشـورهاي    يمنظـور كمـك بـه ارتقـا     تربيت متخصصان متعهـد بـه

  .اسالمي
 :سياستها  
 ؛تحليل و شناخت نيازهاي فرهنگي و فكري دانشجويان خارجي   
 ديني، فرهنگـي و تـاريخي و پرهيـز از مسـائل اخـتالف       تأكيد بر مشتركات
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   ؛برانگيز
         تكريم دانشجويان خـارجي و مراعـات شـئون آنهـا طبـق سـنت و مـوازين

   ؛ميهمان نوازي
  هـاي فرهنگـي و    گسترش مشاركت دانشجويان خارجي در طراحي فعاليـت

   ؛فوق برنامه مرتبط با خود
 ّ؛يان خارجيمشكالت دانشجو كمك به تسهيل امور جاري و حل   
 ؛تقويت و گسترش تفاهم و همدلي بين دانشجويان داخلي و خارجي   
   توسعه روابط و تعامالت دانشجويان خارجي با نهادهاي فرهنگي، مـذهبي و

   ؛علمي كشور
 هاي زبـان و   ها و گروه آموزش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسي

  .ادبيات فارسي
  

تا اجازه داده شد  ها دانشگاهبه  1378ه اينكه از سال با وجود مصوبات و با توجه ب
گاه اين  هيچ ،درصد از ظرفيت خود را به دانشجويان خارجي اختصاص دهند 5

 ها دانشگاهبه  1382ظرفيت تكميل نشد و حتي به يك درصد هم نرسيد. در سال 
به كه درصد از ظرفيت خود را در اختيار شوراي بورس قرار دهند  2اعالم شد كه تا 
 در  ميراهبردهاي جمهوري اسال ها و (گزارش چالشتوجهي نشد اين موضوع نيز 

   .)1391جذب دانشجوي خارجي،
بسيار اندك  المللي بينسهم كشور ايران از تحرك دانشجويان  ،در اين ميان

يعني تبديل شدن به  ؛انداز اين سهم اندك با اهداف مندرج در سند چشم .است
  همخواني ندارد. فناوري عرصه علم وقدرت اول منطقه در 

 

آنها  كه بيشتردهد  ميايران نشان كشور دانشجويان خارجي در جمعيت تركيب 
 ؛..).% سوري و20 ،درصد افغاني 5/41( از كشورهاي خاورميانه هستند

كشورهاي درصد از  72/8اي ميانه و يدرصد آنان از كشورهاي آس 37/21همچنين
  از آسياي جنوب شرقي و اروپاي شرقي هستند. هند و پاكستان و بقيه نيز
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چهار عامل مؤثر در تركيب جمعيتي مذكور   پژوهشگراناز به اعتقاد برخي 
اقامت  ،نزديكي جغرافيايي ،از: نزديكي مواضع سياسي و عقيدتي كشورها اند عبارت

  .)1385باني با زبان فارسي (بزرگمهري، زهم واتباع بيگانه در ايران 
بسيار ناچيز ايران در جذب دانشجوي خارجي كشور ه چرا سهم اين موضوع ك

  است.برانگيز  تأمل ،است
ترين اقدام در زمينه جذب  جدي  ميهاي پس از پيروزي انقالب اسالسال در

 .امام خميني (ره) است المللي بينتأسيس دانشگاه  دانشجوي خارجي
در مجلس  2/12/1362در تاريخ   مياسال المللي بينقانون تأسيس دانشگاه 

تصويب و جايگاه خوبي براي آن تعريف شد. اين دانشگاه داراي  ميشوراي اسال
اندازي نشد تا  اما اين دانشگاه در عمل راه به رياست رئيس جمهور است. عالي شوراي

 المللي بينزبان فارسي دهخدا به دانشگاه  عالي آموزشمؤسسه  1370اينكه در سال 
بسياري از  ها از تأسيس اين دانشگاه س از گذشت سالامام خميني تبديل شد. پ

ايي انقالب فرهنگي اجر عالي شوراي ،30/4/1377نامه دانشگاه مصوب مفاد اساس
هستند. اين  دانشجويان اين دانشگاه خارجي از  ميدرصد ك فقط نشده است و

ماهه آموزش زبان فارسي را در اين دانشگاه سپري  دوره شش دانشجويان عمدتاً
اين نكته نيز بخشي از  كهشوند  هاي ديگر منتقل مي و سپس به دانشگاه نندك  مي

  موضوع است. ساز لهئوجه مس
كشور جهان در  40بنا به اظهارات مسئوالن اين دانشگاه در مقاطعي دانشجوياني از 

اند، اما اين روند گاهي با كندي و گاه توقف مواجه  اين مركز مشغول به تحصيل بوده
  ت.شده اس
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  وادبيات موضوع نظري مباني
متنوع  تحرك آنان بسيار و المللي بينزمينه جذب دانشجويان  ي نظري درها هآموز
مخاطرات آن  احياناً مزايا و پردازيم كه از مينظرياتي  ابتدا به مطالعات و؛ است

  .اند هسخن گفت
 يجاي جابهو تحرك و  عالي آموزش" خود اثر در )Kemal Guruz(كمال گروز

  نويسد: مي "دانشجويان در اقتصاد دانش جهاني المللي بين
جوي آموزش و  و پژوهان در جست ترك خانه و وطن از سوي دانشجويان و دانش

و  جايي جابهاي جديد نيست. اين مطالعه كه منبعي ضروري براي درك  دانش پديده
 جايي جابهو دهد كه تحرك  ميرود، نشان  ميشمار  دانشجويان به المللي بينتحرك 

چگونه در طول زمان  عالي آموزشسسات ؤو م ها هجهاني دانشجويان، محققان، برنام
 شكل گرفته است. 

دانشجويان در  المللي بين جايي جابهسهم تحرك و خصوص  دركمال گروز 
از آن  المللي بين جايي جابهيي كه تحرك و ها هو تكنولوژيكي و را  ميي علها تپيشرف

نسخه دوم اين در . بررسي كرده است ،دهد ميجهاني امروز رخ  طريق در اقتصاد
از دهه اول قرن بيست و يكم  عالي آموزشدر  المللي بين جايي جابهتحرك و  مطالعه

 شود:  مياين مطالعه شامل موارد زير  ارائه شده است.كنون  تا
 جايي جابههاي ملي و تحرك و  در سيستم ها هنام و هزين ثبت بارهاطالعات در -1

 دانشجويان؛  المللي بين
 تعريف اصطالحات مربوط به ارزيابي و تضمين كيفيت؛  -2
 انتقال اعتبار اروپا و سيستم انباشت و مكمل ديپلم؛  -3
 به رسميت شناختن مدارك تحصيلي در اروپا؛  -4
 ي جوانان اتحاديه اروپا؛ ها هآموزش و پرورش، تربيت و برنام -5
  يان خارجي؛تعاريفي از دانشجو -6
  .)2011(گروز، تجارت خدمات ميموافقتنامه عمو -7

 عنوان بهي اجتماعي فراملي ها ه) اكنون ظرفيت حوز2009( به نظرگارگانو
 او دانشجويان پيش چشم ماست. المللي بين جايي جابهجديد در تحرك و  ميمفهو

ست، اي ني اگرچه پشت سر گذاشتن مرزهاي تحصيلي پديده تازهاست كه  معتقد
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ي اجتماعي فراملي كه به بررسي ها هايجاد ساختارهاي نظري مبتكرانه همچون حوز
 ،پردازد ميي اجتماعي فراتر از مرزهاي ملي ها ههاي دانشجويي و شبك جريان

ي اجتماعي فراملي جريان ثابتي از ها هرود. در حوز ميشمار  هب  ميپيشرفت عظي
گيري  براي درك بهتر چگونگي شكلها در روابط وجود دارد كه  و روش ها هايد

ي فيزيكي و ها تهويت دانشجويان و مذاكراه آنها درباره فضاهاي اجتماعي، موقعي
هاي در حال شكل گيري فراتر از  جغرافياي ذهن، چارچوبي براي توجه به انجمن

ي اجتماعي فراملي در تحليل ها هاستفاده از مفهوم حوزبا دهد.  ميمرزها ارائه 
و  ها تها و كثرت هوي از طريق تشخيص تقارن مكان اندانشجوي جايي هجابتحرك و 

پرداخته دانشجو  ستد و داددانشجويي به  هاي هرد تعميم يا همگن سازي تجرب
ي اجتماعي فراملي و ها هحوزدرباره ايجاد درك كلي  طالعه. هدف از اين مشود مي

تمان آموزشي مرزي است كه در حال حاضر در خارج از گف ميتوجيه اتخاذ مفاهي
كامل بررسي  طور بهكنون  كه تا المللي بيندانشجويان  ستد و دادموجود است تا به 

  .)2009(گارگانو، رسيدگي شود ،اند هيا درك نشد
مخاطرات تحرك  يك سال اخير به مشكالت و نويسندگان دراز برخي 

براي  .اند دهكرمل برانگيزي مطرح أهشدارهاي ت دانشجويان پرداخته و المللي بين
  گويد: مينايت  ،نمونه

دانشجويان  المللي بين جايي جابهويژه تحرك و  شدن و به المللي بين ،بدون شك
را در دهه گذشته دگرگون ساخته است. اين پديده مزاياي  عالي آموزشانداز  چشم

اما نتايج و  ،مختلفي براي دانشجويان، مؤسسات، جوامع و كشورها به ارمغان آورده
توجه به  طالعهشته است. هدف اين مادنبال د هاي نيز ب نشده بيني پيش هايخطر

دانشجويي و تأمل درباره برخي  جايي جابههاي فعلي تحرك و  ها و گرايش پيچيدگي
 يشود: اعطا ميزير ي اخير و نتايج ناخواسته است كه شامل موارد ها تاز پيشرف
 ،ديپلم و مجوز رسمي نها،و به رسميت شناختن آ ي دانشگاهيها هاعتبارنام

هاي جمعي چون طرح مدرك دوگانه و مدرك مشترك و قراردادهاي فرانشيز  طرح
 ،آن بر جذب مغزها، فرار مغزها و تربيت مغزها تأثيررقابت وسيع مغزها و  ،و دوگانه

اي و شهروند  هويت منطقه ،موقعيت سازي و رتبه بندي جهاني ،طرح رقابت جويي
ضمني بخشي  طور به شوند،مهم گاهي اوقات بدون اينكه بررسي جهاني. اين مسائل 
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از دهند. تمركز بر برخي  ميرا شكل  المللي بينهاي  از فرهنگ يا فضاي آموزش
دانشجويي  جايي جابهي اخير در تحرك و ها تها و نتايج نگران كننده پيشرف گرايش

كه فقط تالشي است بل ،شدن به معناي انكار كثرت نتايج مثبت نيست المللي بينو 
دانشجويي و همچنين  جايي جابهكه توجه همه جانبه به وضعيت فعلي تحرك و 

 بيني پيشهاي مهم و نتايج  گرايشاز تحقيقات و تأمل بيشتر درباره برخي اجراي 
  .)2012، (نايت خواند مينشده را فرا 

ي وضعيت جغرافيايي ناگهان درخصوصنيز ديدگاهي انتقادي  مقاله واترزدر 
الملل ارائه و به پيامدهاي احتمالي اين وضعيت براي بازتوليد مزايا و  آموزش بين

تواند عواقب  مي مي. اين گفته كه آموزش رسشده استاشاره  مضرات اجتماعي
بر چرا كه كار  ،مطلب جديدي نيست ،واپسگرايي براي تحرك اجتماعي داشته باشد
زش براي مدت زمان طوالني و بدون روي جامعه شناسي و وضعيت جغرافيايي آمو
در   ميو امتيازات آموزش رس ها تهيچ مخالفتي حاكي از تقسيم نامنظم فرص

هاي مختلف و همچنين براي طبقات اجتماعي متفاوت است. با اين حال،  مكان
از طريق   ميتقريباً تا همين اواخر تحقيقاتي كه بر تغيير چشمگير آموزش رس

، بسيار دشده باشي اجتماعي متمركز ها يب آن براي نابرابرشدن و عواق المللي بين
تحقيقات در رو به رشد  اي مينهزبررسي انتقادي از مطالعه اندك بوده است. اين 

الملل است و  دانشجويان و آموزش بين جايي جابهتحرك و  خصوصجغرافيايي در 
الملل تحكيم  است كه آموزش بين آنطبق اين تحقيق، شواهد تا به امروز حاكي از 

 ]وجود آورنده هفعال ب طور بهو در برخي موارد، در اقتصادهاي در حال ظهور [كننده 
  .)2012 (واترز، ي اجتماعي استها ينابرابر

در تمام گوشه و كنار جهان  ها دانشگاه كه ) معتقد است2010( روبرتسون
جزء  عنوان به جايي جابهي تحرك و ها هي و تبليغ برنامريز برنامهمشغول بررسي، 

و  ها تاساسي تجربه يادگيري دانشگاهيان و دانشجويان هستند، در حالي كه دول
 عنوان به جايي جابهدر حال ترويج تحرك و  اي در سراسر جهان ي منطقهها هگرو

با اين حال، اهميت نتايج  ،اصل بسيار مهم يادگيري در اقتصاد جهاني جديد هستند
دانشگاهيان اغلب اوقات نشان داده نشده يا  جايي جابههاي تحرك و  برخي از طرح

در  جايي جابهكمتر جلوه داده شده است. با توجه به شفاف نبودن تحرك و 
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بيشتر از يك  ميفقط ك "جايي جابهتحرك و "هاي سياسي، ممكن است به  گفتمان
كه از  طور همانبا اين حال، نگريست.  "واژه كليدي مهيج براي قرن بيست و يكم"

از مقاالت ارائه شده در بخش  همچنين و ها يريز برنامهسياست و  برديد تمركز تش
نيز  "جايي جابهو  تحرك"كه ايده پردازد  ميبه اين بحث نويسنده  ويژه روشن است،

ي ها هاز را راهبردي شدن، تحقق يافتن، مؤسساتي شدن و عملياتي شدن واسطه به
 جايي جابهو  عالوه بر اين، تحرك .كند مي ي خود را ايجادها هزمينو  هااثر بسيار،

توسط سياستگذاران و  دانشجويان و استادانضروري براي همه  اي تجربه عنوان به
داده  بخش ويژه نشاندر  كه طور همان، با وجود اين .آيد ميبه جريان در  ها هخانواد

 اييج جابهو  تحرك از تجربه محتويات اين درك ي برايي محدودها ه، راشده است
 وجود دارد ينويسنده كارهاي زيادبه اعتقاد  .قرار دارد فردهر دانشگاهيان در مقابل 

  .)2010(روبرتسون، انجام شود دانشگاهيان جايي جابهو  تحركزمينه در  كه بايد
جذب دانشجويان خارجي براي مؤسسات  ،ها نگراني عين اين هشدارها و اما در

جالب آنكه اين امر همه انواع سرمايه  شود. ميارزيابي  ي مختلف مثبتها هاز جنب
  دهد: صورت زير افزايش مي بهمؤسسات را  و ها دانشگاهسازماني 

 ؛شهريهدريافت طريق  از افزايش سرمايه مالي و فيزيكي 
 ؛پرستيژ كسب اعتبار و همچنينطريق رسوب دانش  افزايش سرمايه فرهنگي از 
 ؛المللي بين - علمي اطاتافزايش سرمايه اجتماعي از طريق گسترش ارتب 
 افزايش كيفيت آموزش و پژوهش. 

 المللي بيندانشجويان  خصوصرايج در اكنون به بيان شش آموزه نظري مهم و
  كند. ميديكته  مشخصي را راهبرد زير موارد توجه به هريك از پردازيم. مي

 به مثابه يك كسب و كار  عالي آموزشظهور  -1

شاهد پديده تجاري شدن و كااليي شدن تدريج  به بعد به 1970از دهه 
و وابستگي  عالي آموزشاي و اقتصادي هاي مبادلهظهور ارزش ،عالي آموزش

امواج فراگير انقالب  دليل بهتكنولوژيك به همديگر  -هاي اقتصادي روزافزون نظام
، عالي آموزشصنعتي هستيم. همچنين نيرومند شدن هر دو بعد عرضه و تقاضاي 
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نفع را به ميدان كشانده است. از اين  و نهادها و سازمانهاي ذي 1عرصهكنشگران اين 
توان ياد كرد. اين تحوالت  مي عالي آموزشهاي سازنده بازار تحول به تكامل بلوك

شده  المللي بيندر عرصه  عالي آموزشموجب ورود فعال بخش خصوصي به صنعت 
 است.

آن را به بازاري  داده و رونق عالي آموزشهمچنين عوامل زير به كسب وكار 
  است: كردهتبديل  المللي بين
  ؛و سهولت مبادله آموزش 2اطالعات و ارتباطات فناوريانقالب در  
 تبديل  ،ابزاري شدن نگرش به علم (علم و حكمت براي خود شكوفايي فردي

 ؛به: بنگاه دانش)
 ؛4 2و دانشگاه سبك  3تبديل دانشگاه نخبه گرا به دانشگاه توده اي  
 ؛فناوريدهاي عام جهاني شدن فرهنگ و اقتصاد و رون  
 جريانات دانش كه ماهيت  و ي دانشها هتبديل روند خطي دانش به شبك

 .جهاني دارند
 خارجي يافته و نمود عالي آموزش المللي بيناين نظريه هم اكنون درقالب صنعت 

  فعاليت اقتصادي مشغول است. به بازاريابي و

 فرهنگيو  اسيعامل تغيير اجتماعي، سي -2

معتقد است كه آموزش  "در يك زمينة جهاني المللي بينآموزش "نويسنده كتاب 
چرا كه آموزش  ،ي تحصيل در خارج از كشور استها هبسيار فراتر از برنام المللي بين
شود كه  ميعوامل متغير اجتماعي، سياسي و اقتصادي فراواني را شامل  المللي بين

بلكه بر جوامع جهاني در فضايي كه  ،گذارندمي تأثير نه تنها بر مراكز آموزشي
 . )2008 اورياس،گذارند ( تأثيرنيز نگراني و بالتكليفي همة دنيا را فراگرفته است 

پژوهشگري ديگر معتقد است كه جذب دانشجويان خارجي به آماده سازي ساير 
گزيرند با كند، زيرا آنها نا دانشجويان براي كاركردن در دنياي واقعي كمك مي
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دانشجويان و  ،ي فرهنگي مختلف برخورد كنند. از سوييها هانسانهايي با پيش زمين
كنند. اين ارتباطات  مي برقرار  ميمه المللي بينآموختگان خارجي ارتباطات  دانش
ها و همكاري مديران و رهبران  تواند به همكاري تحقيقاتي و آشنايي با دولت مي

  ميها و مؤسسات عل نشجويان خارجي اعتبار دپارتماننين حضور داچشود. هممنجر 
  .)2002، تريسدهد ( ميرا افزايش 

توجه  خارج از كشور اجتماعي تحصيالت در فرهنگي و آثارمحققان چيني به 
آموزش خارجي (عمدتاً آموزش غربي) به  شوند كه ميآنها يادآور  اي دارند. ويژه

اجتماعي در چين  جايي جابهابزار  ترين ممهسرماية فرهنگي غالب و  عنوان بهتدريج 
مدرن جايگزين آموزش چيني سنتي شد. آموزش خارجي در مرحلة اولية ارائة آن 

وجه داراي ارزش نبود، اما در طوالني مدت مفهوم اجتماعي منفي آن تا  به هيچ
شد. مشاغل و تجربة زندگي  تبديل به سرمايه فرهنگي مفيديو حدي تغيير يافت 

اين  فرايندخوبي  به، از آمريكا برگشتند 1880دانشجوياني كه در دهه از وه اولين گر
 :ي بسيار مهم بودندفراينددهد. سه عامل در توضيح چنين  ميتغيير را نشان 

گيري گروهي. شرايط اجتماعي منحصر شرايط اجتماعي، شرايط شغلي و شكل
براي اولين دانشجوياني  چينكشور فرد اواسط قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در  به

ردهاي واستبرجسته و د كاركرديي را فراهم كرد تا ها تكشور برگشتند، فرص كه به
و سبك زندگي  ها شانتخاب رو فرايندهمزمان،  طور بهاي خود را نشان دهند.  حرفه

شد و در منجر چين كشور ي غربي در ها تغربي به افزايش تقاضا براي دانش و مهار
بخش شغلي  يوعي تغيير شكل شغلي شد و كمكي بود براي ارتقانتيجه، موجب ن

كردند. سرانجام، اولين  در آن ايجاد شغل مي به كشورجديد كه دانشجويان برگشته 
 دادند ورواج چين كشور گروه دانشجويان بازگشتي فعاالنه شيوة آموزش غربي را در 

 اعي مفيدي نشانسمبل اجتم عنوان بهگشتند را  ميدانشجوياني كه از غرب بر
 . )2002، هانگ( دادند مي

نقش دانشجويان  دربارهخود  مطالعه يكي از استادان دانشگاه فودان چين در
  است.بررسي كرده چين  عالي آموزشخارجي پس از بازگشت به وطن در 

كه  اي است مروري اجمالي بر سوابق تاريخي و شرايط اجتماعي مطالعهاين 
ي ها هها و انديش اينكه چگونه نفرت از مدل د كرد وچين در آن رش عالي آموزش
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 ،، به وضعيتمطالعهگذاشت. در اين  تأثيرخارجي بر تاريخ معاصر و مدرن آن 
تحصيل در كشور خارجي به وطن از ات و نقش پنج نسل از كساني كه پس تأثير

كلي و طور بهو سياسي چين   ميدر نوسازي اجتماعي، اقتصادي، عل و هبازگشت
  شده است. اي توجه ويژهاند،  داشته تأثيرخاص  طور به عالي آموزشزي نوسا

پيامد مستقيم ارتباط با  چينكشور مدرن در  عالي آموزشكه معرفي  طور همان
دنياي خارج از اين كشور بود، دانشجويان چيني كه در خارج از اين كشور تحصيل 

بر  مطالعهاين در . اند هشتدا المللي بيندر اين تعامل  مينقش بسيار مه ،اند كرده
 بيني پيشو نقش آنها در آينده  تأثيرنقش منحصر به فرد اين دانشجويان تأكيد و 

  .شده است
 كارگزاران تغيير و عنوان بهنقش دانشجويان خارجي  اين مطالعات بر مجموع، در    

  كنند. ميكيد أتوسعه كشور ت آفريني در نقش

  1دانشجويان جايي جابه تحرك و -3
عدم بازگشت  بازگشت و خصوص و دراين ديدگاه مرتبط با نظريه سرمايه انساني 

. تفاوت تحرك استاقتصاد ملي  آن بر تأثيرهاي دانشجويي مهاجر و جمعيت
جايي از الگوهاي اين جابه تر آن است.دانشجويي با مهاجرت در ماندگاري كوتاه

جايي در ميزان اين جابه ،براي مثال كند. ميمحلي خاص خود پيروي  موقعيتي و
  .ده درصد است قاره اروپا حدود

را  المللي بينجايي دانشجويان در عرصة مطابق چند يافتة تجربي، تحرك و جابه
توان شكلي از زندگينامة انتخابي (زندگينامة خود انجام) دانست كه هدفش  مي

ناي هشتاد دانشجو بر مب ج بررسي نظرهايظهور شخصيتي آزادتر است. نتاي
دهد كه دانشجويان با  ميدر اروپا نشان » اراسموس«ي ناشي از اجراي طرح ها هتجرب

كنند و كنترل مسير زندگي شخصي  ميقبول مخاطرات، با تغييرات محيط مقابله 
- انداز دانشجويان تجربة جابه در چشم گيرند. ميدست  هب بازتابي صورت بهخود را 

د و نده ميشخصي و استقالل فردي را بروز  ، انگيزة رشدالمللي بينجايي و تحرك 
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 تأثيرفرهنگي و سياسي، مهارت بين فرهنگي و حس بسط يافتة تعلق  بر آگاهي
  .)2005واسيليكي،گذارند ( مي

روابط سياسي كشورها بر  ،ويژه پس از واقعه يازده سپتامبربه ،هاي اخيردر سال
ميزان تحرك مطالعات نشان نظر  داشته است. از تأثيرتحرك دانشجويي  كيف و كم
يعني دانشجويان تحصيالت  ؛دهند كساني كه سطح تحصيالت باالتري دارندمي

  .)1998 چيائو، هانگ،تكميلي تحرك بيشتري دارند (
ياستگذاران سكه  ،دانشوران1هم اكنون راهبردهاي مديريت تحرك علمي

  از : اند عبارت ،دكنن ميدنبال آنها را  كشورها ميعل
  از مهاجرتجلوگيري 
 ها هجبران هزين 
 راه بازگشتي  
 2مديريت چرخش نخبگان علمي  
 كشور) ميجذب پيشگيرانه (درگير كردن دانشوران در توسعه عل  

 دو راهكار اخير با موفقيت بيشتري همراه بوده است.كه دهد  ميتجربه نشان 
 وكيف تحرك دانشجويي در بررسي چگونگي وكم اكنون نقطه ثقل ادبيات مربوط بر

  شده است. سطح جهان متمركز

  آموزش چند فرهنگي-4
 با هدف چند هاي درسيكردن فضاي كالس المللي بين جذب دانشجوي خارجي و

رها از  آموزش ،فرايندگيرد. منظور از اين  ميآموزش نيز صورت  فرهنگي كردن
اندازها و  چشم شناساييتعصبات و تمايالت به ارث برده شده است كه همراه با 

زان و آمو دانشدهي به احساسات  هاي ديگر است و هدف آن شكل گفرهن
ي متفاوت تحليل تجارب و ها كدانشجويان به سوي چندگانگي زيست انساني، سب

  .)1994، (گي هاي نگريستن در سراسر جهان است هو را ها هايد
تغيير شايستگي مؤسسات آموزشي  اين نوع آموزش را متخصصاناز برخي 
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ي درسي، محتواي ها هاي، برنام هاي اساسي، تنظيمات رويه مشتمل بر ارزش
دن ي آموزشي دولت به سوي بازتاب داها سياستآموزشي، ساختار سازماني و 

 كنند: ميگونه تعبير  ديگران از آن بدين ،)1994، (گي اند هچندگانگي فرهنگي دانست
برابري، م آموزشي كه بر مبناي نظانهادينه شدن فلسفه چندگانگي فرهنگي در 

شود  ميگذاري  احترام، پذيرش و فهم متقابل و تعهد اخالقي به عدالت اجتماعي پايه
  .)1994در: گي، 1979، باپتيست(

منظور  هاي آموزش چند فرهنگي افزايش جذب دانشجويان خارجي به يكي از راه
  دهي به تركيب جمعيت دانشجويي است. شكل

اين زمينه مقاله  دركه  نگي استمطالعات بين فره، هاي مشابه يكي از حوزه
مقايسه بين فرهنگي الگوهاي يادگيري دانشجويان "عنوان با همكارانش  مارامبه و

هدف از اين مطالعه مقايسه الگوهاي يادگيري  توان ذكر كرد. مي را "عالي آموزشدر 
از سه مطالعه در  ي. فرا تحليلبودهاي مختلف  در فرهنگ عالي آموزشدانشجويان 

هاي  بزرگ انجام شد كه در همه اين مطالعات از ابزار پرسشنامه سبك مقياس
) استفاده شد. اين مطالعات در كشورهاي آسيايي سريالنكا و اندونزي ILSيادگيري (

از راهبردهاي  آنها ،جوياندانشطبق گفته و كشور اروپايي هلند انجام شده بود. 
هاي  گرايش .كردند مياستفاده  يادگيري، راهبردهاي فراشناختي و مفاهيم يادگيري

تجزيه و تحليل واريانس ميانگين نمرات شد كه شامل يادگيري به دو روش مقايسه 
هاي  و مقايسه ساختارهاي عاملي مقياس ILSآموزان طبق مقياس  مقياس دانش

ILS ها در الگوهاي  . نتايج نشان داد كه بيشترين تفاوتبود بين سه مطالعه
ين دانشجويان آسيايي و اروپايي وجود دارد. با اين حال، يادگيري دانشجويان ب

ي بسياري نيز بين دانشجويان دو كشور آسيايي قابل مشاهده بود. ها تتفاو
شدند. عالوه بر اين، دانشجويان  تبديلاسطوره  نيز به دانشجويان آسيايي

ه را از راهبردهاي به ذهن سپردن حداقل استفاد ها هسريالنكايي نسبت به همه گرو
 ،د. اين مطلب كه دانشجويان آسيايي به يادگيري طوطي وار تمايل دارنده بودنكرد

. برخي از الگوهاي يادگيري الگوهايي جهاني شناخته شد كه در به نظر آمد افسانه
يا اروپايي  يدر ميان دانشجويان آسيايفقط و الگوهاي ديگر  استفاده ها هتمام گرو

عوامل  عنوان بهفرهنگ و محيط يادگيري و  نظر از ها هشد. اين يافت مييافت 
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تحرك و  خصوصتوضيحي مورد بحث قرار گرفته است. پيامدهاي عملي در
 ه قابل استنتاج استعلطااين م ازنيز  المللي بيندانشجويان در زمينه  جايي جابه

  .)2012همكاران، مارامبه و(

  اضافي آموزش پديدة - 5
ن را آموزش بيش از حد نيز ناميد، بيانگر توان آ ميكه  1اضافي پديده آموزش

اي كه موجب خروج  لهئ(مس آموزش با نيازهاي بازار كار استهماهنگ نبودن 
مناطق جهان  ساير ادامه تحصيل آنها در و آموختگان از كشور دانش دانشجويان و

هاي آموزش دريافت شده با آموزشي گيري آن مقايسه سالروش اندازه شود). مي
شاغل فعلي نياز دارند. روش ديگر بررسي تغييرات تقاضاي بازار كار است كه م

  ختگان جديد است.آمو دانشنسبت به عرضة 
شود كه موجب هدر  ميمنفي ارزيابي  اين پديده از سوي اقتصاددانان معموالً

شود. در اين شرايط  ميانگيزگي نين ايجاد توقع و بيچهمو گذاري  رفتن سرمايه
كنند و در پي فرصت فرار از اين وضعيت  ميتلقي ن  مييرا شغل داكاركنان كار خود 
براي پيگيري آموزش مجدد و كسب مطلوبيت و بازدهي باالتر در  ،هستند. از اين رو

  كنند. ميآينده مهاجرت 
پست سازماني و شغل  نبودساختار نامناسب شغلي در كشور مبدأ و  دليل به

شايد  ،تا بيكاري خود را به تعويق بيندازدكند  ميمناسب در آن رشته فرد مهاجرت 
ا تغيير و ارتقاي سطح مشاغل بتواند كار مناسبي يآينده با بسط توانايي شغلي  در

  .)1383، (خورشيدي در اقتصاد محلي پيدا كند
جايي تواند عاملي براي گسترش جابه ميين ترتيب دب اضافي آموزش پديده

  دانشجويان در سطح كشورها تلقي شود.

 رانش) (كشش و دافعه-جاذبهمدل  -6

 متخصصان مهاجرت دانشجويان وبر  زير مطابق اين ديدگاه چهار دسته از عوامل
  گذار هستند:تأثير

                                                                                                      
1. Over – Education 
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  ؛عواملي كه با حوزه مبدأ ارتباط دارند (عوامل دافعه) -1
  ؛عواملي كه با حوزه مقصد ارتباط دارند (عوامل جاذبه) -2
  ؛عوامل شخصي -3
  .موانع بازدارنده -4

زند.  اين چهار دسته عوامل تصميم شخص را براي مهاجرت رقم مييند ابر
واسطه و غالباً بلندمدتي را دون آشنايي ب ،كنند افرادي كه در يك حوزه زندگي مي

 بارهاي را در هاي صبورانه با حوزه زندگي خويش دارند و معموالً قادرند كه داوري
ها كه  تخصصاز راي برخي رسيدگي كنند. ببه آنها و باشند آنها در نظر داشته 

صورت  بهمهاجرت  ولي در مناطق بزرگ بسيار است، ،تقاضا براي آنها در مبدأ كم
كنند. (لهسايي زاده،  نيز مهاجرت مي آيد. بنابراين، مهندسان و استادان در ميجبار ا

 ؛عوامل جذب كشور پذيرنده -1پرتز سه دسته از عوامل را برشمرده است:  .)1368
در سطح كالن و و دوم عوامل فردي. دو عامل اول  -3 أ؛فع كشور مبدعوامل د -2

  .استعامل سوم در سطح خرد 
از كساني كه درباره مهاجرت مطالعه درخور توجهي داشته، وارن تونوايت  يكي

مطالعاتي است كه در خصوص آب و هوا انجام  سبباست. هر چند شهرت وي به 
منتشر شد، هنوز براي  1934و كه در سال ي اا اما مقاله پنجاه و دو صفحه ،داد

شود. او در اين بررسي با  ميجع محسوب نظر مر عنوان بهق درباره مهاجرت تحقي
(قنبر  كند ميها در پديده مهاجرت اشاره  تعبيرات كنايي به نقش فشارها و شيب

). طبق نظر وي جريان جمعيت تا حدودي به جريان برق شباهت دارد. ميزان 1384
اي به منطقه ديگر با نيروي كشش  از منطقه ]دانشجويان و..... متخصصان،[ مهاجرت

  و جذب بين دو منطقه نسبت مستقيم و با مقاومت نسبت معكوس دارد.
دوري توماس  1941در سال  را دافعه –نام جاذبه  هنظريه مشهور ديگري ب

اقتصادي  –تعادل اجتماعي  نبودتبيين مهاجرت بر براي د. اين نظريه، كرمطرح 
 نبوددارد كه  ميشود و بيان  ميميان كشورهاي مبدأ و كشورهاي مقصد متمركز 

اقتصادي در كشور مبدأ موجب دفع افراد از اين كشورها  –ي اجتماعي ها لتعاد
ي در صورت بهاقتصادي  –در كشورهاي مقصد عوامل اجتماعي  ،شود و برعكس مي

تا زماني كه عوامل دافعه در  ؛كنند يمكه افراد را جذب  اند هكنار هم قرار گرفت
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كشورهاي مبدأ پا بر جا هستند و در مقابل، بر عوامل جاذبه در كشورهاي مقصد 
شود، روند مهاجرت ادامه خواهد يافت. توماس به سن مهاجران نيز اشاره  ميافزوده 

ي نوجواني تا بيست سالگي و اوايل سي ها لكند. به نظر وي افراد در آخرين سا مي
ترند (شريفي به نقل  ي سني به مهاجرت راغبها هالگي نسبت به ديگر گروس

  ).1381ابراهيمي، 
اي مشابه نظر تورنوايت  ) از ديگر دانشمنداني بود كه نظريه1986رابرت لوكاس (

را ارائه كرد. وي معتقد بود كه مهاجرت شبيه جريان آب يا برق است كه با اختالف 
دهد كه  ميآيد. اين ديدگاه نشان  ميل كننده پديد فشار بين دو سر جريان متعاد

بلكه عامل مهم  ،ثرندؤاين جريان م كه در ي يا رانشي مطلق نيستندعوامل كشش
ح مدل اختالف جاذبه انسبي اجزا و عوامل محيطي است. لوكاس طر اختالف كشش

اما در علوم اجتماعي و سياسي جايگاه  ،است كه در متون اقتصادي مشهور است
  ).1384قنبر،  داني ندارد (تايلر به نقلنچ

ارائه  هاي دانشجويي به تبع مهاجرت عام مهاجرتدرباره توضيح  ها هاين نظري در
 شده است.

دانشجويي و  جايي جابهتحرك و "مطالعه خود با عنوان در )2011سيهول (
  ازاين نظريه بهره جسته است. "در آفريقاي جنوبي يآموزش در مقطع دكتر

در آفريقاي  يي آموزشي مقطع دكترها هبه تحليل برنام ه خودعلطادر م او
اين در پردازد.  ميدانشجويي  جايي جابهجنوبي همراه با توجهي خاص به تحرك و 

  ميچارچوب مفهو عنوان بهرا  2و عوامل دافعه 1همچنين عوامل جاذبه مطالعه
شجويي در دان جايي جابهكه الگوهاي تحرك و  كرده استبررسي و استدالل 

در آفريقاي جنوبي از الگوهاي تحرك و  يي آموزشي مقطع دكترها هبرنام
منظور  به كنند كه عمدتاً ميدانشجويان در جاهاي ديگر پيروي  المللي بين جايي جابه

خالف مطالعات قبلي كه در آنها به نقش  گيرند. بر ميي بهتر صورت ها تكسب فرص
از نقش كليدي دولت مطالعه است، در اين دولت در اين زمينه توجه خاصي نشده 

                                                                                                      
 . عوامل كشش بازار: عوامل جاذب خارجي و مربوط به كشور مقصد 1
 . عوامل فشار: عوامل منفي داخلي و مربوط به كشور مبدأ 2
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با استفاده از  مطالعهاين در شود.  ميصحبت  جايي جابهدر تسهيل اين تحرك و 
در آفريقاي  ينام دانشجويان مقطع دكتر الگوهاي ثبت ،ي آموزش تطبيقيها شرو

  .)2011، (سيهولاند  مقايسه شده 2009و  2005ي ها لجنوبي در طول سا
: يخارج انيدانشجو يريكارگ هب" عنوانبا ) 2012كولستر ( مقاله بيكر ودر 
دافعه از واژگان  -به جاي جاذبه "منتخب يدر كشورها ها تشرفيو پ ها سياست
  ده است.شبازدارنده استفاده  - محرك

در كشور  يليانتخاب برنامه تحص يبرا عوامل متعددي محقق اين دو به نظر
از دو  كيآكادم اتياساً در ادبوجود دارد و اس انيدانشجو يبرا يخارج
بر تك تك  توانند يم عوامل نيا .شود ياستفاده م» بازدارنده«و » محرك«عامل

 يياجرا يها سياستافراد،  تيچون شخص ييگذارند و با پارامترهاب تأثير انيدانشجو
كشورها و ارائه خدمات  انيو كشورها مرتبط است. با رشد رقابت م يشهرها، نواح
 المللي بينو  يمل انيكه بر دانشجو عوامليتوجه به  تياهم ان،ينشجوبهتر به دا

  است.  افتهي شيافزا زيدارند ن تأثير
  از: اند عبارت در خارج از كشور انيدانشجو ليتحص يمحرك برا عوامل

  ؛يپژوهش التيو تسه يآموزش يها هبرنام دشوار، يدسترس ،نداشتن يآمادگ  -
با  هماهنگ نبودن( يزار كار داخلدر با يمل يارزش مدارك آموزش  -

  ؛)ازيو مورد ن ياكتساب ياستانداردها
  ؛يمل يتجرب يكارها ايمدارك  نييارزش پا  -
  ؛)ي(وطنيمل عالي آموزشو  قاتيتحق نييپا تيفيك  -
 يسسات آموزشؤو م انيتوسط كارفرما يو درك بهتر مدارك خارج رشيپذ  -

  ؛يداخل
در  يو زبان يليتحل ،ياقتصاد ،يهنگفر ،يخيتار ،يمذهب ،ياسيالزامات س  -

  ؛گريكشور د ايمنطقه، شهر  يها دانشگاه
  أ؛كشور مبد يطيمح يها تيجذاب  -
 يكشورها، شهرها و نواح يسسات آموزشؤدر دسترس بودن اطالعات در م  -

  ؛زبانيكشور م
  ؛و دستمزد در كشور خود دانشجو يزندگ يها هنيهز  -
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) ييدانشجو نهي(مانند كمك هز يمال يها تيو جذاب يمهاجرت يها سياست  -
  ؛در كشور خود دانشجو

  است: ريبه شرح ز زيبازدارنده ن عوامل
  ؛كيآكادم يدر كشور و سطوح آزاد يو شهرت آموزش تيفيك  -
  ؛ها تيدوجانبه مدارك و صالح قيتصد  -
  ؛گريكشور د كيدر  يو زندگ ليتحص يها هنيهز  -
  ؛عالي آموزشسسات ؤنحوه اداره م  -
  ؛)ينژاد ضيو تبع تيدر كشور (نسبت جرم و جنا تيامن سطوح  -
  ؛كشور كيدر و كار  ليو تحص يزندگسطح   -
  ؛يو اجتماع ييايجغراف يها يوستگيبه هم پ  -
 & Becker( سسات داخل كشورؤم به اطالعات در يدسترس نبود  -

Kolster,2012(.  
تواند  مي ،ددليل فراگيري و شمولي كه دار به دافعه-جاذبه نظريه ،مجموع در

   همة نظريات يادشده را در خود جاي دهد.
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  المللي كردن برنامه درسي بين
المللي كردن برنامه درسي مراد از برنامه درسي طرح يك  در اولين برداشت از بين

است.  عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهدرس يا دوره آموزشي در سطح 
المللي كردن برنامه  س برداشت از بيناساس اسناد و منابع در دستر بر ،كليطور به

  اشاره دارد:زير درسي به دو معناي كلي 
المللي كردن برنامه درسي به معناي تلفيق و لحاظ كردن ديدگاه و  الف) بين

 عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشگاههاي درسي موجود  المللي در برنامه انداز بين چشم
ت كه جهتگيري كلي براي پرورش در چنين وضعيتي تالش عمده بر آن اس است.

صورت جهاني شدن در دانشجويان  خصوصها در  ها و انگيزه ها، نگرش دانش، مهارت
استفاده  ها دانشگاههاي درسي  هاي موجود در برنامه ، از فرصتزمينهو در اين گيرد 

عنوان پرورش سواد با مؤثر به عمل آيد. مفهوم اصلي پشتيبان اين ديدگاه، نوعاً 
 عالي آموزشهاي درسي در نظام  لمللي است كه به موجب آن هدف اصلي برنامها بين

  تربيت شهروند جهاني است. 
هاي آموزشي در سراسر  المللي شدن هدف اصلي بسياري از نظام اساساً بين

براي تحقق چنين هدفي بايد دنبال   جهان است. در اين زمينه دو دسته فعاليت
المللي كردن پرديس  ه وسيع استاد و دانشجو و بينمبادل :از اند عبارت كه شوند

هاي همكاري  ها با يكديگر ارتباط نزديك دارند. هدف برنامه دانشگاه. اين فعاليت
رشد و منظور  بهدانشجويان براي  يهاي المللي عبارت از خلق و ايجاد فرصت بين

ايجاد ارزش و  و آنهاالمللي در  اي، ايجاد بينش و نگرش بين توسعه اجتماعي و حرفه
المللي  بين .است هاي مشترك از طريق پژوهش  ميعل هاي اعتبار بيشتر براي رشته

المللي كردن برنامه درسي، رويكردهاي  كردن پرديس دانشگاه شامل بين
فرهنگي و افزايش آگاهي و بينش فرهنگي  هاي اجتماعي بين پداكوژيكي، فعاليت

  .)1388با واجاري (دي و كاركنان است استاداندانشجويان، 
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  المللي كردن برنامه درسي اهداف اصلي بين
توان مشتمل بر موارد زير  مي المللي كردن برنامه درسي را اهداف اصلي بين

  دانست:
هاي جهاني مهم و وابسته از  آماده سازي دانشجويان براي مواجهه با واقعيت -1

  ؛المللي جمله فعاليت در محيطي رقابتي در سطح بين
افزايش درك دانشجويان از فرهنگ، مذاهب و نظام سياسي خود و ساير  -2

  ؛ملل
جامعه جهاني و نيز درخصوص گرايانه  توسعه بينش و ديدگاهي جهاني و كل -3

مسائل  دربارههاي آگاهانه  قضاوت برايهاي ضروري  تجهيز آنها به مهارت
  ؛جهان معاصر و نقش كشور آنها در جهان

  .)1995هانسون، (ديباواجاري، به نقل از:ني ارتقاي صلح جها -4
هاي درسي  المللي كردن برنامه هاي مختلفي براي بين در اين برداشت روش

 اي المللي و ايجاد دوره اضافه كردن دروس بين آنها ترين مهموجود دارد كه از جمله 
المللي در موضوعات  هاي بين گنجاندن جنبه ،منظور از لحاظ كردن .است تخصصي

 هاي جنبي ها، ويدئوها، مطالعات موردي و فعاليت عناوين درسي موجود، فيلم و
اندازها  . گنجاندن يا لحاظ كردن در برنامه درسي به معناي طرح و بنيان چشماست

هاي موجود يا جديد از طريق اصالح در  المللي در دروس و كالس و موضوعات بين
 است. در آن در مركز ثقل تدريس دادن هاي درسي يا قرار برنامه درسي، فعاليت

كه كاركنان و  شود تأكيد مياصالحات برنامه درسي از اين نوع بر اين نكته 
هاي ساير ملل آگاهي  و از فرهنگ ونددانشجويان از وضعيت فرهنگي خود فراتر ر

اي آموزش ببينند كه مباحث  گونه توانند به مي استادانبه آنها حساس باشند.  و بنديا
  .)1388حداقل در تدريس پوشش دهند (ديبا واجاري،  طور بهالمللي را  بينو مواد 

هاي آموزش دانشگاهي  ه دروس و دورهئارا و المللي كردن برنامه درسي ب) بين
المللي كردن برنامه درسي دادن هويت  به فراتر از مرزهاي يك كشور: منظور از بين

هاي  يق آموزش و ترويج برنامههاي دانشگاهي از طر المللي به دروس و رشته بين
درسي به فراسوي مرزهاي جغرافيايي و تلقي مردمان كشورهاي مختلف جهان 

  .است شهروندان جامعه جهاني عنوان به
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المللي كردن برنامه درسي در اين ديدگاه در قالب مراحل زير شكل  اساساً بين
  گرفته است:

ي ها هو اجراي برنام المللي كردن از طريق پذيرش دانشجوي خارجي بين -1
المللي كه در آن مباحث چندفرهنگي و  درسي براي دانشجويان بين

المللي  شود. بين ريزي درسي مطرح مي هاي مرتبط با آن در برنامه چالش
 جايي جابهسنتي با  طور بهحال تكامل است كه  در  ميكردن مفهو

. طي دو شده است مرتبط منظور تحليل دانشجويان در كشورهاي مختلف به
افزايش تقاضا براي  دليل به جايي جابه) اين 1995دهه گذشته (از 

ي سراسر دنيا رشد چشمگيري داشته است. در ها دانشگاهدر  عالي آموزش
روشي  عنوان بهالمللي  دانشجويان بين هاي پرداختي كشورها هزينهاز بعضي 
  آيد. هاي دولتي به حساب مي كاهش هزينهبراي 

ردن از طريق تأسيس واحدهاي مختلف در كشورهاي مختلف المللي ك بين -2
مخاطبان  ميهاي درسي متناسب با نيازها و مسائل بو جهان و اجراي برنامه

هاي فرهنگي،  در كشور ميزبان كه در آن مسائلي چون چالش
  شوند. و تأمين منابع مالي و... مطرح مي عالي آموزشسازي  خصوصي

هاي  ه در آن نظام آموزشي از راه دور و برنامهالمللي كردن در مبدأ ك بين -3
شود.  كار گرفته مي ي بهلالمل درسي مجازي براي دسترسي به مخاطبان بين

شهروندان  عنوان بهالمللي  ، تلقي مخاطبان در سطح بينIOCدر اين نوع از 
(ديبا  گيرد هاي الزم به آنان مد نظرقرار مي ه آموزشئجهاني و ضرورت ارا

 .)1388واجاري، 

  الگوهاي جذب دانشجويان خارجي 
 عالي آموزششدن  المللي بينمثبت جذب دانشجويان خارجي و  پژوهشگران اثرهاي

كه  ،اند هو اقتصادي بر شمرد  ميرا با توجه به چهار قلمرو سياسي، فرهنگي، عل
  احصا كرده است: قرار زير  به) اين موارد را 2010بوسترم (
 ؛هاي متنوع(فرهنگي) گتوانمندي سازگاري با فرهن  
 (علمي)؛فرصت براي جذب نخبگان خارجي  
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 ؛ي همكاري بين كشورها (سياسي)ها هانعقاد تفاهمنام  
  ؛(اقتصادي) عالي آموزشكسب منابع مالي جديد براي  
 ؛اي (اقتصادي) ي منطقهها تجلب مشارك  
 وري، درآمدها و منافع مالياتي (اقتصادي) بهره.  

اهداف خود از الگوهاي مختلفي براي جذب  كشورهاي مختلف جهان بر اساس
  كنند. ميدانشجوي خارجي پيروي 

طراحي شده و اين كشور رسماً   ميعل آلمان با اهداف آموزشي وكشور الگوي 
يشتر ب ،از محل جذب دانشجو قصد درآمدزايي ندارد. در مقابلكرده است كه اعالم 

الگوي اقتصادي پيروي  مالزي از انگلستان و، كانادا ،كشورهاي جهان مانند استراليا
  .كنند مي

  الگوي اقتصادي: نمونه استراليا -1
شود كه با رواديد  مياز نظر وزارت علوم استراليا دانشجوي خارجي به فردي اطالق 

اي را با پرداخت هزينه آن، صرف نظر از  شود و دوره مي اين كشوردانشجويي وارد 
گذراند. دانشجويان براي ورود به  ميند، ك مياينكه چه كسي هزينه آن را پرداخت 

دارند (دائره المعارف نياز نويسي، رواديد دانشجويي و منابع مالي كافي  تأييديه نام
  .)872: 2، ج عالي آموزش

كند و  مياستراليا در جذب دانشجوي خارجي اهداف اقتصادي را دنبال كشور 
  اين طريق يكي از منابع مهم درآمدي اين كشور است.

ي استراليا براي جذب دانشجويان خارجي و رقابت با ساير رقبا دفاتر ها نشگاهدا
و هر  اند داير كرده ييآسياكشورهاي ويژه متعددي را در كشورهاي مختلف جهان به

هايي را براي جذب دانشجو و ثبت نام اوليه برگزار شش ماه يك بار نمايشگاه
هر چند راهبرد اين كشور صبغة ه كاستراليا بايد گفت كشور  خصوصكنند. در  مي

معنا نيست كه همه متقاضيان حتي داوطلبان ضعيف نيز  بدين ،اقتصادي دارد
ويژه دو مؤلفه معدل مقطع قبلي و  هدانشجو ب ميشوند. سوابق عل ميپذيرش 

  شوند. ميبسيار مهم تلقي  المللي بينبرخورداري از مقاالت معتبر 
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  لمانآموزشي: نمونه آ – ميالگوي عل -2
-مؤسسه ،منظور دارد و بدينتأكيد زيادي كشور آلمان بر توسعه مبادالت آكادميك 

از طريق سايت اين  دباي اي را به همين نام تأسيس كرده است. داوطلبان خارجي 
كنند. تحصيل دانشجويان ارائه متمركز  صورت بهدرخواست خود را ابتدا  مؤسسه

 ،نام است. بنابراين ت شهريه و حق ثبتخارجي در اين كشور مجاني و بدون پرداخ
كند.  ميآموزشي را دنبال  – ميآلمان صبغة اقتصادي ندارد و اهداف علكشور الگوي 

  است. 1به اجتماع دانشگاهيهدف اصلي در اين الگو شكل دادن 
آلمان بايد به زبان آلماني مسلط كشور داوطلبان خارجي براي تحصيل در 

به درخواست  2از گذراندن امتحان تشخيص (سطح علمي)توانند پس  ميباشند. آنها 
در مدارس عالي  3يكساله معادل پيش دانشگاهي اي  هداوطلب يا پس از طي دور

هاي اخير در چارچوب سياست  آلمان در سالكشور مقدماتي وارد دانشگاه شوند. 
زبان  را به ها هامكان تحصيل در بعضي از رشت امريكاكشور جذب نخبگان و رقابت با 

هاي رشتهاز انگليسي براي دانشجويان خارجي فراهم كرده است. در بعضي 
دانشگاهي مانند پزشكي، دندانپزشكي، دامپزشكي، معماري، مديريت صنعتي، 

تعداد زياد متقاضي پذيرش محدود دليل  اي به روانشناسي، علوم ارتباطات و رسانه
  .)802: 2، ج عالي آموزشاست (دائره المعارف 

  ي گذشتهها هالگوي فرهنگي: نمونه ايران در ده -3
معنا  ؛ بدينتبعيت كرده است كنون از الگوي فرهنگي تا 1360ايران از دهه كشور 

 و  ميدر كشورهاي هدف كه عمدتاً كشورهاي اسال  ميكه ترويج اهداف انقالب اسال
 تحقيقات و ،در اولويت بوده است. معاونت دانشجويي وزارت علوم ،عربي است

) هدف از پذيرش دانشجويان خارجي را حمايت از جوانان مستعد 1386( فناوري
مناسب براي شناساندن بيشتر و بهتر  ساختن زمينهكشورهاي اسالمي، فراهم 

و.....ذكر كرده   مياسال -جمهوري اسالمي، معرفي، نشر و توسعه فرهنگ ايراني

                                                                                                      
1. Academic Communit  
2. Feststellungsprufung 
3. Studienkollege  
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ي مديران ها همصاحب هايي به سمت تعديل اين الگو درگرايش تازگي بهاست. 
ارائه شده  2ها در شكلگرايش شود. شماي كلي از اين الگوها و ميربط مشاهده  ذي
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . الگوهاي جذب دانشجويان خارجي2شكل 

  هاي مبادله دانشجو برنامه
زان يك دبيرستان يا آمو اي است كه طبق آن دانش برنامه مبادله دانشجو برنامه

دانشجويان يك دانشگاه در يكي از مؤسسات شريك با مؤسسه خودشان در خارج از 
هاي مبادله دانشجو ممكن است مستلزم  پردازند. برنامه كشور به تحصيل مي

المللي باشد، ولي دانشجو مجبور نيست كه در خارج از كشور خود  سفرهاي بين
هايي را براي  ) موقعيتNSEادله ملي دانشجو (تحصيل كند. براي مثال، برنامه مب

  كند. مبادله دانشجو در سراسر اياالت متحده و كانادا فراهم مي
هاي مبادله خارجي فراهم كردن كار  به گفته دولت آمريكا هدف از وجود برنامه

هاي كشور زادگاه  و آموزش عملي و به اشتراك گذاشتن تاريخ، فرهنگ و سنت
  هاست. ين برنامهشركت كنندگان در ا

 اقتصادي آموزشي -علمي 

 سياسي

 ، مالزيالگوي استراليا، كانادا، انگلستان

 فرهنگي

 آموزشي -علمي 

 آموزشي -علمي 

 فرهنگي

 سياسي

 اقتصادي

 اقتصادي
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ين معناست كه دانشجو در يك مؤسسه شريك پذيرش دب "مبادله"واژه 
نيست كه دانشجو مجبور است در مؤسسه ديگر  ي آنمعنا بهاما لزوماً  ،شود مي

اي با يك  همتايي بيابد تا بتواند جاي خود را با وي عوض كند. دانشجويان مبادله
ن خوابگاه، آپارتمان يا خانه دانشجويي خانواده ميزبان يا در مكاني معين همچو

كشور و مؤسسه متغير است. اين  ي مرتبط با اين برنامه در هرها هاقامت دارند. هزين
از طريق بورس تحصيلي، وام يا از بودجه شخصي خود شركت كنندگان  ها ههزين

  شود. ميتأمين 
 ها هرناممبادالت دانشجويي بعد از جنگ جهاني دوم رايج شد و هدف از اين ب

 يهاي ديگر و همچنين ارتقا افزايش درك و سازگاري شركت كنندگان با فرهنگ
هاي اجتماعي دانشجويان است.  تر ساختن افق ي زباني آنان و وسيعها تمهار

ماه در كشور ميزبان سكونت دارد.  دهالي  ششاي معموالً  دانشجوي مبادله
ي تحصيل در خارج از كشور شركت ها هيا افرادي كه در برنام المللي بيندانشجويان 

ي ها هبعضي از برنامدر ممكن است چندين سال در كشور ميزبان بمانند.  ،كنند مي
  1توجه شده است.مبادله به اعطاي امتيازات آكادميك نيز 

  ي مبادلهها هانواع برنام
  ي مبادله مليها هبرنام

ي است كه در كنسرسيوم آموزشي غيرانتفاعنوعي ) NSEمبادله ملي دانشجو (
است. اين برنامه براي دانشجوياني كه با هدف تحصيل و  گرفتهآمريكا شكل كشور 

 ،اند كردهنام  ي عضو اين كنسرسيوم ثبتها دانشگاهجديد در  يزندگي در موقعيت
كه اين برنامه  1968كند. از سال  مييي عملي و مقرون به صرفه ايجاد ها تفرص

براي  NSE. اند كردهدانشجو در آن شركت  000,94بيش از  ،كار كرده است آغاز به
دهند در يك ايالت ديگر و نه در يك  ميدانشجوياني طراحي شده است كه ترجيح 

ي عضو اين كنسرسيوم ها دانشگاهو  ها دانشكدهدر  NSEكشور ديگر تحصيل كنند. 
اياالت در اياالت متحده، كانادا، جزيره گوام، جزيره پورتوريكو و جزاير ويرجين در 

نام  ثبت NSEاعضاي  عنوان بهدانشگاه و دانشكده  200متحده عملي است. حدود 
هماهنگ كننده را تقاضا، تعيين سطح و اقدامات پيش از عزيمت  فرايند. اند كرده
NSE  توانند به انتخاب  مي. دانشجويان دهد انجام ميدر كشور فرد تقاضا دهنده

                                                                                                      
1. Wikipedia,The free Encyclopedia, (2018,Deceber 27) student exchang program  
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بدأ يا به دانشگاه ميزبان بپردازند. دانشجويان خود شهريه درخواستي را به دانشگاه م
شامل يك سال تحصيلي و يك   ميكل براي يك سال تقويطور بهتوانند  ميصرفاً 

  دوره تابستاني در برنامه مبادله شركت كنند. 
  

  المللي بيني مبادله ها هبرنام
  مبادله كوتاه مدت

ابستاني/ فشرده نيز گفته مدت برنامه مبادله فرهنگي يا ت به برنامه مبادله كوتاه
ي زباني، خدمات اجتماعي، يا ها تبيشتر بر محل اقامت، مهار ها هشود. اين برنام مي
آموزان دبيرستاني و دانشجويان  ي فرهنگي دانشجويان تمركز دارند. دانشها تفعالي
را  ها ههاي دولتي و غير دولتي متعددي كه اين برنام توانند از طريق سازمان مي

تقاضا دهند. برنامه مبادله كوتاه  ها هبراي شركت در اين برنام ،كنند ميدهي سازمان
آموز يا  انجامد و نيازي نيست كه دانش ميسه ماه به طول تا مدت از يك هفته 

فشرده  اي دانشجو در دبيرستان يا مؤسسه خاصي تحصيل كرده باشد. طي برنامه
  يابد.  ميهاي ديگر افزايش  ها، جوامع و زبان درك اين دانشجويان از فرهنگ

  مبادله دراز مدت
شود كه شش تا ده ماه يا تا يك سال  مياي گفته  مبادله دراز مدت به برنامه مبادله

آموزي در كشور  با اخذ ويزاي دانش انجامد. شركت كنندگان ميكامل به طول 
ويزاي آموزان مهمان معموالً  روند. در آمريكا براي دانش ميميزبان به دبيرستان 

شود. از اين  ميصادر  F-1آموز خارجي  يا ويزاي دانش J-1 مبادله فرهنگي
رود كه با خانواده ميزبان ارتباط نزديكي برقرار كنند و خود  ميزان انتظار آمو دانش

زان آمو دانشند. وقتي اين سازرا با كليه مسائل جامعه و محيط اطراف درگير و آشنا 
را در زندگي  آموخته شده رود كه دانش ميا انتظار از آنه ،گردند ميبه وطن باز 

گو كنند. در و يشان با حاميان خود گفتها هكار گيرند و درباره تجرب هشان ب روزمره
كردن رود تا توانايي صحبت  ميزان انتظار آمو دانشي مبادله از ها هبسياري از برنام

در بعضي موارد  به زبان كشور ميزبان را حداقل در سطحي ابتدايي كسب كنند.
آمريكا در يك آزمون كشور اي به  زان بايد قبل از پذيرش در برنامه مبادلهآمو دانش

ي ديگر توانايي زبان ها هاستاندارد شده درك زبان انگليسي قبول شوند. در برنام
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توانند زبان كشور  مياي در طول چند ماه  زان مبادلهآمو دانش. اغلب شود نميبررسي 
ي مبادله همچون ها هطور روان صحبت كنند. بودجه بعضي از برنام هميزبان را ب

  د.كندولت تأمين را  1"مجلس فدرال -برنامه مبادله جوانان كنگره"
غير انتفاعي است كه  يسازمان المللي بينشوراي استانداردهاي سفرهاي آموزش 

رستاني با كيفيت براي جوانان دبي المللي بينمتعهد به مبادله و سفرهاي آموزشي 
  (همان ماخذ) است.

   

                                                                                                      
. برنامه مبادله بين دانشجويان آمريكايي و آلماني است كه تحت حمايت مالي كنگره اياالت متحده و دولت 1

 فدرال آلمان قرار دارد (ويكي پديا).
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  بندي جمع
اي براي  ذخيره آموزش ركن چهارم سياست خارجي و فرهنگ وشود كه  ميگفته 

 معنادارتر المللي بينزمينه آموزش  اين مفهوم در ساختن جهان آينده است.
 شود. مي

المللي آنان هم  در بررسي موضوع جذب دانشجويان خارجي و تحرك بين
 ؛واكاوي شوند و هم به نقش عامل كنشگر دباي هاي اجتماعي  زمينه و ساختارها

د. معموالً در شوبايد توجه  ،گيرد يعني دانشجويي كه تصميم به مهاجرت مي
الي ارقام و اعداد  هها نقش عوامل انساني و فرهنگي و رواني در الب ها و تحليل بررسي

  ماند. مغفول مي
امل كشش (در مقصد) و عوامل بع عوتصميم به تحصيل در يك كشور خارجي تا

سطح خرد  ،ست. اين عوامل در سه سطح كالن و اجتماعي (ماكرو)ا) أانش (در مبدر
خود را نشان ها و نهادها  (مزو) شامل سازمان و فردي(ميكرو) و سطح مياني

  دهند. مي
سه جريان قوي كه جريان مهاجرت و تحصيل در خارج از مرزهاي ملي را 

  از:  ندا عبارت ،سازند مي
 ؛1انگيزشي/ عوامل فشار  -1
  ؛2عوامل كشش/ جذب -2
  .عوامل شخصي مرتبط با عامل كنشگر -3

نام تعدادي دانشجو تنزل  له را نبايد صرفاً به موضوع ورود و ثبتئمس ،بنابراين
له ديده شوند. شايد نيمه كاره ئهاي مس ها و پيچيدگي ييبلكه بايد كليه پويا ،داد

از دانشجويان خارجي به   ميايران توسط بخش مهشور كرها كردن تحصيل در 
گردد و صرفاً يك تصميم آني و شخصي نيست.  برمي  مياي از عوامل سيست مجموعه
تجربه دوستان  تأثيرتواند همچنين تحت  ماندگاري دانشجويان خارجي مي جذب و
  هاي اجتماعي و عوامل فرهنگي ديگر باشد. و شبكه

                                                                                                      
1.  Push Factor  
2 . Pull Factor 
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هاي پشتيباني  هاي محلي آنان و گروه شجويي و شعبههاي دان هم اكنون سازمان
 ند.ا در اين زمينه فعال 1هاي دوستان و برنامه

، كشور مورد نظر هپيشيندرباره  از كشور خارج يل درجوانان براي ادامه تحص
 كنند و ها و مزاياي تحصيل تحقيق مي هزينه ،قبليدانشجويان شرايط و انگيزة 

كشورهايي كه خواهان  ،گيرند. بنابراين تصميم مير ، براي تحصيل در آن كشوسپس
آنان را براي   متقاضيان و خانواده گيري تصميم فرايندبايد  ،هستنددانشجويان جذب 
شناسي، روانشناسي، علوم  نظر جامعه از  دباي واكاوي كنند. اين كشورها  جايي جابه

. اكنون اين پرسش بنگرند اين امراي و حتي گردشگري به  تربيتي، تحقيقات شبكه
تحرك دانشجويي دستيابي به سرماية فرهنگي  دليلجدي مطرح است كه آيا 

  ؟است جبرهاي ساختاري فرار ازشخصي يا 
المللي دانشجويان را  كشورهاي مقصد بايد نيروهاي پيشران در تحرك بين

 :د ازنا ها) عبارترها (درايو اين پيشرانترين  كليديبشناسند و تحوالت را رصد كنند. 
سياستگذاران اين  ،در نهايت دموگرافيك. وابعاد اقتصادي و مسائل جمعيتي 

با منطق آزادسازي  خواهند ميكنند كه آيا  كشورها بايد در سطح راهبردي مشخص
ريزي  برنامهبراي آن دارند آن را كنترل و  قصد و رهاسازي با موضوع برخورد كنند يا

  كنند؟
اشكال همكاري به  ساير و المللي بينجويان جذب دانش كشورها با ،امروزه 

بودن  المللي بينپردازند.  ميالملل  نظام بين در جايگاه خود ارتقاي پرستيژ و
قديم چون   ميعل حتي مراكز خصيصه علم جديد و جوهره دانشگاه مدرن است.

به  ،اين رو از اند. داشته المللي بينايران ساساني ماهيت  دانشگاه جندي شاپور در
مجاز كردن  قانون برنامه پنجم توسعه و 20ماده  در اعتقاد نگارنده درج بند (ط)

 ها دانشگاه است كه به مانند اينو  است ديبه جذب دانشجوي خارجي زا ها دانشگاه
  پژوهش كنند! تدريس وكه متن قانون اجازه دهيم  در

مثبت  ردرويك دهندة نبود نشان المللي بينآموزش  ايران دركشور  سهم ناچيز
نظام از بيرون  موانع جدي در اين زمينه يا وجود در عالي آموزشمديران 

                                                                                                      
1 . Buddy Programes 
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 يعني ؛شكل سنتي آن جريان جذب دانشجوي خارجي از ،امروزه است. عالي آموزش
كشورهاي  سوي كشورهاي غربي تغيير يافته و هكشورهاي درحال توسعه ب حركت از
، اند. ازاين رو اين عرصه شده وارد سنگاپور مالزي و، ژاپن ،ديگري چون چين نوظهور
رويكرد بدبينانه  بدون بهبود ،البته مهيا شده است. ما هاي نويني براي كشور فرصت

برنامه جذب دانشجوي خارجي  مشاركتي با جهان خارج، درغياب ارتباط فعال و و
بايد ابتدا  خصوص،اين  بود. در ثمرخواهد بي با افزايش آمارها عقيم و حتي
 هاي نسبي ايران نه در ممكن است مزيت شناسايي شود. ي نسبي كشورها مزيت
، طب سنتي ،هنر ،هايي چون معماري بلكه در زمينه ،مهندسي هاي فني و رشته

  فلسفه باشد. ادبيات و
 در يبراي توسعه جذب دانشجويان خارجي اقدامات متعدد ايراندركشور 

توسعه در اين زمينه نشده  رشد وكيفي موجب  و  يمما از نظر كا ،دستور كار بوده
  كه اين اقدامات به قرار زير است:است 
 ؛ايجاد مناطق آزاد علمي 
 ؛توسعه دانشگاه مجازي 
 ؛خارجي ي داخلي وها دانشگاهبين  هاي مشترك برگزاري دوره 
 ؛كشوراز سيس شعبه دانشگاه ايراني در خارج أت 
 ؛(قزوين)المللي بيندانشگاه بزرگ سيس أت 
 بـر  عـالي انقـالب فرهنگـي مبنـي      (مصوب شوراي ها دانشگاهه فعال شدن هم

 ؛كل دانشجويان) درصد 5تا سقف جذب دانشجوي خارجي مجوز دريافت 
  (برنامه اعالم شده توسط دبيرشوراي گسترش) ي مرزيها دانشگاهفعال شدن. 

 يرويكرد نبودحاكي از  و در تضادنديكديگر  با راهبردها بعضاً ها و اين برنامه
ناقص  ضعيف و صورت بهها نيز  اين ايده هريك از معين است. يراهبرد م ومنسج

  نداشته است.  ميدستاورد مه اجرايي شده و
ميليون نفر دانشجوي خارجي موجب شش  ايران از جريانكشور سهم اندك 

ايران در  كشورها در اين زمينه، كشور المللي بينهاي  بندي شده است كه در طبقه
  .قرار نگيردكشورهاي پيشرو، ميانه، در حال توسعه و نوظهور يك از  زمره هيچ

شدن  المللي بيندر  "ثرؤعوامل م "مطالعات موجود به نقشاز در برخي 
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. با ه استيعني جذب دانشجويان خارجي پرداخته شد ؛و وجه بارز آن ها دانشگاه
اين مقوله و كيفي   يمتوان براي ارتقاي ك ميتوجه به اين بخش راهبردهاي زير را 

  د:كرگر را تقويت  نظر قرار داد و عوامل مساعد و تسهيل حطمم
 ؛آموزش المللي بينتوجه به زبان  سازي برنامه درسي و المللي بين  
 ؛هاي تحصيلي دانشجويان خارجي كاهش هزينه زندگي و شهريه  
  ؛ي مهاجرتي تشويق كنندهها سياستتدوين و اجراي  
 ؛ر با كشورهاي مبدأهاي آموزشي كشو سازي نظام مشابه  
 ؛ها دانشگاه ميارتقاي شهرت عل  
 ؛توجه به ارتباطات تاريخي و نزديكي جغرافيايي كشورهاي هدف  
 پذيري دروس ارائه شده شفافيت و انعطاف.  

 "موانع و مشكالت" عمدتاٌ بر نقش مهم ،مطالعات ايراني عالوه بر ذكر عواملدر 
رايانه راهبردهايي هستند كه رفع آنها گ راهبردهاي واقع ،بنابراين شده است.تمركز 
 گرفته شدهراهبردهاي  ،. بر اساس آنچه در اين بخش بيان شدگيردنظر قرار  مطمح

  از: اند عبارت ،از مطالعات و تجارب ايراني 
 ؛مهمانان بيگانه پذيرشجامعه براي  ميآماده سازي محيط عمو  
 ؛پذيري هاي فرهنگي و اجتماعي در محيط و انعطاف ارتقاي جاذبه  
 براي تدريس؛ تأكيد بر زبان انگليسي  
  ؛مردم كشورهاي ديگر از فرهنگ و تمدن ايرانبينش و آگاهي ارتقاي  
  ؛المللي بينهاي جديد  كشور به سوي ايده عالي آموزشگشودن درهاي  
 ؛به كشور المللي بينبنام  تادانتسهيل ورود دانشمندان و اس  
 ؛ن و دولتمردانايجاد درك و ضرورت مشترك در بين مديرا  
 ؛تالش براي به رسميت شناختن مدارك تحصيلي ايران در همه كشورها  
 ؛توسعه كيفي خدمات حمايتي از دانشجويان خارجي  
 ؛المللي بينهاي  ارتقاي مشاركت استادان در پروژه  
  ؛ي برتر جهانها دانشگاهبرقراري ارتباطات مستمر با  
  ؛ها دانشگاهبه تدوين راهبردها و اهداف جامع و ابالغ آنها  
 ؛المللي بينو   ميهاي عل تر شدن دفاتر همكاري فعال  
 ؛حل مشكالت صدور رواديد  
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  ؛براي پذيرش دانشجويان خارجي ها دانشگاهاعطاي استقالل به  
  ؛المللي بينبه سود ايدة جذب دانشجويان  ها دانشگاهتغيير ساختار سازماني  
 وزهاستفاده از تجارب كشورهاي موفق جهان در اين ح.  

شرح  بهرا هاي راهبردي  توان ايده ميهمچنين از شش نظريه (تئوري) بيان شده نيز 
  :كردزير استخراج 

  
  ايده راهبردي  نظريه

آموزش عالي به 
  مثابه كسب وكار

عنوان يك بازار كسب و كار  عالي به تأكيد بر بهره برداري از آموزش
  المللي؛ بين

عنوان عامل تغيير و توسعه  جذب دانشجويان خارجي بهبرداري از  بهره  جامعه شناسي تغيير
  كشور (انتقال فناوري و...)؛

  المللي دانشجويان در منطقه؛ مديريت و هدفمندسازي تحرك بين  تحرك دانشجويان
  ها؛ هاي چند فرهنگي و مطالعات بين فرهنگي در دانشگاه  توسعه آموزش  آموزش چندفرهنگي

فرصت پديده آموزش زائد در كشورهاي همسايه ايران  برداري از بهره  آموزش اضافي 
  (افغانستان، عراق و...)؛

  و فرهنگي كشور براي متقاضيان بالقوه.  هاي علمي افزايش جاذبه  نظريه كشش ورانش
  

  المللي بينجذب دانشجويان  هاي زيرساخت الزامات و
يشين بيان اكنون با توجه به ادبيات نظري وتجارب عملي كشورها كه درصفحات پ

  شد اين الزامات درچند بخش تدوين مي شود:
   حقوقي هاي زيرساخت الزامات و -
  سياسي هاي زيرساخت الزامات و -
 آموزشي هاي زيرساخت الزامات و -
  مديريتي  هاي زيرساخت الزامات و -
  اقتصادي هاي زيرساخت الزامات و -
  فرهنگي هاي زيرساخت الزامات و -
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  ت حقوقيزيرساخ الزامات و
دادن امتياز تشكيل شركت ها و «به موجب اصل هشتاد و يكم قانون اساسي:  .1

مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به 
حال چنان چه بخش آموزش عالي را در قالب  »خارجيان مطلقاً ممنوع است

ي رو خدمات محسوب كنيم تأسيس شعبه دانشگاه خارجي در ايران با موانع
به روست.هر چند نگارنده معتقداست درتاسيس شعبه بايدسخت گيري اعمال 
كرد اما اين سخت گيري بايداز نوع مميزي علمي باشد نه يك منع كلي 

 قانوني.

استخدام كارشناسان خارجي از «هم چنين به موجب اصل هشتاد و دوم:  .2
ي طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شورا

همكاري و پذيرش استادان خارجي در دانشگاه هاي دولتي  بنابراين »اسالمي
اين صرفاً مي بايست در قالب قراردادهاي همكاري موقت (نه استخدام) باشد.

 قوانين نياز به تفسير مناسب دارند.

شوراي عالي انقالب فرهنگي  5/4/1386عالوه بر اين ها به موجب مصوبه  .3
گاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور براي همه ي تدريس در كليه ي دانش«

. اين »دانشجويان اعم از ايراني و غير ايراني بايد به زبان فارسي انجام پذيرد
در دانشگاه ها مي شود لذا  المللي بينالزام مانع توسعه زيرساخت زبان هاي 

نفر دانشجوي خارجي هستند  200الزم است دانشگاه هايي كه داراي بيش از 
 اين مصوبه مستثني شوند.از 

اين استناد از طريق مكاتبه وزارت علوم و درخواست از رئيس محترم جمهور كه 
 رياست اين شورا را برعهده دارند امكان پذير و ميسر است.

هر شخص خارجي اعم از اين كه مسلمان، مسيحي، يهودي يا بي دين باشد  .4
و تغذيه و مراودات به محض ورود به ايران از نظر سبك زندگي و پوشش 

اجتماعي بايد كليه قوانين ايران را مراعات نمايد. توجيه كردن استادان و 
دانشجويان خارجي در خصوص اين الزام ممكن است دشوار باشد.اسكان 
دانشجويان خارجي درپرديسهاي مجزا وتاسيس دفتر مشاوره ويژه وانتشار 
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ذيرش سبك زندگي بروشورهاي مختلف مي تواند در توجيه آنان براي پ
 دانشجويي درايران موثر واقع شود.

 797قوانين مهاجرتي و تابعيت در ايران بسيار سخت گيرانه است. طبق ماده  .5
) اشخاصي مي توانند تابعيت ايران را كسب كنند 1313قانون مدني (مصوب 

كه پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند. پس از 
عيت اين افراد نمي توانند وزير، وكيل مجلس، قاضي، عضو شوراي اعطاي تاب

شهر و شهرستان، يا كارمند وزارت خارجه و ساير مناسب حساس حكومتي 
).تجربه نشان داده است بهترين 14/7/70مصوب  987شوند. (اصالحيه ماده 

دانشجويان خارجي آناني هستند كه همراه خانواده خود مهاجرت مي 
 ن عدم انعطاف قوانين مهاجرت باعث كاهش تمايل آنان مي شود.كنند.بنابراي

هم اكنون ممنوعيتهايي براي كار نيمه وقت يا پاره وقت دانشجويان خارجي  .6
در بازار كارايران وجود دارد. دراين زمينه مي توان در مقاطع تحصيلي خاص 

ربسياري وبراي فعاليتهاي خاص(مثال تدريس و......) اينگونه موانع رابرداشت.د
ساعت درهفته كار  20تا  10كشورهاي موفق دانشجوي خارجي مي تواند 

 كند و بخشي ازشهريه سنگين خود را تامين كند.

  
  سياسي هاي زيرساختالزامات و

  گشودگي-1
گشودگي در فرهنگ وبستر به معناي بيان آزاد عقايد و احساسات واقعي فرد است. 

هاي  دارد. به عنوان مثال حكومت گشودگي يك داللت ضمني مثبتي به همراه
اي مفيد بويژه در بافتار  باز،اطالعات باز، جوامع باز. گشودگي به عنوان مشخصه

شود. گشودگي بر سه پايه متكي است: گشودگي  ديده مي اجتماعي
هاي دموكراتيك براي تقويت مشاركت شهروندان، گشودگي منابع  گيري تصميم

مومي و گشودگي فرآيند نوآوري اجتماعي به يك اطالعاتي دولتي براي استفاده ع
تر از ذينفعان. مورد اول بر پيشرفت به سوي يك دموكراسي با  جامعه گسترده

دوم اينكه،  كند.  مشاركت بيشتر شهروندان در فرآيندهاي سياسي بيشتر تأكيد مي
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خگويي هاي باز، پاس فرآيند دولتي انتشار داده گشودگي به اطالعات باز اشاره دارد. 
هاي  ها و چالش دهد، در حاليكه اختالفات بين بخش و خودآگاهي را شكل مي

و مورد آخر بر توانايي تسريع در نوآوري اجتماعي تأكيد   برد. خصوصي را از بين مي
هاي دولتي نوآورتر  هاي غير انتفاعي و سازمان جوامع باز از شهروندان، سازمان دارد.

آيند. با حفظ اين سه بعد،  جوامع به حساب مي و قدرتمندتر از هر يك از اين
در كل، آينده  گشودگي به جوامع مشاركتي، آگاه و نوآورانه منجر خواهد شد.

  .رسد روشن و سزاوار شهرت مثبت آن است گشودگي به نظر مي
يك مفهوم كليدي و فلسفي است كه با تأكيد بر 1 گشودگي سياسي فرهنگي

ون محدوديت به دانش و اطالعات، همچنين شفافيت و دسترسي آزادانه و بد
گيري توسط يك اقتدار  گيري مشاركتي يا همكاري تا تصميم مديريت و تصميم

  )Peters,2014مركزي تأكيد دارد.(
المللي شدن آموزش  شود تسهيل در فرآيند بين مي گشودگي سياسي فرهنگي باعث

پذيري خارجي،  اق) فرهنگي را كه انطب2003شود بارتل( آميز   عالي موفقيت
هاي آن باشد را يك نوع فرهنگ  گشودگي سيستمي و تعامل اجتماعي از مشخصه

كنندگي آن از فرهنگي كه بر سلسله مراتبي بودن و  داند كه تسهيل منعطف مي
  تخصيص منابع تأكيد دارد، بيشتراست. 
د را سه نوع استاندار 2المللي شدن كيتامورا در اهميت اين مؤلفه در فرآيند بين

تواند در  :آموزش عالي در يك كشور زماني مي پذيري ) تطبيق1كند: براي آن بيان مي
الملل جهان شمول باشد كه فرهنگ ملي، آموزش، ظرفيت پژوهش و  جامعه بين

)ارتباطات: 2سيستم آموزشي مورد شناخت و ارزيابي كشورهاي ديگر قرار بگيرد. 
)گشودگي: 3ادل و ارتباط مداوم دارند. هاي مختلف نياز به تب دانشمندان با مليت

هاي فرهنگي متفاوت به مانند  ها و افراد خارجي با زمينه يك كشور بايد با سازمان
  ).Kitamura,2001:1( مردم خودش رفتار كند.

در اين بررسي  منظور از گشودگي سياسي فرهنگي، به فضاي سياسي فرهنگي 
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2  . kitamura 



 63                                       المللي به ايران هاي جذب دانشجويان بين الزامات و زيرساخت

هاي كمتر بر روابطي كه در اين  وديتاشاره دارد كه در آن  حكومت با اعمال محد
گيري آزادانه اين  هاي مختلف اجتماعي وجود دارد، سعي در شكل فضا در حوزه

  روابط دارد.
   1پذيري مديريتي انعطاف -2

پذيري به پاسخ  يك يا چند متغير كه در آن يك يا چند متغير وابسته تغيير  انعطاف
هاي مديريتي  معناي پاسخ دادن به برنامهاين به شود. در مديريت،  كند، گفته مي مي

سازد  اين ويژگي است كه مديريت را قادر مي .و اقدامات به تغييرات در محيط است
 )Massie,1958:447ها و مسائل شرايط جديد پاسخ دهد.( به چالش

منظور از اين اصطالح در اين پژوهش اين است كه با توجـه بـه اينكـه تغييـر و     
ن يا نهاد نسبت به گذسته بسيار زيـاد اسـت، بـراي بقـاي آن     تحوالت در يك سازما

بايست با شرايط موجود خود را وفق داد تا بتوان به مطلوبيت مورد نظـر   سازمان مي
دست يافت. در اين پژوهش اين انعطاف مديريتي در حوزه آموزش عالي جـاي دارد  

اهبـرد را انتخـاب   المللي شدن آموزش عالي بهتـرين ر  كه مدير بتواند در زمينه بين
  كند.

 توسط همه سطوح مديريتي2شدنالمللي تعهد به بين-3

هـا و   ريـزي، ارزيـابي مكانيسـم    پيوند بـين مأموريـت، راهبـرد، برنامـه     منظورازتعهد
هاي ارتباطي در داخل و خارج دانشگاه به منظور ارزيابي اينكه  چرا و چگونـه   كانال

اولويــت  بــراي دانشــگاه تعقيــب المللــي شــدن را بــه عنــوان يــك   ذينفعــان بــين
  )Carvalho,2015:26كنند.( مي

المللي شدن به معناي پايدار بودن و متعهد بودن بـه   تعهد به بين در اين گزارش
المللي شدن آموزش عالي وضـع شـده و    هايي است كه در زمينه بين اجراي سياست

گيرد. ايـن   رميدامنه اين تعهد از سطوح باالي سياستگذاري تا سطوح بعدي را در ب
  هاست. تعهد، تعهد به اجراي دقيق سياست
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  وفرهنگ ملي1 يداخل يطمحآماده سازي -4
هايي كه  شمجموعه اي از هنجارها، رفتارها، باورها، آداب و رسوم و ارز فرهنگ ملي

هـاي   همچنـين بـه ويژگـي    توسط يك ملت مستقل به اشتراك گذاشته شده اسـت. 
هاي فرهنگي اشـاره   قومي و نژادي و تاريخ و سنتخاصي نظير زبان، مذهب، هويت 

  )Almedia,2018:19دارد.(
-ينب يرشاشاره دارد كه پذ ييها ) به مؤلفهي(فرهنگ مل يداخل يطمح سطح
كه  هاييياستو در مقابل س كنديم يعو تسر يلجامعه تسه يشدن را برا المللي

باشد و خالف  منطبق يبوم هايو ارزش يبا فرهنگ داخل يدبا گيرديشكل م
  جامعه نباشد. يمصلحت عموم

  
  الزامات و زيرساخت هاي آموزشي

چارچوب ملي صالحيت ها و مدارك ضرورت دارددر وهله ي نخست  .1
 تدوين و تصويب و ابالغ شود. (NQF)تحصيلي 

در غير اين صورت مدارك تحصيلي دانشجويان خـارجي در كشـور مبـدأ    
باشـد. ايـن امـر موجـب      ممكن است شناسايي نشده و رسـميت نداشـته  

سرگرداني و متضرر شدن دانش آموختگان خارجي مي شـود. چنـان چـه    
بخواهيم از كشورهاي توسعه يافته دانشجو پذيرش كنيم ضرورت اين كار 

 مضاعف مي شود.
از بين استانداردهاي آموزشي شناخته شده در دنيا يك استاندارد انتخاب  .2

 و اجرايي شود.
اندكي از محتويات اين استانداردها نيز مانعي  تغيير و بومي سازي درصد

ايجاد نمي كند اما سازگاري و شناخته شده بودن استاندارد آموزشي مهم 
 است.

نوسازي و به روز رساني رشته هاي موجود منطبق بر نيازهاي بازارهاي  .3
 جديد ضرورت دارد.
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هم  دانشگاه ها براي راه اندازي رشته هاي نو، پر طرفدار در سطح جهان، .4
سو با مرزهاي دانش به ويژه ميان رشته اي ها ترغيب شوند. تصويب 

 سريع تر اين رشته ها بهترين مشوق مراكز علمي است.

دارد كميته اي به  المللي بيندانشجوي  200در هر دانشگاهي كه بيش از  .5
 منظور تدوين يا انتخاب متون درسي به زبان انگليسي راه اندازي شود.

غو مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي يا تعديل آن با هم زمان موضوع ل
رياست محترم جمهور مذاكره شود. چنان چه اين مصوبه تعديل نشود 

 اين متون به عنوان متون كمك آموزشي به دانشجويان معرفي شوند.
زير ساخت زبان استادان در ايران ضعيف است. به منظور رفع اين نقيصه  .6

كميل و غنابخشي به توانمندي زبان آموزش هاي ضمن خدمت براي ت
عربي و  –اسپانيولي  –روسي  –فرانسه  –(انگليسي  المللي بينهاي 

چيني و ...) طراحي و اجرا شود. شركت در اين كالس ها در ترفيع و 
ارتقاي استادان بايد امتياز ويژه داشته باشد و هزينه آن از طرف دانشگاه 

 پرداخت شود.

خارجي يا مشغول به فرصت مطالعاتي در دانشگاه تعداد استادان وابسته  .7
هاي ايران به عنوان معياري در رتبه بندي و سطح بندي دانشگاه ها در 
نظر گرفته شود. در مورد تسريع در ويزاي آنان مي توان با وزارت امور 

 خارجه موافقت نامه اي به امضا رساند.

ي صرفاً علمي افزايش نسبت دانشجويان غير بورسيه كه با معـيارهـا .8
توسط دانشگاه ها انتخاب مي شوند، مهم است.هدف پيشنهادي مي تواند 

 درصدي دانشجويان غير بورسيه باشد. 80پوشش 

طراحي و ترويج رشته هايي كه كشور ما در آن ها داراي مزيت است  .9
 –ادبيات  –معماري  –هنرهاي ايراني  –مانند: تاريخ تمدن ايران 
 –زعفران  –فرش  –تصوف و عرفان  –حكمت ايراني، اسالمي 

 علوم پزشكي و طب سنتي. –نانوتكنولوژي 
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سال  5/1سال، كارشناسي ارشد به  5/3كاهش طول مقطع كارشناسي به  .10
سال منطبق بر عرف جاري در اكثر كشورهاي  4و دكتري تخصصي به 

 جهان.

 اعتبار بخشي دانشگاه هاي ايران توسط مراكز معتبر اعتباربخشي آسيا. .11

دانشجويان از طريق گرفتن دانشجوي مهمان  المللي بينفزايش تحرك ا .12
 (يك يا دو ترم) به ويژه از كشورهاي اروپايي.

بهره گيري مناسب از ارتباطات شخصي استادان با سابقه به منظور توسعه  .13
همكاري هاي آموزشي با دانشگاه هاي خارجي و اعطاي مشوق و 

 اختيارات به اين دسته از استادان.

وسعه دوره هاي مشترك آموزشي در هر سه مقطع با دانشگاه هاي ت .14
 معتبر جهان از طريق اعطاي اختيارات و استقالل بيش تر به دانشگاه ها.

 و اتصال ساير دانشگاه ها به آن. Education Iranتوسعه پرتال  .15
 .المللي بينو تقاضاي آموزش عالي  تبديل اين درگاه به بازاري براي عرضه

تر مشاوره تحصيلي دانشجويان خارجي در دانشگاه هايي كه ايجاد دف .16
 دانشجوي خارجي دارند. 200بيش از 

استادان از طريق كارگاه هاي آموزشي و يا رسانه  المللي بينپرورش سواد  .17
 هاي ارتباطي جديد.

طراحي و تدوين مباحث چند فرهنگي و گنجاندن آن ها در برنامه هاي  .18
 درسي دانشجويان.

در موضوعات و عناوين درسي موجود،  المللي بينبه هاي گنجاندن جن .19
فيلم ها، تك نگاشت ها و جزوات و كتب درسي، ابزارهاي چند رسانه اي 

 و فعاليت هاي فوق برنامه.

سازوكار متمركز اعطاي بورس به سازوكاري غير متمركز تبديل شود.  .20
 ملليال بيندانشگاه برتر كشور كه مأموريت آن ها  13حداقل در مورد 

 است اختيارات مستقل داشته باشند.
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  الزامات و زير ساخت مديريتي:
افزايش استقالل دانشگاهها (بويژه دانشگاههاي برتر) و تفويض اختيار نحوة  .1

بگونه اي كه در .جذب دانشجوي خارجي به هيأت امنا و هيأت رئيسه دانشگاه
 تقسيم كارملي نقش بيشتري به دانشگاههاي برتر داده شود.

ايجاد زيرساخت براي مديريت چرخش نخبگان بويژه سهولت تردد، سهولت  .2
 همكاري در محيط مجازي، سهولت همكاري پاره وقت و ...

المللي براي پذيرش تأسيس يك دانشگاه معتبر و بزرگ مجازي بين .3
 دانشجويان خارجي با روش آموزش مجازي و  الكترونيكي

و توسعه درگاه ملي و اتصال همة  ايجاد زيرساخت ارتباطي از طريق تأسيس .4
 –سازمانهاي همكار به اين درگاه ملي (وزارت امور خارجه  وزارت اطالعات 

 دانشگاههاي پذيرنده و ...) –وزارت علوم  –نيروي انتظامي 

تدوين و انتشار يك برنامه ده ساله براي توسعه و كيفي سازي جذب  .5
اهبردها، منابع، متوليان، اي شامل سياستها، ردانشجويان خارجي (مجموعه

 تقسيم كار ملي، اقدامات اساسي)

ارتقاي توانمندي سرپرستان دانشجويان خارجي از طريق تقويت نيروي  .6
هاي در اختيار و  آموزشهاي انساني در اختيار، جايگاه قانوني و اداري بودجه

 ضمن خدمت

طريق حل مشكالت صدور و تمديد رواديد دانشجويان و استادان خارجي از  .7
 هماهنگي نزديك با وزارت امور خارجه و ساير مراجع ذيربط

هاي توسعه كيفي خدمت حمايتي و رفاهي دانشجويان خارجي و جلب كمك .8
 مقامات محلي مانند استانداريها و شهرداريها

ايجاد وفاق و درك مشترك در بين مديران و دولتمردان و مقامات محلي  .9
 استان

كشورهاي موفق و به گزيني دستاوردها در مطالعه تطبيقي و اخذ تجارب  .10
 المللي دانشجويانزمينه تحرك بين

المللي شدن ايجاد انعطاف در ساختارهاي سازماني و مقررات به سود بين .11
 دانشگاه/مؤسسه
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كيفيت به فرآيند جذب جلوگيري از ورود دانشگاهها و مؤسسات بي .12
 دانشجويان خارجي

 ويان نخبههاي خاص براي جذب دانشجتخصيص بودجه .13

گذاري در كنار رويكرد در آمدزايي از جذب توجه به رويكرد سرمايه .14
 دانشجويان خارجي

هاي كوچك و كاري براي تغييرنگاه به ها و همايشبرگزاري هم انديشي .15
 المللي شدندانشجويان خارجي و مقولة بين

ربط از طريق تمركز آنها در ايجاد انسجام و هماهنگي بين نهادهاي ذي .16
 مان دانشگاه يا پرتال كشوري يا هر ساختار هماهنگ كنندة ديگرساز

 هاي قبلينامهتالش مضاعف و مجدد براي اجرايي سازي تفاهم .17

اتخاذ تمهيداتي براي تثبيت دانشجويان خارجي شاغل به تحصيل در ايران و  .18
انگيزه شدن، مهاجرت مجدد، افت تحصيلي يا ساير مشكالت جلوگيري از بي

 آنان

 ندي دانشگاههاي پذيرنده متناسب با توان كيفي و زير ساختهاي آنانبطبقه .19

المللي فعال سازي رايزنان علمي ايران در جهت توسعه هدفمند تحرك بين .20
هاي كه جذب دانشجويان مستعد خارجي در مركز دانشجويان به گونه

 فعاليتهاي روزمرة آنان قرار گيرد.

ه جذب دانشجوي خارجي فعاليت عقدقرارداد با مؤسسات خارجي كه در زمين .21
 كنند.مي

نامه پذيرش استاد وابسته و هاي الزم در آيينبيني انعطاف و مشوقپيش .22
 ميهمان

دعوت از وزاري علوم كشورهاي هدف براي مذاكره و بازديد از توانمندي  .23
 دانشگاههاي ايراني

جلوگيري از پوپوليستي شدن موضوع جذب دانشجويان خارجي و اعالم  .24
 الزم براي دانشگاههاي پذيرنده هاي زيرساختكيفي و ضوابط 

المللي امام ارزيابي تجارب قبلي چون دانشگاه شناور خزر، دانشگاه بين .25
 هاخميني قزوين، تجربه پرديس
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 IAUالمللي مانند هاي بيندريافت مشاوره از سامان .26

تقويت زيرساخت فضاي پرديس از نظر استاندارد خوابگاهي، تغذيه سالم،  .27
 كانات ورزشي و هنري و اينترنت پرسرعت.ام

  
  الزامات و زيرساخت اقتصادي

كمك به دانشگاه ها براي ارتقاي شهرت جهاني خود و برندسازي با روش  .1
 هاي معقول و سنجيده.

غني سازي وب سايت انگليسي دانشگاه ها به ويژه آشنا كردن جوانان  .2
جويي و جاذبه هاي داوطلب با ظرفيت ها و امكانات آموزشي و زندگي دانش

 توريستي كشور.

درگيرسازي شبكه اي از استادان و دانشجويان داخلي و خارجي در طرح  .3
 هاي انتقال تكنولوژي.

تعريف موضوعاتي براي پايان نامه دانشجويان خارجي كه هم سو با اقتصاد  .4
پژوهش و قابل تجاري شدن باشند. اين رويكرد در مورد رشته هاي فني 

زي و علوم پزشكي و هنر كامالً قابل اجراست و در مورد مهندسي و كشاور
 علوم پايه و علوم انساني تا حدودي مي تواند تحقق پيدا كند.

 استفاده دانشگاه ها از ظرفيت ها و معافيت هاي مناطق آزاد. .5

تالش براي افزايش دانشجويان شهريه پرداز خارجي.اين امر مي تواند به  .6
ها براي جذب دانشجوي بيشتر وارتقاي افزايش توان اقتصادي دانشگاه

 كيفيت منجر شود.

تعيين دقيق فرمول شهريه دانشجويان خارجي با در نظر گرفتن رقباي  .7
منطقه اي، درآمد خانواده ي دانشجو، نوع و ميزان خدمات آموزشي و 

 رفاهـي دانـشگاه بـه دانـشجو توسط هيأت امناي دانشگاه ها.

براي پرداخت كمك  المللي بينمان هاي استفاده از ظرفيت كمك هاي ساز .8
 هزينه ي تحصيلي به دانشجويان كم بضاعت.
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و تقويت تبليغات و برگزاري همايش معرفي  المللي بينايجاد بخش بازاريابي  .9
توانمندي هاي دانشگاه هاي ايران در كشورهاي ديگر به منظور كشف 

 بازارها و كشورهاي هدف جديد.

هاي  حاشيه درياي خزر و تشكيل اتحاديههاي  تقويت اتحاديه دانشگاه .10
 مشابه.

هاي بزرگ از طريق شهريه  پيش بيني تحقق بخشي از درآمد دانشگاه .11
 دانشجويان خارجي.

 تنوع بخشي در روش هاي جذب دانشجو. .12

هاي توريستي كشور و ادغام ايده ي توريسم  استفاده ي حداكثري از جاذبه .13
 علمي در فعاليت دانشگاه ها.

گذاران ايراني مقيم خارج به ساخت فضاهاي  و سرمايه تشويق خيرين .14
 كالبدي مخصوص دانشجويان خارجي.

هاي ايران در جهت جذب  فعال كردن بخش اقتصادي سفارت خانه .15
 دانشجوي خارجي شهريه پرداز.

تخصيص بودجه مشخص و تفكيك شده و مناسب توسط وزارت علوم،  .16
 المللي بينتقاي فعاليت هاي سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه ها براي ار

 دانشگاه ها و توسعه ي جذب دانشجويان خارجي با كيفيت.

اي در خصوص بازار  هاي اقتصادي مستمر و دوره مطالعه پايش و ارائه تحليل .17
 منطقه اي تحرك دانشجويي.

  
 فرهنگي هاي زيرساخت الزامات و

  )پذيرش تنوع فرهنگي در دانشگاه وجامعه1
ند به عنوان تمايز در تجربيات زندگي و فهم و واكـنش بـه ايـن    توا تنوع فرهنگي مي

شــود، تعريــف   تجربيــات كــه موجــب تفــاوت گروهــي از گــروه ديگــر مــي       
)   كلمـه تنـوع فرهنگـي تأكيـد بـر پـذيرش و احتـرام بـه          Marshal,2002:7شود.(
هاي فرهنگي دارد با شناسايي اينكه هيچ فرهنگي به طور ذاتي برتر از ديگري  تفاوت
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غالبـا ً بـه مفهـوم گونـاگوني     در تعريف ديگر (Diversity Dictionary [n.d.]) يستن
فرهنگ و در معياري وسيع تفاوت فرهنگ جوامع مختلف انساني در مناطق مختلف 

) در تعريـف ديگـر تنـوع فرهنگـي كيفيـت      271:1384جهان است.(گولد و كولـب، 
اد دارد. عبـارت تنـوع   هاي متنوع و يا متفاوت است كه با تك فرهنگـي تضـ   فرهنگ

هاي بشري اسـت كـه در    فرهنگي نيز بعضي اوقات به معناي انواع جوامع يا فرهنگ
يك منطقه خاص يا دركل جهان است. عـدم قطعيتـي كـه در مـورد تعريـف تنـوع       

قدرت بـين بـازيگران مختلـف و همچنـين بـين       فرهنگي وجود دارد از مبارزه براي
گيرد. عدم قطعيتي  ان يك فرصت در نظر ميسطوح مختلف داخلي كه آن را به عنو

قـدرت بـين    كه در مورد تعريف تنـوع فرهنگـي وجـود دارد ناشـي از مبـارزه بـراي      
بازيگران مختلف و همچنين بين سطوح مختلف داخلـي كـه آن را بـه عنـوان يـك      

  گيرند، است. فرصت در نظر مي
د دانـش را  تواننـ  آموزش عالي در جاييكه دانشجويان و اعضاي هيأت علمـي مـي  

فراتر از مرزهاي متعارف يا محلي انتقال دهند و دريافت كنند موجب تغيير پارادايم 
المللي شدن حركـت   اي به سوي بين ها به طور فزاينده شود. همانطور كه دانشگاه مي
توانـد بـه    انداز جهاني  به آموزش وجود دارد كـه مـي   كنند، نياز به افزايش چشم مي

  )Thompson,2016:8(.هاي فرهنگي سازگار شوند تفاوت افراد كمك كند تا با
تنوع به عنوان ابزاري براي دستيابي به اهـداف نهـادي و آموزشـي اسـت. صـرفاً      
افزودن افراد متنوع به يك محيط همگن به طـور خودكـار يـك محـيط دانشـگاهي      

هـاي طـوالني مـدت، مشـاركت و توجـه قابـل        كنـد. تـالش   فرهنگي ايجاد نمي بين
دهد و براي اطمينان از  اي براي تشخيص مزايايي كه تنوع فرهنگي ارائه مي مالحظه

شدن و ارزيـابي قرارگيـرد،    اينكه همه اعضاي جامعه دانشگاهي مورد احترام، شنيده
  ضروري است.

المللي شدن آموزش عالي همانطور كه بيان شـد، حركـت بـه ايـن      در زمينه بين
هـاي ميـان    ي بر ضـرورت رشـد شايسـتگي   انداز جهان سمت نياز   دستيابي به چشم

دهـد.   فرهنگي در دانشگاه به عنوان مكان بازتوليد فرهنـگ جامعـه را ضـرورت مـي    
ها براي بازتاب بـر مبنـاي    هاي بين فرهنگي دانشجويان و تفكرمهارت تقويت مهارت

هاي تحقيق  طرف و ماندگار دانش شروع مفيد براي ارائه مهارت فرهنگي، ماهيت بي
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  )Volet,2004:9هايي در مورد جهاني شدن است.( و تحليل تا ارائه حقيقتو تجزيه 
توانـد بـه    ها منحصر به فرد نيست؛ تنوع فرهنگـي مـي    تنوع فرهنگي در دانشگاه

هاي فرهنگـي بـدون زيـر سـؤال بـردن سـطح        عنوان ابزاري براي بازسازي سياست
اينـده مهـم   جنبـه فز تنـوع فرهنگـي   ) Bonet,2011:574حكومتي اسـتفاده شـود.(  

گـذارد. بـه همـين     بسياري از جوامع است كه تقريباً در هر حوزه اجتماعي تأثير مي
هـا   هـايي در اوايـل زنـدگي آن    دليل، قرار دادن مردم جامعه در برابـر چنـين تنـوع   

هاي مختلف فرهنگـي   تواند تواناييشان را براي قدرداني و احترام به افراد با زمينه مي
  يابد. پتانسيل تعارض كاهش ميافزايش دهد، درنتيجه 

كند براي ايجاد تنـوع فرهنگـي در سـطوح مختلـف بايـد       ) بيان مي1996(1روسادو 
ــدام صــورت گيــرد:   ــراوان تنــوع فرهنــگ 1هفــت اق ــه 2هــا )شــناخت ف ــرام ب )احت

)تكـريم آنچـه   4هـاي مختلـف    )تأييد اعتبار اظهارات و مشـاركت فرهنـگ  3ها تفاوت
توانمنـد  ) 6هـاي گونـاگون   ) تشـويق سـهم گـروه   5دهنـد  هاي ديگر ارائه مي فرهنگ

هـا   ساختن مردم براي تقويت خود و ديگران براي رسيدن به حداكثر توان بالقوه آن
هـا بـه منظـور ايجـاد      كردن به جاي تحمل تفاوت ) تجليل7با انتقاد از تعصبات خود

 اگر بخواهيم بر پايـه هفـت اقـدام روسـادو بـه وضـعيت تنـوع         اتحاد از طريق تنوع
فرهنگي در ايران بپردازيم بايد گفت كه همچنان در مرحله اقدام اول يعني شناخت 

  ها هستيم. فرهنگ
براي آوردن تنوع فرهنگي بـه فرآينـد آموزشـي ارائـه      2راهكار ديگري كه  پترووا

) دعـوت از  2) دعوت از اساتيد خارجي براي تـدريس 1داده شامل موارد ذيل است : 
هايي حول  )سازماندهي رويدادهاي فرهنگي و جشن3 دانشجويان خارجي در كالس

ريـزي بـراي    ) برنامـه 5المللي  هاي آموزشي بين ) برگزاري  دوره4هاي خاص فرهنگ
  )petrova,2012:9مباحثه آنالين بين دانشجويان سراسر جهان(

  )پذيرش وتعميق مداراي فرهنگي2
خـاص بـا بافتـار    هاي فرهنگي  مدارا يك مفهوم هنجاري است بدين معني كه ارزش

                                                                                                      
1  . Rosado 
2  . petrova 
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شود. از آنجـايي كـه  عمـل مـدارا هميشـه در محـيط        هنجاري و محيط مرتبط مي
افتد، بافتار فرهنگي بر اينكـه چگونـه مـدارا  در     اخالقي و فرهنگي خاصي اتفاق مي

ــوذ       ــد، نف ــف كن ــدوديتش را تعري ــا مح ــين هنجاره ــود و همچن ــام ش ــل انج عم
بـه عقايـد و اعمـال ديگـران بـدون       مدارا شناخت و احتـرام  )forst,2010گذارد.( مي

توان آن را احترام، پذيرش و قدرداني از تنوع  سهيم شدن در آن است. همچنين مي
 .هـاي انسـان بـودن توصـيف كـرد      هاي جهان ما، اشكال بيـان و روش  غني فرهنگ

)nefeldt,1994(  
همبستگي مثبت بين مدارا و سطوح تحصيالت يك يافته مداوم پژوهشـي بـوده   

مداراي فرهنگي و فعـال بـودن دانشـجويان در زنـدگي     )  بين Holt,1969:27است.(
كردن شهروندان و رهبران آينـده بـه سيسـتم آمـوزش      دانشگاهي رابطه دارد. آماده

المللي شدن تنوع  فرهنگي را ارتقا دهد و فهم بين فرهنگي،  عالي نياز است كه بين
اي فرهنگي، فهم بين فرهنگي احترام و مداراي فرهنگي بين مردم تقويت شود. مدار

ها اسـت   و ايجاد جوامع و شهروندان دموكراتيك وظيفه حكومت و همچنين دانشگاه
اين  )chan 2008:22افتد.( المللي شدن آموزش عالي اين اتفاق مي كه در فرآيند بين

امر ريشه در اين بحث دارد كه ميراث فرهنگي مردم جهاني است و بشريت نوع بشر 
  گذارد.  ند جهاني را در پيشرفت دانش به اشتراك ميبودن و شهرو

هاي استداللي موجـب افـزايش بيشـتر     آموزش عالي با افزايش شناخت و مهارت
هاي نامعقول  شود ادعاهاي ناخواسته و ترس شود. اين امر سبب مي مدارا در افراد مي

. )Stubager,2008( در مورد كساني كه از نظر فرهنگـي  متفـاوت هسـتند را ببينـد    
دهـد.   ها همچنين با تأكيد بر آن به عنـوان فضـيلت، مـدارا را افـزايش مـي      دانشگاه

افرادي كه مدت طوالني در نظام آموزشـي هسـتند مـدارا را بـه عنـوان يـك ارزش       
  ) Nunn,1987دانند و بيشتر احتمال دارد ان را دروني كنند.( مركزي مي

شـود كـه    المللـي مـي   ي بينها المللي شدن آموزش عالي باعث ايجاد شاخص بين
شامل ذهنيت باز و بينش ذهني، شايستگي زباني، انعطاف در تفكر، مدارا و احتـرام  

هاي اجتماعي،  ) شناخت كشورهاي ديگر، محيطJibeen,2015:197به ديگران است.(
هـاي مختلـف    هاي اجتماعي در هماهنگي بـا محـيط   هاي فرهنگي به مهارت محيط

المللي شدن آموزش عالي انتظار دارند كـه    رفداران  بينكند. بسياري از ط كمك مي
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هاي ديگر منجـر   اين پديده به احترام و مداراي بيشتر براي اشكال زندگي و فرهنگ
 شود.

. با توجه بـه  ها، عقايد و باورهاست ي سفر ايدهالمللي شدن آموزش عالي به نوع بين  
فهومي كه در غـرب از مـدارا   اسالمي در جامعه ما به م -حاكم شدن فرهنگي ايراني

شود نياز است كه ابتدا به تعريفي از مـداراي فرهنگـي دسـت يـابيم تـا       استنتاج مي
هـاي   بتوانيم مهارت مدارا را در جامعه و دانشگاه تسري دهيم. رسـيدن بـه شـاخص   
هـاي   مدارا از سوي سطوح عالي سياستگذاران كشور بـه قطعـاً بـه تحقـق سياسـت     

  كند. شود كمك مي آن وضع مياجرايي كه در چارچوب 
  توسعه شناخت فرهنگي )3

هـا،   هـاي فرهنگـي انتخـاب شـده، تـاريخ، ارزش      شناخت فرهنگي آشنايي با ويژگي
) 1995هاي باور، و رفتارهاي اعضاي يـك گـروه قـومي ديگـر اسـت.(آدامز،      سيستم

هـاي فرهنگيمـان اسـت. مـردم در هنگـام       شناخت فرهنگي بخش مهمي از توانايي
كنند در حاليكه اين شناخت براي  اغلب بر اطالعات خاص فرهنگي تمركز ميتعامل 

  ها نيست. موقعيتي خاص ضروروي است و ضرورتاً قابل انتقال به ديگر فرهنگ
هاي فرهنگي مـردم اسـت هنگـامي كـه      شناخت فرهنگي بخش مهمي از توانايي

اين شـناخت در  كنند بر اطالعات فرهنگي خاصي تمركز دارند در حاليكه تعامل مي
هـاي ديگـر نيسـت،     موقعيت خاصي مفيد است و ضرورتاً قابـل انتقـال بـه فرهنـگ    

تواند براي هر گـروه   هايي كه مي شناخت فرهنگي يك مسير عام را براي فهم تفاوت
  كنيم، فراهم آورد. فرهنگي كه ما با آن برخورد مي

عامل شـناخت  پوپ و همكاران شايستگي فرهنگي براي آموزش عالي  را در  سه 
دانند براي ارزيـابي شـناخت فرهنگـي يـازده      فرهنگي، آگاهي فرهنگي و مهارت مي

هاي مختلف (به عنـوان مثـال    شناخت از فرهنگ) 1كنند كه شامل :  معيار ذكر مي
شناخت در مورد چگونگي ) 2) ها، آداب و رسوم، منابع، مسائل ها، ارزش تاريخ، سنت

هاي  هايي كه تفاوت ) شناخت در مورد راه3اي فرديها و رفتاره تغييرات براي ارزش
) شـناخت در  4دهـد.  فرهنگي ارتباطات كالمي و غير كالمي را تحت تأثير قرار مـي 

هاي اجتماعي (مثالً نژاد، قوميت، مليت، مذهب، جنسـيت،   مورد اينكه چگونه هويت
) 5رد.گـذا  هـا تـأثير مـي    طبقه اجتماعي، وضعيت توانـايي) بـر افـراد و تجربيـات آن    
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 )6هـا  اطالعات در مورد منابع فرهنگـي مناسـب و نحـوه تشـويق بـه اسـتفاده از آن      
هـاي توسـعه    آگـاهي از مـدل  ) 7اطالعات در مورد ماهيـت قـدرت نهـادي، امتيـاز     

 )9هـاي چندگانـه   هاي درون گروهي و درك هويت ) شناخت در مورد تفاوت8هويت
)شـناخت در  10اعتماد بـه نفـس  اطالعات و فهم فشار داخلي و تأثير آن بر هويت و 

دانـش در  ) 11كنـد  مورد موانع نهادي كه دسترسي در آموزش عالي را محـدود مـي  
  هاي سيستم و نحوه تغيير سيستم مورد نظريه

زماني كه جهان به عنوان جامعه جهاني شده شود براي اينكه روابـط متقابـل بـا    
لي شدن آمـوزش عـالي   المل يابد. بين معنا و سودمند باشد، فهم فرهنگ ضرورت مي

تواند نقش مهمي در  پـرورش دادن شـناخت فرهنگـي ايجـاد كنـد.  بـا ايجـاد         مي
شود دانشجويان اين فرصت را دارندكـه در   شرايطي كه از سوي اين پديده فراهم مي

هاي فرهنگـي متفـاوت     محيطي كه فراهم شده به  تعامل با افراد گوناگون با پيشينه
  )Crose:2011:394بپردازند.(

  )خودآگاهي فرهنگي4
خودآگاهي فرهنگي يكي از عناصر اصلي صالحيت فرهنگي است كه توسط مركز 

خودآگاهي فرهنگي  تعريف شده است. (NCCC) ملي صالحيت هاي فرهنگي
ها،  اي است، زيرا  بدون آن، به دست آوردن نگرش نخستين و از عناصر پايه

ضروري است، تقريبا غيرممكن  هاي فرهنگي ها و دانشي كه براي صالحيت مهارت
هاي فرهنگي و تأثيرشان بر رفتار را آغاز  ) آگاهي از تفاوت2005وينكلمن( .است

كند كه خودآگاهي فرهنگي شامل شناخت  داند. او بيان مي كارآمدي فرهنگي مي
ها و همچنين تأثيراتي كه از فرهنگ  ها، باورها و قضاوت نفوذ فرهنگي خود بر ارزش

  )Winkelman,2005:9 داند.( نشأت گرفته مي اي كار حرفه
تواند به دانشكده كمك كند تا: تصديق كند كه چگونه  خودآگاهي فرهنگي مي

هاي  دهد،  بيشتر به دانشجويان و همكاران فرهنگ فرهنگ ادراكاتشان را شكل مي
تر  تر و در دسترس متنوع پاسخگو باشند،  به عنوان يك مربي يا سرپرست حساس

هاي كار در يك  ها و چالش هاي فرهنگي كه فرصت ها و شباهت به تفاوت باشند،
  كند. دهد، آگاه مي محيط چند فرهنگي ارائه مي
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شان،  محيطي براي تعامل برقرار  ارتباط برقراركردن بين دانشجويان و محيط زندگي
آورد. اين ارتباط ضروري است و موجب رشد  ها فراهم مي كردن و فهم فرهنگ

) آموزش Rodriguez,2016:115 شود.( فرهنگي بين دانشجويان مي خودآگاهي
ها، عقايد و تعصباتي كه در  كند نگرش خودآگاهي فرهنگي به دانشجويان كمك مي

ها با افراد ديگر  فرهنگشان وجود دارد را تشخيص دهند كه اين امر بر ارتباط آن
  شود. يخارجي م شامل دانشجويان داخلي و اين امر گذارد. تأثير مي

  برونگرا مساعد و 1فرهنگ آكادميك ايجاد )5
ها و اقدامات فرهنگي دانشـگاهيان   به عنوان سيستم باورها، ارزش فرهنگ آكادميك

شود. فرهنگ دانشگاهي يك الگوي ضمني از معاني است كـه بـه عنـوان     تعريف مي
وسـط آن  داري كـه ت  ها، مصنوعات و  ساير مقوالت معني نمادها مانند: اعمال، نشانه

تجربيات، باورهـا، ادراكـات و ترتباطـات مشـترك خـود را بـه اشـتراك         دانشمندان
 )Biren baum,2002شود.( گذارند، بيان مي مي

در اين گزارش منظور نگرش، ارزش و شيوه رفتارهايي است كـه توسـط افـرادي    
شـود. ايـن    كنند، به اشتراك گذاشته مـي  كنند يا تحصيل مي كه در دانشگاه كار مي

 كـار  نقدپـذيري،  نظـم،  دهـد.  هاي دانشگاه خود را جلوه مي فرهنگ در تمامي مكان
 هـاي آكادميـك هسـتند.    طرفي عاطفي، حقيقت جـويي برخـي از ارزش   جمعي، بي

فرهنگـي آكادميـك تـنفس     يـك فضـا و   احسـاس كنـد در   دانشجوي خارجي بايـد 
  كند. مي

  
   

                                                                                                      
1 . Academic Culture 
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 هاي تخصصي ليست گزارش

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

ها در كشورهاي دنيا و ايران در جهت پيشنهادي براي  بررسي تطبيقي ساختار دانشگاه .2
  هاي تحصيلي (سميه فريدوني) روهها و گ سازي دانشگاه كوچك

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

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

  ا در ايران؛ تحول در برنامه درسي دانشگاهي (زهرا رشيدي)ه جهاني شدن دانشگاه .5
هاي ايران و ارائه راهكارهايي براي بهبود  تحليل وضعيت كيفيت آموزشي در دانشگاه .6

  آن (زهرا رشيدي)
(يعقوب  المللي در ايران هاي الزم براي جذب دانشجوي بين الزامات و زيرساخت .7

  انتظاري)

 


