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هاي آموزش عالي، همواره عامل بنيادي تكامل و توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و   دارد كه نظام
بنابراين، كشورهايي كه خواهان توسعه همه جانبه، متوازن و پايدار . اند فرهنگي جوامع بوده

  . بخشندآموزش عالي خود را به طور متوازن و پايدار توسعه   هستند، الزم است نظام
شـدت يافـت و   » كوچـك شـدن جهـاني   «ه بعد با گذشت زمان، فرايند ب 1980 دهه از

اين تحوالت نه تنهـا  . بيشتر و بيشتر شده است» جهان كوچك شده«آگاهي ساكنان زمين از 
انسان را متـاثر سـاخته   » جمعي«و » فردي«زندگي » عيني«بلكه تمام ابعاد » ذهني« هاي جنبه
كه كار آمدي مقامات ملي رو  اند مواجه شده با اين واقعيت ها ملت- از يك سو، دولت. است

ناگزير بايد » مقامات ملي و محلي«به تزلزل است و استقالل عمل آنها كاهش يافته است، و 
 ،فراملـي و سـاختارهاي اقتـدار جهـاني     هـاي  در چارچوب قوانين و مالحظات شبكه اًدائم

از سوي ديگـر، و بـه   . دسياسي و غير سياسي خود را تعديل و تنظيم كنن هاي تصميم گيري
نظام جهاني جديد، تحول يافته  هاي تحث تاثير فرايند ها همان نسبت زندگي اقتصادي ملت

 زدهسطوح محلي و جهاني را با يكديگر پيوند  ،ارتباطي و نظامهاي توليد هاي است و شبكه
از نظر اجتماعي نيز حقوق و وظايف فرد دسـتخوش تحـول شـده اسـت، و مفهـوم      . است

و » ل تكـه هـ چ«يعني موجودي سـيال، سـيار، و بـا هويـت اجتمـاعي       - » وند جهانيشهر«
از نظر فرهنگي، كاركرد و ماهيت نهادهـاي اجتمـاعي خـانواده،    . ظهور كرده است »بازتابي«

  . مدرسه، دولت و آموزش عالي دگرگون شده است
عميقـي  تـاثيرات   نظـام آمـوزش عـالي   در تمام سطوح و ابعاد  2جهاني شدن هاي فرايند

بـر اسـاس    3برخي نظريه پردازان پست مدرن مانند ريـدينگز و گـرين  . بجاي گذاشته است
ملت دارند، معتقدند كـه دانشـگاه   - تحليلي كه از رشد فرهنگ جهاني و كاهش نقش دولت

 ,Green)خود را از دست داده است يا بـزودي خواهـد داد   » انسجام فرهنگي و ملي«ديگر 

دهـد كـه جهـاني شـدن بـا كمـك        ميحال شواهد بسياري نشان اما در عين . (171 :1997
يعني كاهش انحصار كشورهاي غربي - » مركز زدايي«ي اطالعاتي و ارتباطي باعث ژتكنولو

 هـاي  اگرچه در زمينـه . علمي در جهان شده است هاي از ظرفيت- در تصاحب دانش علمي

                                                                                                                                        
2. Globalization 
3. Ridings & Grain 
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را دارا هستند، اما نرم افزارها بعـد   ها سخت افزاري همچنان آمريكا و اروپا بيشترين ظرفيت

در نتيجه اين امكان بوجود آمده اسـت  . يابند مياز توليد بسرعت به همه نقاط جهان انتشار 
همزمان به تازه ترين دستاوردهاي علم و پژوهش در هر نقطه عـالم  » كشورهاي جنوب«كه 

  (Scott , 1992:440-462). كه باشد، دسترسي داشته باشند
 ,Schott)» اجتماع علمي جهـاني «ايندهاي جهاني شدن منجر به شكل گرفتن اگرچه فر

» ملـي آمـوزش عـالي    هـاي  نظـام «شود، اما اين سخن به معناي آن نيست كـه   مي(1988:12
كه رشـد   حاكي از آنندبالعكس، شواهد تجربي . روند ميشوند يا از بين  ميبتدريج تضعيف 

اهميت بيشتر يافتن نقش علم در توسعه ملي  بخصوص با توجه به- جهاني شدن هاي فرايند
مان يافتـه تـر و   زباعث شده است كه علم و دانشگاه بصـورت ملـي و محلـي سـا     - جوامع

يابد و از نظـر   مينيز گسترش  ها در عين حال روابط دروني ميان دانشگاه. گسترده تر شوند
اقي است كه امروز در تمام اين اتف. شوند ميبهم پيوسته تر و مرتبط تر  ها جهاني نيز دانشگاه
  (Delanty, 2001:129) اروپا رخ داده است

هـاي توسـعه    عـالي و برنامـه   امروزه كشورهاي جهان سعي در ايجاد ارتباط بين آموزش
هاي توسعه ملي  ملي، فرهنگي، اقتصادي و ارتقاي دانش و فنّاوري دارند؛ از اين رو، سياست

تـرين   توان گفت كه يكـي از پـر ارزش   اقع، ميدر و. به طور اصولي به آموزش متصل است
در غالب كشورهاي . منابعي كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد، دانشگاه است
هـاي اهـداف ملـي را     پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه، حل مسـائل و رفـع نيازمنـدي   

بر اين باورند كه پايه اند و امروزه اكثر كشورهاي در حال توسعه  دانشگاهيان تحقق بخشيده
آمار روزافـزون  . هاي آموزشي است اصلي توسعة ملي، گسترش كمي و كيفي سريع فرصت

آموزش عـالي در   هاي جمعيت دانشجويان گواه اين حقيقت است كه براي گسترش فعاليت
در همه جوامع اعم از مدرن يا در حال مدرن . گيرد ميسطح جهاني تالش وسيعي صورت 

ي يا در حال توسعه، تقاضاي روز افزوني براي دسترسي بـه آمـوزش عـالي    شدن، فراصنعت
چنين تقاضايي بيش از هر چيز در پاسخ به نياز روزافزون شـهروندان آمـوزش   . وجود دارد

مبتنـي بـر دانـش و توانـايي بـه       هـاي  ديده براي اقتصادي است كه بيش از پيش به مهارت
هر چه آموزش بيشتر و بـا كيفيـت   ) 178: 1387اسكات . (كارگيري اطالعات وابسته است
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نـوع  ن ايتحقق شرط الزم براي . تر تحقق خواهد پذيرفت بهتر ارائه شود، توسعه ملي سريع
و عوامل و نيروهـاي درونـي و    حالبررسي و شناخت دقيق وضعيت گذشته و  ،توسعه نيز

آموزشـي كشـور    انبعنوان يكي از مهمترين اركبيروني تأثيرگذار در فرآيند توسعه دانشگاه 
تـا بـا نگـاه و     تصميم گيرنـدگان كشـور ايـن امكـان را خواهـد داد     به  ،اين شناخت. است

آموزش عالي ريزي و توسعه  عميق بتوانند الگوي موجود هدايت دانشگاه و برنامه اي انديشه
هـاي دانشـگاهي،    قرار داده و در نوع سازماندهي فعاليـت جدي دانشگاهي را مورد تامل و 

را نظير اقتصاد و فرهنـگ   هايي علي الخصوص در حوزهخالقيت و نوآوري ي چون مقوالت
 ،ريزي و سازماندهي برنامه جامع در بدين جهت برخورداري از تفكر. مورد مداقه قرار دهند

  .رسد ميبنظر ضرورتي اساسي 
  
  شدن در مقابل جهاني شدن المللي بين
جهاني آموزش عـالي در دهـه گذشـته    يكي از مهمترين فرايندهاي ، »بين المللي شدن«

 ;Lim1995( اند برخي جهاني شدن و بين المللي شدن را مفاهيمي يكسان دانسته. بوده است

Alladin 1992 .(به اعتقـاد او جهـاني شـدن    . پندارد نميرا يكسان  مفهوم اين دو 4اما نايت
جهـاني و   هاي ستارتباطي جديد، سيا ها مفهومي ايدوئولوژيك است كه به تاثير تكنولوژي

تاثيرات آنها بر اقتصاد، فرهنگ و سياست در جهان اشاره دارد اما بين المللي شدن آمـوزش  
ه همواج بمنظور ها است كه دولت و در حقيقت نوعي استراتژي يك سياست انتخابي ،عالي

و تبديل آنهـا بـه فرصـت، آنـرا     جهاني شدن  و تهديدات ها و بهره برداري مناسب از فرايند
  .  ) Knight 1997: 13-14. (گيرند ميار بك

جهاني شدن و بين المللي شدن در آمـوزش عـالي را دو مفهـوم متفـاوت      5پيتر اسكات
را مفروض و قطعي  ها ملت- وجود و حضور دولت ،شدن المللي بين اسكات اعتقاد به. داند مي
. ملت هاست- دولت اقتدار و حضور كاهش جهت در فرايندي شدن جهاني حاليكه در پندارد، مي
ديپلماسي و فرهنگ است، در حاليكـه جهـاني شـدن     هبحثي در حيط ،بين المللي شدن اًثاني

  )Scott, 1999: 37( .رش فرهنگ مصرف گرايي استتمفهومي مرتبط به نظام سرمايه و گس

                                                                                                                                        
4. Knight 
5. Scott 
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در تعريـف  جهاني شدن و بين المللي شدن  دو مفهوماز اختالفات مفهومي كه در  جدا

توان  نميهستند و  6ن دو مفهوم در زمينه آموزش عالي داراي رابطه ديالكتيكيوجود دارد، اي
هر چند تعريف جامع و فراگيـري از ايـن   . متصور شدمرز قاطعي بين آنها  ،امروز يدر دنيا

مربوط به گسترش  هاي به مجموعه فعاليت» بين المللي شدن« الًفرايند وجود ندارد، اما معمو
شـود كـه هـدف آن فـراهم      ميو ارتباطات علمي و دانشگاهي بين المللي گفته  ها همكاري
و پژوهشي در دانشگاه هاست كه به نحو واقعي در ارتباط و همبسته  آموزشي محيط ساختن

  .(Knight, J. and De Wit,H., 1997:113)جهاني باشد  هاي با چشم اندازها و پيشرفت
نيست و قدمتي به عمـر تـاريخ    اي علمي پديده تازهفرايند ارتباط و مبادله دانشگاهي و 

يـورگن  بـر مبنـاي نظريـه عمـومي      - علم و فعاليت علمي اًاساس. علم و آموزش عالي دارد
مختلف ارتبـاط،  Habermas, 1972:28) »كنش ارتباطي«به منزله » كنش انساني«هابرماس از 
تحقيقات بـر ايـن   . اشته استين المللي تاثير مهمي در پيشرفت علم دبارتباطات  بطور ويژه

بدون داشتن نوعي  - كه الزمه اجتناب ناپذير علم است- تفكر انتقادي «نكته تاكيد دارند كه 
  )Blecher, 1995:39-40( »چشم انداز و نگرش بين المللي امكان پذير نيست

 80 در يك بررسي جامع از علل گسترش فرايند بين المللي شدن آموزش عالي در دهه
اقتصادي بيش از مسائل دانشگاهي در بين المللي شدن  هاي ده شده است كه ارزشنشان دا

ه شده كه بـين المللـي شـدن    ددر بررسي ديگر نشان دا (De Wit, 2002) غلبه داشته است 
گسـترش  ) 1 :آموزش عالي عالوه بر مسائل دانشگاهي، سه دليل مهـم ديگـر داشـته اسـت    

 مگـان  (Aigner, 1992)تفاهم و درك متقابل بين المللي ) 3رقابت اقتصادي، )2 ملي، امنيت
 فرهنگـي  و آموزشـي  امـور  دفتـر  در آكادميـك  هاي  برنامه در وزير دستيار معاون كورتيس
 " كـه  شده مي اداره فكر اين با هميشه اداره اين كه گفت متحده اياالت خارجه امور وزارت

 " بفهمـيم  را همديگر همگي اگر باشيم داشته مرفه و آميز صلح ثبات، با جهاني توانيم مي ما
پيتر اسـكات عـالوه بـر    . است مهم العاده فوق اسالم جهان با تعامل موضوع علت همين به

                                                                                                                                        
هرگاه دو نظر فلسفي در تضاد يا تباين با همديگر باشند عملي خردگونه كه آن دو را در يك نظريه جديد . 6
  .ع كند ديالكتيك استيجمت



  

  

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
51  /

70  

 دانشـگاهي  تبـادالت  سـرويس «. افزايد ميبازار كار را نيز به آن مقوله عوامل و داليل فوق، 
 اروپـا  در فعـال  نهادهـاي  ترين قديمي از شود مي ناميده »DAAD« اختصار به نيز كه »آلمان
 جـاري  هـاي  سياست تنظيم به نهاد دو اين نيازهاي و ها ظرفيت گرفتن با موسسه اين .است
 آلمـان  علـوم  وزارت و خارجـه  وزارت بـا  موسسه اين نيز سازماني نظر از. پردازد مي خود

 بـه . نمايند مي تامين نهاد دو اين را موسسه اين ساالنه بودجه از بخشي كه چرا است وابسته
 زيسـت  بـا  مرتبط هاي رشته دانشجويان تا است مند عالقه موسسه اين كه است علت همين

 و رشـته  ايـن  در ايـران  هـاي  پيشـرفت  در توان مي را آن دليل كه. بپذيرد ايران از را فناوري
 از 1388 سال در موسسه همين اما. است حوزه اين در متخصص نيروي به آلمان نيازمندي
 نيـز  آن دليل فهم. پذيرفت بورسيه براي را سياسي علوم دانشجوي 20 تنها افغانستان كشور
 ايـن  در و است خود سياسي ساختار بازسازي حال در افغانستان كشور. نيست سخت زياد
 بـه  نظر دقت اين. يافت خواهند مهمي جايگاه سياسي علوم هاي رشته التحصيالن فارغ ميان

  .است آلمان خارجه وزارت با موسسه اين هماهنگي از ناشي زياد احتمال
هـر كشـور    ،عـالوه بـر داليـل مـذكور     اند همان طور كه بسياري از نظريه پردازان گفته

ممكن اسـت داليـل متفـاوت و خاصـي بـراي       خود المللي بينمتناسب با مقتضيات ملي و 
اما تمام ملـت و كشـورها   گسترش و ميزان بين المللي شدن آموزش عالي خود داشته باشد 

به منزله يك ضرورت اجتماعي ملي و بين المللي همكاري و همسويي با فرايند بين المللي 
  (Knight, 1994:73) اند شدن را پذيرفته

  
  جايگاه آموزش عالي فراملي در رشد اقتصادي و مناسبات سياسي

  و فرهنگي كشورها 
 خـارجي  دانشـجويان  بـراي  آموزشـي  يها برنامه از اي مجموعه به فراملي عالي آموزش

 بـه  لحـاظ  اين به و دارد شدن جهاني انديشه در ريشه فراملي عالي آموزش. شود مي اطالق
 زمينـه  بشـري،  جوامع امور اداره شدن بنيان دانش. شود مي محسوب صادراتي كاالئي عنوان
 مـواردي  در كـه  آنجـا  تـا  آورده، فـراهم  پـيش  از بـيش  را ملـي  فـرا  عـالي  آموزش توسعه

در  .اسـت  شـده  تبـديل  نياز يك به جوامع از برخي در فراملي عالي آموزش از برخورداري
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سياسي، : توان داليل بين المللي شدن را در چهار زمينه خالصه كرد مييك طبقه بندي كلي 

 ،آموزشمقوله «شود در جهان امروز  مياز نظر سياسي گفته . ، و فرهنگيآموزشياقتصادي، 
  (Alladin, 1992) »بعد چهارم سياست خارجي است

بـراي آينـده روابـط ديپلماتيـك ميـان       گـذاري  همكاري آموزشي به منزله نوعي سرمايه
از آنجا كه اغلب نخبگان سياسـي از ميـان دانشـگاهيان برگزيـده     . شود ميمحسوب  ها ملت
جي بـه منزلـه   بين المللي و پذيرش دانشجويان خـار  هاي شوند، گسترش اعطاي بورس مي

نوعي معرفي فرهنگ و جامعه خود به رهبران سياسـي و مـديران ارشـد آينـده كشـورهاي      
تواند موجب استحكام روابط سياسي و اقتصادي  مين روابط دانشگاهي يهمچن. جهان است

رسمي چندان مستحكم  ديپلماتيك و سياسي روابط كه شرايطي در بخصوص. شود ها دولت ميان
  .هاست دانشگاهي راهي براي تداوم و حفظ روابط و تعديل كردن خصومتنيست، روابط 

دولت آمريكا در گـزارش خـود دربـاره    » كميته مشورتي ديپلماسي عمومي«در اين باره 
مبـادالت  «: نويسـد  مـي منتشـر شـد    1995كـه در  » سياست عمومي براي قرن بيست يكم«

از اينرو آنها ارزشمندترين . اسي دارندآموزشي تاثيرات چندگانه مستقيم بر ديپلم و دانشگاهي
بخشي از منطق سياسـي  . (De Wit, 2002)» ابزارهاي سياست خارجي دولت آمريكا هستند

. وط اسـت ببين المللي شدن آموزش عالي به نظام روابط بين كشورهاي جنوب و شمال مر
از  يا همـواره پـاره  » تكنولـوژيكي  هـاي  كمـك «و » آموزشـي  هاي كمك«در چند دهه اخير 

  . بين المللي كشورهاي صنعتي به آفريقا و آسيا و آمريكاي التين بوده است هاي كمك
كـه نايـت و    اي در مطالعـه . ارتقاء هويت ملي است ،يكي از ابعاد مهم بين المللي شدن

كـه مبـادالت    اند نشان داده اند درباره كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه انجام داده) 1997(ويت 
اري براي معرفي زبان و فرهنگ ملي اين كشورها در عرصه بين المللـي بـوده   دانشگاهي ابز

است و اين كشورها از راه گسترش آموزش عالي خود به عرصه جهاني از وابستگي صرف 
: Knight & de Wit 1997(به آمريكا و چند كشور معدود ديگر غربي كاسته شـده اسـت   

ن سياسي كـه تجربـه تحصـيل در كشـور     د رهبرانده ميهمچنين تحقيقات نشان ). 27- 23
 از كشور، و دوره تحصيل در خارج اند تعلقات ملي و فرهنگي قوي داشته اند خارجي داشته

  ).de Wit 2002: 89(احساس مليت و وطن دوستي را در آنها تقويت كرده است
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  )2003(شدن آموزش عالي از ديدگاه نايت المللي بينابعاد 
(Knight Jane(2003) GATS, Trade and Higher Education ; Perspective 2003 – Where are we?)  

  بعد فرهنگي  بعد آموزشي  بعد سياسي  بعد اقتصادي
  و اجتماعي 

  مليامنيت 

  صلح

افزايش رقابت 
  پذيري

  درآمد ارزي

ارتقاي 
استانداردهاي 

افزايش ظرفيت 
تناظر و امكان 
معادل سازي و 

تبادل در 
صالحيتها و 

مدارك و مدارج 
  علمي

توسعه همكاريهاي 
  علمي بين المللي

  ...تفاهم نامه ها و 

آموزش به زبان 
المللي هاي بين 

مثل انگليسي و 
فرانسه عالوه بر 

زبان رسمي 
كشورها، افزايش 

دانشجويان 
خارجي، تبادالت 
دانشجو و استاد، 
ارزشيابي مدارك، 

اعتبارسنجي، 
كيفيت آموزش 
عالي، رتبه بندي 
هاي جهاني، رشد 

  ....علمي و 

گفتگوي فرهنگ 
  ها

جهان چند 
  فرهنگي

توسعه فرهنگ 
هاي بومي و 

قومي و  محلي و
ملي، تنوع خالق 
  فرهنگ بشري

هم فهمي بشري و 
زندگي مسالمت 

  آميز
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، هـا  گسـترش ارزش  ،فرهنگي مهم ترين كاركرد بين المللي شدن آموزش عـالي از نظر 

اسـتفاده از مبـادالت   . اصول و معاني فرهنگ ملي كشـورها بـه عرصـه بـين المللـي اسـت      
دانشگاهي براي توسعه فرهنـگ ملـي بخصـوص در فرانسـه از اهميـت و اولويـت ويـژه        

نيـز قيـد    هـا  يپلماتيك ميان دولـت د هاي اغلب در تفاهم نامه ،اين موضوع. برخوردار است
كند كه دانشگاه  ميبر اين نكته تاكيد  1989دريكو مايور رييس اسبق يونسكو در رف. شود مي

 راهبـرد  ).de Wit 2002: 91(با يكديگر هسـتند   ها نهادي براي پيوند بيشتر فرهنگ و ملت
 پيگيـري  و توسـعه  برقـراري،  به شود، مي خوانده نيز "فرهنگي ديپلماسي" گاه كه آموزشي
 فرايندي است؛ مرتبط آموزش و هنر فرهنگ، طريق از خارجي كشورهاي نخبگان با روابط
 بـه  - ....و هنـر  اطالعـات،  ايـده،  دانـش،  تبادل طريق از – ملت يك فرهنگ آن در كه موثر

:  1390 ;درخشـه،جالل ( .شـود  مـي  عرضـه  بيـرون  جهـان  بـه  متقابل تفاهم تقويت منظور
 هـدف  نيز را خود مخالفان بلكه موافقان، تنها نه فرهنگي ديپلماسي كه آنجا از همچنين)14
 مبدا كشور از تري منفي تصوير كه شود اعمال كشورهايي روي بيشتر تواند مي ميدهد، قرار
 كـه  دارند دختري يا پسر چيني رهبران اغلب ": نويسد مي باره اين در "ناي جوزف". دارند

 بگـذارد  نمايش به متحده اياالت از را واقعي تصويري تواند مي و آمريكاست كرده تحصيل
 .دارد مغـايرت  شـود،  مـي  تصـوير  چيني مقامات تبليغات در كه كاريكاتورهايي با اغلب كه
  ) 55- 54: 1387, ناي(

 فرهنگـي  كاالي يك عنوان به كتاب از استفاده و كشورها رسمي زبان ترويج و آموزش
 اعـزام  قالـب  در فكـري  نخبگان مبادله ديگران، به بومي و ملي هاي فرهنگ شناساندن براي
 و هـا  رشته تاسيس و خارجي دانشجويان و اساتيد پذيرش و خارج به دانشجويان و اساتيد
 راستاي در موثري هاي گام عالي آموزش موسسات و ها دانشگاه در اي منطقه مطالعات مراكز
 توان مي جهان در موفق هاي نمونه از )85: 1386, حقيقي( .شود مي ارزيابي ديپلماسي توسعه

 فرهنگي ديپلماسي هاي فعاليت. نمود اشاره زمينه اين در امريكا متحده اياالت هاي تالش به
 بورسـيه  برنامـه  در تـوان  مـي  را آن بارز نمود و است شده آغاز سرد جنگ دوران از آمريكا

 هـزار  300 از بيش فولبرايت برنامه اجراي سال 50 از بيش طول در. كرد مشاهده فولبرايت
 هيئـت  و كاشـفين  مختـرعين،  نگاران، روزنامه استعداد، با دانشجويان جوان، نخبگان از نفر
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 و كـرده  شـركت  ها پروژه اين در مسلمان كشورهاي خصوص به و ديگر كشورهاي حاكمه
 كشـور  140 در برنامـه  ايـن . شدند وارد آمريكايي هاي ارزش پذيري جامعه فرآيند در عمال
 ايـران . انـد  شـده  تشـكيل  دوجانبه بنيادهاي و كميسيون كشور 15 در و داشته فعاليت جهان

 ايـران  فرهنگـي  مبادلـه  برنامـه . پيوست فولبرايت برنامه به كه بود خاورميانه كشور نخستين
 و آموزشـي  هـاي  برنامـه  ايـن . شـد  آغـاز  دوجانبه داد قرار امضاي با 1328 سال از وآمريكا
 دارد، جريـان  كشورها ساير و آمريكا ميان كه فرهنگي تبادل هاي برنامه همچنين و پژوهشي

 اين در شركت براي گوناگون، كشورهاي حاكمه هيئت و نخبگان از عظيمي سيل جذب در
. اسـت  كـرده  عمـل  موفـق  آمريكاييان زندگي سبك و شيوه با آشنايي هاي برنامه و ها برنامه

 امريكـا،  آموزشـي  و فرهنگـي  امـور  سـابق  معـاون  7هريسـون  پاتريشيا اعتقاد به همچنانكه
 كشـور  داخلـي  امنيـت  در گذاري سرمايه مثابه به الملل بين آموزش بخش در گذاري سرمايه
 در مسـتقيم  طـور  بـه  كـه  آمريكايي هاي دانشگاه) 2004 امريكا، فرهنگ و هنر مركز.( است

 هماننـد  رونـد،  مـي  شـمار  به مبدا هاي دانشگاه از شعبي يا و شده تاسيس منطقه كشورهاي
 كشورهاي حوزه آمريكايي هاي دانشگاه قاهره، آمريكايي دانشگاه بيروت، آمريكايي دانشگاه
 ارائـه  و آمـوزش  امـر  در را مهمـي  نقش كويت، و بحرين امارات، قطر، مانند فارس خليج
 اين به اقبال كه آنجا از كنند؛ مي ايفا منطقه در آمريكا جامعه و فرهنگ زندگي، سبك الگوي
 درسال مصر و لبنان آمريكايي هاي دانشگاه مثال براي. است زياد منطقه سطح در ها دانشگاه

 در آمريكـا  فرهنگـي  ديپلماسي مهم ابزارهاي از ،اند داشته دانشجو هزار 6000 حدود 2003
 نخبگـان  طريـق  از آمريكـايي  فرهنـگ  و هـا  ارزش انتقـال  فرآينـد . روند مي شمار به منطقه

. رود مـي  شـمار  بـه  متحـده  ايـاالت  مهم بسيار هاي اولويت از مسلمان كشورهاي حكومتي
 تحصـيل  آمريكـايي  هـاي  دانشـگاه  در اسالم جهان كشورهاي مقامات و رهبران از بسياري
 يـا  و دكتـري  مـدرك  سـعودي،  عربسـتان  كابينـه  اعضـاي  درصـد  80 مثال، براي. اند كرده

 ديگـر  امريكـا،  متحـده  ايـاالت  بـر  عـالوه ) كيهان: رفيعي.(دارند آمريكايي ارشد كارشناسي
 گسـترش  جهـت  در پـژوهش  و آمـوزش  مقوله از توسعه درحال حتي و بزرگ كشورهاي
 طـرح  عنـوان  بـا  اي برنامـه  اروپـا،  اتحاديـه  در. گيرند مي بهره خود خارجي نفوذ و فرهنگ

                                                                                                                                        
7. Patricia Harison   
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 هـزار  230 از بـيش  كنـون  تـا  و اجراسـت  حـال  در كـه  است سال 26 از بيش 8اراسموس
 طـرح . اسـت  پذيرفتـه  خـود  آموزشـي  و مبـادالتي  برنامـه  در جهـان  سراسر از را دانشجو

 ارتباطـات  گسـترش  منظـور  بـه  يـورو  ميليون سه بودجه با اروپا اتحاديه توسط اراسموس
 اروپـا  اتحاديه عضو كشورهاي دانشگاههاي ميان دانشجو و استاد تبادل و علمي دانشگاهي؛

 ؛ ايـران  از دانشـگاه  هفـت  طرح اين اساس بر. است شده ايجاد دنيا مختلف دانشگاههاي با
)  دانشگاه ده مجموع در( هفت شماره رديف در يمن از دانشگاه دو و عراق از دانشگاه يك
 فـاز  وارد سوئد و پرتغال آلمان؛ هلند؛ كشورهاي از دانشگاه ده با توانند مي كه اند شده واقع

 و فرهنـگ  سـازمان  سـايت .(شـوند  اروپـا  اتحاديه حمايت مورد علمي ارتباطات و تبادالت
 19 بـر  بـالغ  اي بودجـه  طرح اين 2020- 2014 سال به مربوط برنامه در). اسالمي ارتباطات
 يكي نيز انگليس كشور (ece) است شده بيني پيش نفر ميليون 5 جابجايي براي يورو ميليارد

. ورزد مـي  مبـادرت  مهم اين به "بريتانيا شوراي" قالب در كه است عرصه اين پيشگامان از
 امـر  در آمريكـايي  مشـابه  هـاي  برنامه و ها آژانس به نسبت بيشتري فعاليت سابقه شورا اين

 آموزشـي،  ديپلماسـي  كلـي  طـور  بـه  و فرهنـگ  همچنـين  ارتباطات و اطالعات و آموزش
 ديگـر  و هـا  دانشـگاه  خصوصي، هاي شركت نيز ژاپن در. دارد اي رسانه و فرهنگي عمومي،
 در را مهمـي  نقش همگي غيرانتفاعي هاي سازمان و تحقيقاتي موسسات آموزشي، نهادهاي
 _خارجه امور وزارت از غير به_حكومتي هاي آژانس. كنند مي ايفا عمومي ديپلماسي فضاي

 همگـي  وزارتخانه، اين به وابسته فرهنگي امور آژانس و آموزش و علوم وزارت مخصوصا
 كشـور  حتـي ). 200:1389 نائويوكي،.(هستند فعال اي مبادله و فرهنگي هاي برنامه اعمال در

 خـود  ملـي  منـافع  جهـت  در بخـوبي  ابزار اين از اخير هاي سال در نيز قطر چون كوچكي
 از اي شـعبه  مجهـز،  بسـيار  هـاي  دانشـكده  شـامل  اي دهكده تاسيس با قطر. كند مي استفاده
 كـه  كرده دعوت خود كشور به را "تاون جرج" دانشگاه همچون جهان بزرگ هاي دانشگاه

 هـا  دانشـگاه  ايـن  در ايران جمله از و منطقه كشورهاي از زيادي دانشجويان حاضر حال در
 و بـوده  تاثيرگـذار  جهـان  و منطقـه  در قطـر  چهـره  بهبـود  در اقدامات اين. كند مي تحصيل
 قائـل  تفـاوت  منطقه كشورهاي ديگر و كشور اين ميان است قادر بخوبي خارجي مخاطب

  )184: 1389,واعظي( .شود
                                                                                                                                        
8. ERASMUS Plan 
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 در غـرب  كـه  اقـداماتي  و ها فعاليت همچنين و عظيم هاي گذاري سرمايه اين به توجه با
 دهد مي انجام منطقه مسلمان كشورهاي به دموكراسي ليبرال فرهنگ و ها ارزش انتقال راستاي

 بسيار آن گوناگون هاي مولفه و ابزارها و آكادميك ديپلماسي به پيش از بيش توجه ضرورت
 و فرهنگ شناساندن و بسط و پارسي زبان گسترش و ترويج لزوم منظر اين از. است حياتي
 از. گـردد  مي احساس عالي آموزش نظام عظيم ظرفيت بكارگيري با اسالمي و ايراني تمدن
 در اثربخشـي  بـراي  سخت قدرت با مقايسه در فزونتري تاثيرگذاري از نرم قدرت كه آنجا

 از گيـري  بهـره  بـا  ايـران  اسـالمي  جمهوري لذا است برخوردار المللي بين فرهنگي عرصه
 معتبـر  هـاي  دانشـگاه  در و( بـوده  المللي بين مقبوليت داراي كه دانشگاهي و علمي نخبگان
 تري مناسب 9سازي تصوير تواند مي فرهنگي ديپلماسي در) اند شده شناخته كشور از خارج

 تكميلي هم ترتيب بدين. سازد فراهم را ملي منافع ارتقاي موجبات و دهد ارائه كشور از را
 اسـالمي  جمهـوري  نـرم  قدرت ارتقاي موجبات فرهنگي همكاريهاي و عالي آموزش نظام
 تبادالت بستر نمودن فراهم با ايران اسالمي جمهوري راستا، اين در. آورد مي فراهم را ايران
 زبـان  ترويج بسط داخلي، معتبر هاي دانشگاه المللي بين شعبات تاسيس دانشگاهي، و علمي
 ارائـه  خارجي، معتبر هاي دانشگاه همكاري با فارسي زبان هاي كرسي ايجاد طريق از فارسي
 دانشـجويان  بيشـتر  جـذب  براي داخل هاي دانشگاه در انگليسي زبان به تحصيلي هاي رشته

 و مهيا جذب منافع ملي در را دانشگاهيان و عالي آموزش آفريني نقش شرايط....  و خارجي
  .نمايد سياستگذاري

 نمايـد؛  تعيـين  خـود  گـذاري  سـرمايه  نخسـت  اولويت مثابه به را مبادله اين بايد دولت
 بهتـرين  در و داشـت  خواهد نياز زيادي زمان به آن سود بازگشت كه حقيقت اين برخالف
 ايـن  اثربخشـي  از بيشـتر  اطمينان براي. بود خواهد مشكل آن ميزان گيري اندازه نيز حالت
 رو نخبگان و جوانان مبادله هاي طرح در كنندگان مشاركت كه ميشود توصيه معموال راهبرد،

ــه ــند پيشــرفت ب ــا باش ــال ت ــذاري احتم ــا تاثيرگ ــر آنه ــع شــان ب ــده در جوام  بيشــتر آين
  )332- 331: 1388لنون،.(باشد

توانـد اقتصـاد    مـي بين المللي شدن آموزش عالي «شود كه  مياز نظر اقتصادي استدالل 
شود و  ميباعث افزايش سرعت توسعه علمي كشورها  ملي كشورها را نجات دهد زيرا اوًال

                                                                                                                                        
9. Image-building 
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تجارت و صنعت علم به  اًآورد و ثالث ميانبوهي از تجارب و پيوندهاي اقتصادي بوجود  اًثاني

 اي جنبـه  از). Johston and Edelstein 1993(» يابد مييكي از منابع اقتصادي گسترش  مثابه
 ايـن  از سـهمي  گـرفتن  دسـت  در براي جهاني علمي مراكز و دانشگاهها بين رقابت ديگر،
 .بگيـرد  قرار بررسي مورد عالي آموزش اقتصاد حوزه در تواند مي كه است جريان در تقاضا

بانك جهاني، همبستگي آشكاري ميان سطح مشاركت در آموزش عالي و  هاي بر اساس داده
ايـن سـطح    OECDكـه در كشـورهاي عضـو     اي توسعه اقتصـادي وجـود دارد، بـه گونـه    

درصد و كشـورهاي داراي درامـد پـايين    21درصد، كشورهاي داراي درامد متوسط رقم 51
  )179: 1387اسكات . (دهند ميدرصد را نشان 6رقم 

شدن آموزش عالي و گسترش مبادالت دانشـگاهي باعـث رشـد اجتمـاعي     بين المللي 
شود زيرا دامنه تجربه اجتماعي و دانش فرهنگي دانشجويان و دانشگاهيان از  ميدانشگاهيان 

در فرايند رشد آنها از » 10جهش«يابد و باعث نوعي  ميمختلف افزايش  ها و فرهنگ ها ملت
كالن در يك مطالعه تجربي در بـاره  . شود ميلف مخت هاي نظر يادگيري، خالقيت و نوآوري

ديگـر باعـث    هـاي  مواجه با فرهنگ«نويسد  ميتاثير تحصيل در خارج بر روي دانشجويان 
شود كه هرگز امكان تحصيل آن در وطـن بـراي فـرد وجـود      ميفراگيري دانش و تجاربي 

نداز وسيع تـري از  شود، تعصبات بيهوده تعديل و چشم ا ميعقايد قالبي فرد شكسته . ندارد
  (Kallen, 1991)» آيد ميجامعه و فرد براي دانشجوي خارجي بوجود 

منطق آموزشي و دانشگاهي بين المللي شدن آموزش عالي شايد چندان نيازي به بحـث  
نداشته باشد زيرا آموزش همواره تمايل به جهـاني شـدن داشـته اسـت و روابـط علمـي و       

دانشگاهي نه تنها باعـث   هاي همكاري. اخته شده استشن ها و فرهنگ ها معرفتي ميان ملت
شود، بلكه امكان بيشتري براي شـكل گيـري    ميو عقايد قالبي  ها كاهش تعصبات و نگرش

راهبردهاي بين المللي شـدن  . سازد ميفراهم  ،كه اساس آموزش عالي است» تفكر انتقادي«
شده بشر در اقصا نقاط عالم، باعث شكل گيري تفكر جهاني، آگاهي بيشتر از دانش انباشته 

بـين المللـي   . شـود  مـي دانشگاهي، و مبادله تجارب آموزش و پژوهشي  هاي رشد همكاري
شود كه در سطح محلي يا ملي امكان اجراي آنها وجـود   ميشدن باعث رشد پژوهش هايي 

                                                                                                                                        
10. Mutation 
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ي دانشگاهي و ارتقاء استاندارها هاي در مجموع بين المللي شدن باعث تشديد رقابت. ندارد
طي دو ده گذشته تمام كشورهاي اروپايي و غربي بيشترين تالش . شود ميكيفيت آموزشي 

كردن نظام آموزش عالي خود از راه جذب دانشـجوي خـارجي،    الملليخود را صرف بين 
تحقيقـاتي   هاي پروژه«كردن دروس، گسترش  المللياعزام دانشجو به كشورهاي ديگر، بين 

مشترك فرا مليتي، چند  هاي ، گسترش قراردادهاي همكاري بين المللي و فعاليت»مشاركتي
 .انـد  كرده ها ، بين المللي و چند زبان كردن دانشگاهها فرهنگي كردن محيط و فضاي داشگاه

)Callan 1998 (   
شـود اغلـب الگـوي سـنتي تحصـيل       مـي وقتي از بين المللي كردن دانشـگاه صـحبت   

. گردند مينشجويان كشورهاي كمتر توسعه يافته در كشورهاي توسعه يافته به ذهن متبادر دا
دهد كه تعـداد   ميتحوالت دهه اخير نشان . است و خطا نادرستامروزه چنين تصوري اما 

الگـوي اعـزام    جهان بشدت افزايش پيدا كـرده اسـت و  در كشورهاي دانشجويان خارجي 
اولين تغيير اين است . تغيير كرده است دانشجويان نيز كامالًخارج و تركيب اين ه دانشجو ب

يعنـي  . متعلق به كشورهاي اروپايي و آمريكا اسـت » دانشجويان خارجي«كه بيشترين ميزان 
نگاهي . اين كشورها هم بيشترين پذيرنده و هم بيشترين فرستنده دانشجوي خارجي هستند

تنهـا   1990انگلستان در سـال  . دهد ميبي نشان به ارقام و آمار انگلستان اين واقعيت را بخو
اين ميـزان ده برابـر    1996دانشجوي خارجي بود، اما تنها شش سال بعد، در  20000داراي 

از آن زمـان تـاكنون نيـز آمـار دانشـجويان خـارجي       . نفر افزايش يافـت  200000شد و به 
انشـجويان خـارجي   درصد د 51 نكته مهم ديگر اينكه. انگلستان روند صعودي داشته است

 5درصـد آمريكـايي،    7،)هند، چين، ژاپـن، پاكسـتان  (درصد آسيايي  29انگلستان، اروپايي، 
). Bruch and Barty 1998: 19-20( انـد  و يك درصد استراليايي بـوده  اي درصد خاورميانه

  .اند از كشورهاي غربي بوده انگلستاندرصد دانشجويان خارجي  59 اًيعني جمع
دومين تغيير در الگوي دانشجويان خارجي در جهان امروز اين است كه كشورهاي غير 

. كننـد  مـي اعزام دانشجو اقدام به جذب گسترده دانشـجويان خـارجي   بر اروپايي نيز عالوه 
درصد در  18آفريقاي جنوبي از ) Natal(براي مثال ميزان دانشجويان خارجي دانشگاه ناتال 

افزايش يافـت، كـه بيشـتر ايـن دانشـجويان مصـري بودنـد         1997درصد در  25به  1994
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)Kishun 1998: 65 .( دانشـجوي ژاپنـي در كشـورهاي     165000،  1995همچنين در سال

. دانشجوي خـارجي بـوده اسـت    10000ژاپن ميزبان  و متقابالً اند كرده ميخارجي تحصيل 
 6742جهـان فرسـتاده و    هاي پژوهشگر را به دانشگاه 12400ژاپن  1996همچنين در سال 

كشورهايي نظيـر هنـد و   ). 201: 1378سركارآراني (پژوهشگر خارجي را ميزبان بوده است 
  .اند مالزي نيز در زمره كشورهاي موفق در جذب دانشجوي خارجي

سومين تغيير در ارتباطات علمي بين المللي مربوط به تغيير رويكرد كشـورهاي جهـان   
از اواخر قرن نوزدهم كـه كشـورهاي   . اط علمي بين المللي استتوسعه نيافته به مفهوم ارتب

ارتباطات علمي و دانشگاهي «،  80غير غربي شروع به اعزام دانشجو به غرب كردند تا دهه 
 كامالً» نظام جهاني«در درون » جهان اول«و كشورهاي » جهان سوم«كشورهاي » بين المللي

مولد، سازنده و » مركز«شورهاي غربي به منزله در اين نظام، ك. گرفت ميانجام  »قطبي شده«
از جنـگ   .انـد  را داشته» مصرف كننده«و  »پيراموني«صادر كننده علم، و ساير كشورها نقش 

بـا  » گفتمـان جهـاني علـم   «پـارادايم غالـب يـا    » مشـروعيت «و » اقتدار«جهاني دوم به بعد 
نظام جهاني علم با چـالش  پيرامون در  - جدي مواجه شد و بتدريج رابطه مركز  هاي چالش

اسـتقالل طلبانـه، ظهـور     هـاي  سقوط امپراتوري بريتانيا، شـكل گيـري جنـبش   . مواجه شد
بخصـوص از دهـه    - ناسيوناليستي و بسياري تحـوالت ديگـر، باعـث شـد     هاي ايدئولوژي

كشورهاي غير غربي روابط علمي و دانشگاهي خود بـا غـرب را از منظـر    - شصت به بعد 
» استثمار«و نوع خاصي از » وابستگي«نگريسته و نظام جهاني علم را نوعي » اقتصاد سياسي«

 هـا  در نتيجه، ايـن كشـورها در سياسـت   ).  1981Galtung(تلقي كنند » استثمار علمي«بنام 
ين تغييـرات در  ا. توسعه و ارتباطات بين المللي علمي خود تغييرات اساسي بوجود آوردند

  :شود ميمحورهاي كلي زير خالصه 
  دانش غربي و مدرن» بومي سازي«و تالش بر » آموزش عالي ملي«توسعه.  
  غربــي غيــر هــاي دانــش« منزلــه بــه محلــي يــا »بــومي هــاي فنــاوري و هــا دانــش«احيــاي «

)Purcell1998.(  
  علم بـه  » انتقال«و » وارد كردن«تغيير در سياست ارتباطات علمي خود با جهان غرب از

  .فعاالنه تر در توليد و اشاعه آن» مشاركت«
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سياسي، اجتمـاعي و معرفـت شـناختي فـوق، فراينـدهاي       هاي اما همزمان با دگرگوني
شـمال را   جنوب و هاي جهاني شدن ضرورت و امكان پيوند علمي و دانشگاهي ميان ملت

در زمينه ارتباطـات   اي در نتيجه اين فرايندها، تحوالت تازه. در اشكال جديدي بوجود آورد
تـوان بصـورت زيـر     مـي اين تحـوالت را  . علمي ميان كشورها جنوب و شمال بوجود آمد

  :فهرست كرد
  .وابستگي و نيازمندي كشورهاي جهان به علم بشدت افزايش يافته است اوالً - 
بشدت عميـق تـر   » جنوب«و » شمال«ميان كشورهاي » اطالعاتي«و » كاف علميش« اًثاني - 

  .شده است
ميان كشورهاي جهان شـكل گرفتـه   » علمي«و» اطالعاتي« از وابستگي  اي شكل تازه اًثالث - 

  .است
شـبكه  « نظيـر  بسترهاييو  ها با توجه به توانايي» 11آموزش الكترونيكي«اشكال تازه  اًرابع - 

  .بوجود آمده است» 12اينترنتجهاني 
در دو قرن گذشته به دليل عقب ماندگي مفرط علمي، در ارتباطات  كشورهاي غير غربي

 ارتباطي منفعل، يك سويه، غير مشاركتي و عمالً اًعلمي و دانشگاهي با جهان خارج، عمدت
 در گذشته هدف اين كشورها از ارتباط دانشگاهي، اخذ و اقتباس. اند بسيار كم حاصل داشته

، هـا  اما امروزه با توجه به تنـوع رشـته  . و آشنايي با علم مدرن و محصوالت و نتايج آن بود
و ميـزان تحقيقـات علمـي در     هـا  گسترش مقاطع تحصيالت تكميلي، افزايش نسبي بودجه

د توســعه نــبســياري كشــورهاي جهــان ســوم و در حــال توســعه، و تحــوالت ديگــر مان 
اطالعاتي و ارتباطي، باعث افزايش نسبي توليدات علمي و تحقيقاتي در اين  هاي تكنولوژي

براي اخذ، اقتباس، انتقال و آشنايي با  اًامروزه اين كشورها ديگر نه صرف. كشورها شده است
بـراي  » ارائـه و بازاريـابي  « علم و پژوهش، بلكه بـيش از آن بـراي    13روزآمد هاي پيشرفت

در ايـن بـازار داد و   » مشاركت فعـال «ر جهاني علم و پژوهش، توليدات علمي خود در بازا
 ،محققـان و دانشـگاهيان خـود    هاي و تالش ها ستد، و بهره برداري از نتايج سرمايه گذاري

                                                                                                                                        
11. E-Learning 
12. Internet Network  
13. Up to date 
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و اصول نظام ارتباطات و مبادالت  محتوا شكل، الگو، نتيجه در. كنند مي تالش و گذاري سياست

بر مبناي ايجـاد امكـان مـراواده و ارتبـاط دو     علمي و دانشگاهي كشورهاي در حال توسعه 
  .سويه، فعال، مشاركت جويانه، انتقادي، انتفاعي، و همه جانبه در حال دگرگوني است

نـوين آمـوزش،    هاي ارتباطي و اطالعاتي و ظهور روش هاي همچنين توسعه تكنولوژي
كند  ميه كمك به كشورهاي در حال توسع»آموزش از راه دور«و »آموزش الكترونيكي«مانند 

ن تري براي دست يافتن بـه تـازه تـرين تجـارب     اتا بتوانند برنامه گسترده تر، موثرتر و ارز
جهاني علم و تكنولوژي و مشاركت فعال در آن و برقراري ارتبـاطي متعامـل و متقابـل بـا     

- با توجه به اين دو كاركرد. نهادهاي علمي و پژوهشي كشورهاي توسعه يافته داشته باشند
است كه  - اني شدن علم و دسترس پذيرتر كردن آن براي كشورهاي كمتر توسعه يافتههمگ

ارتباطي و اطالعاتي امـروز،   هاي نويسد، يكي از كاركردهاي مهم تكنولوژي ميكارل راسكه 
در اين شرايط هر چه كشـورهاي در حـال توسـعه درك و    . آنها است»برابري ساز«كاركرد 

 هـاي  نهادهاي علمي و تحقيقاتي جهان داشته باشند، فرصت شناخته بهتر و بيشتري از وضع
 )Raschke 2003: 3(آورند  ميبيشتري براي ارتباط و تعامل بدست 

و جهاني نيستند اما همه آنهـا تحـت تـاثير فراينـدهاي      المللي بين ها اگرچه همه دانشگاه
، هـا  ام برنامـه امـروزه تمـ   هـا  دانشـگاه (Scott T. , 1988:122) جهاني و جهاني شدن هستند

مختلـف   هـاي  و همچنين قوانين و اصول مديريت و كار خود را از طريق سيستم ها فعاليت
نقش مهمي در  ها و كاتولوگ ها وب سايت. رسانند ميالكترونيكي و چاپي به اطالع همگان 

ايـن   .كننـد  ميبرقرار  ها بين مردم، دانشجويان و دانشگاه» ارتباط دو سويه و فعال«ايجا يك 
شود كه دانشگاه به نحو دموكراتيك تر اداره و در حضور مـردم و مشـتريانش    ميامر باعث 

جهان امروز، نظـام ارتباطـات و ماهيـت    » جهاني شده«از اينرو وضعيت . پاسخگو تر باشند
ــت    ــرده اس ــون ك ــگاهي را دگرگ ــاي دانش ــي   . رفتاره ــدگاه، دلنت ــن دي و )  2001(از اي

جهاني شدن در آموزش عالي را بـه صـورت    هايي و زمينهبرخي از شواهد  )1988(اسكات
 :اند زير فهرست كرده

 در  ،و بخش عظيمي از دانش اند الكترونيكي ماهيت ارتباطات را تغيير داده پست و ينترنتا
 .قرار داده شده است و زمان و فاصله ديگر موانع دانش و ارتباطات نيستند يسايبر فضاي

 بـيش از   المللي بين هاي كنفرانس. كنند ميبسهولت سير و سفر  دانشگاهيان ديگر امروزه
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بيشتري براي مالقات  هاي و موقعيت ها شوند و دانشگاهيان فرصت ميهر زماني برگزار 
 .همتايان خود از سراسر عالم را دارند

 ارتباطي ميان دانشگاهيان هر روز در حال افزايش است  هاي و شبكه ها و تشكل ها پيوند
چند بعدي و چند گانه تحقيقاتي دانشـگاهيان در سراسـر جهـان گسـترش      هاي و شبكه

 .يافته است

 و مقاالت گروهي و جمع مولفـان رو بـه    ها فعاليت گروهي در تحقيقات و انتشار كتاب
ه نشين و منزوي و تنها در حال افزايش است و ديگر آن تصور دانشمند و نويسنده گوش

 .منسوخ شدن است

 آموزش عالي در حال استاندار شدن بيشتر است (Delanty 2001: 119-120) 

 شود ميديده  اين امر در سياست علم اروپا كامالً. است يافتن تحقق حال در فرامليتي دانش .
  .پردازد ميپژوهشي را  هاي كند و هزينه مي گذاري اروپا در زمينه تحقيقات سرمايه اتحاديه

  بلكه سير و سفر دانشجويان نيز افـزايش يافتـه اسـت و تعـداد      اساتيدنه تنها مدرسان و
اين دانشجويان نه تنها از كشورهاي . در حال افزوده شدن است جهان خارجي دانشجويان

  .(Scott 1998) روند ميكشورهاي ديگر  به نيز يافته توسعه كشورهاي از توسعه بلكه حال در
  

  جايگاه آموزش عالي فراملي در جمهوري اسالمي ايران
 براي بلندمدت گذاري سرمايه به اسالمي انقالب پيروزي از پس ايران اسالمي جمهوري

 پرداختـه  خـويش  ملـي  منافع و امنيت راستاي در اسالم جهان نخبگان جذب و افكار مهار
 مـدارس،  تاسـيس  تحصـيلي،  هاي بورس اعطاي علمي، هاي مبادله زمينه در جمله از. است

 در تحصيل براي اسالمي كشورهاي از بسياري دانشجويان عالي، آموزش مراكز و ها دانشگاه
 شوند، مي ايران وارد عربي كشورهاي از كه دانشجويان اين از بخشي. اند شده پذيرفته ايران
 كوشـد  مـي  دانشـگاه  اين. هستند تحصيل مشغول قزوين خميني امام المللي بين دانشگاه در

 متعهـد  متخصصـان  تربيـت  بـه  ايران، در عالي آموزش تحصيالت گسترش به كمك ضمن
 بـر  و بپردازد اسالم پرعظمت جهان و اسالمي كشورهاي فرهنگي و علمي خودكفايي براي
 در اسـالمي  اصـيل  معـارف  ترويج و فنون علوم، نشر موازات به جهاني رسالت يك ي پايه
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 بـه  آن انتقال و ايران در نوآوري و تحقيقات توسعه براي را الزم هاي زمينه ،المللي بين سطح

 دانشـگاه  تنهـا  عنـوان  به) ره(خميني امام المللي بين دانشگاه. آورد فراهم اسالمي كشورهاي
 تربيـت  ي عرصـه  در كشـور  عـالي  آمـوزش  مؤسسـات  و هـا  دانشـگاه  ميـان  در المللي بين

 اسالمي، تحقيقات و علوم ي‐دانشكده 6 حاضر حال در. دارد فعاليت غيرايراني دانشجويان
 و شهرسـازي  و معماري مهندسي، و فني پايه، علوم اجتماعي، علوم انساني، علوم و ادبيات
 530 و ايرانـي  دانشـجوي  6300 و باشـند  مـي  فعـال  دانشگاه در فارسي زبان آموزش مركز

 يرشـته  107 در و دكتـرا  و ارشـد  كارشناسـي  كارشناسـي،  مقاطع در غير ايراني دانشجوي
 تحصـيل  بـه  فارسـي  زبـان  آمـوزي  زبان ي‐دوره در غيرايراني دانشجوي 260 و تحصيلي
 60 از بـيش  جمله از مناسب، آموزشي تجهيزات و امكانات داراي ها دانشكده. دارند اشتغال

 10 از بـيش  تحقيقـاتي،  يمزرعـه  و گلخانه رصدخانه، وكارگاه، تخصصي مجهز آزمايشگاه
 تـاكنون  فارسـي،  زبان آموزش مركز در. هستند مستقل همايش هايسالن و اي رايانه پايگاه
 علـوم،  وزارت سـوي  از مركـز  ايـن . انـد شـده  پذيرش مختلف مليت 90 از دانشجو 3730

 در زبانان فارسي غير به فارسي زبان آموزش رسمي مرجع تنها عنوان به فناوري و تحقيقات
  )دانشگاه سايت.(است شده انتخاب كشور

 پـذيرش  و جـذب  بـه  هـا  دانشگاه برخي همكاري با ها موسسه و نهادها برخي همچنين
 همكـاري  بـا  اكـو  فرهنگـي  موسسـه  نمونـه  بـراي . پردازند مي منطقه كشورهاي از دانشجو
 فرهنگـي  موسسـه  سايت.(ميكند اعطا تحصيلي بورس تاجيك دانشجويان به تهران دانشگاه

 را اسالم جهان از پژوه دانش پذيرش و جذب زمينه در فعال ايراني نهاد بزرگترين اما). اكو
 المللي بين حوزوي- علمي نهادي المصطفي جامعه. دانست "العالميه المصطفي جامعه "بايد
 خيزشـي  ايجادكننـده  و اسـالمي  معـارف  عالقمندان نياز پاسخگوي كند مي تالش كه است
 103 از زن و مرد پژوه  دانش 41000 تاكنون،. باشد اسالم جهان در اسالمي نظريه در جديد
 در آنـان  از نفر 16000 از بيش كه اند شده پذيرش آموزشي علمي، نهاد اين در جهان كشور
 مراكز در خود كشورهاي به بازگشت از پس و شده التحصيل فارغ تحصيلي گوناگون مقاطع
 نفـر  25000 به نزديك حاضر حال در. باشند مي فعاليت مشغول فرهنگي و پژوهشي علمي،

 تعـداد،  ايـن  از كـه  هسـتند  تحصـيل  به مشغول المصطفي جامعه در برادران و خواهران از
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 بـه  كشور از خارج در) ص( المصطفي واحدهاي در هم نفر 15000 و ايران در نفر10000
 نماينـدگي  داراي كشـور  60 از بـيش  در) ص( المصـطفي  جامعـة  .دارنـد  اشـتغال  تحصيل

 معلـم  تربيـت  مركـز  لنـدن،  اسـالمي  كـالج  غنـا،  اسـالمي  دانشـگاه  به توان مي كه باشد مي
 افغانسـتان،  لبنـان،  در المصـطفي  جامعـه  واحـدهاي  و انـدونزي  اسالمي كالج بوركينافاسو،

 جامعـه  بـر  عـالوه  است گفتني .كرد اشاره سريالنكا و تانزانيا تايلند، هند، پاكستان، سوريه،
 جـذب  بـه  نيـز  "اسـالمي  مـذاهب  دانشـگاه  "مانند ديگر آموزشي مراكز برخي المصطفي،
 دانشجويان از معدودي تعداد و اند گماشته همت ايران در اسالمي كشورهاي از دانشجويان
  .اند پراكنده بهشتي شهيد و تهران دانشگاه ماند كشور آموزشي مراكز ديگر در نيز خارجي
 حتي استادان سطح در تبادالت پراكنده، و كم اما هميشگي، دانشجويي تبادالت وجود با
و تبادالت علمي با كشورهاي  ها همچنين افزايش همكاري .شود نمي ديده نيز حد همين در

ديگر نقش مهمي در تقويت ديپلماسي علمي و فناوري دارد، به ويژه اينكه برخي كشورهاي 
كننـد و مـانع از    مـي انحصـاري عمـل    ،هاي علمـي و فنـاوري   توسعه يافته در برخي زمينه

- علمـي بنـابراين، همكـاري   . شـوند  گسترش دستاوردهاي علمي به كشورهاي ديگـر مـي  
توانـد زمينـه پيشـرفت     هاي گوناگون مـي  ميان كشورهاي در حال توسعه در زمينهآموزشي 

علمي در اين كشورها را فراهم كند، به ويژه اينكه بسياري از اين كشورها امكانات و منـابع  
  . مادي قابل توجهي دارندانساني و 

  
  دستاوردها

نظري انديشـمندان مطـرح در حـوزه     هاي با مروري بر ادبيات موضوع و مطالعه ديدگاه
شدن آموزش عالي، با توجه  المللي بينمطالعات راهبردي در زمينه مباحث مربوط به فرايند 

ارتباطي متاثر از  هاي و تحوالت مطرح در حوزه المللي بينو تمركز بر وضعيت كنوني نظام 
گيـري از فرصـتهاي پـيش آمـده در      پديده جهاني شدن، بسياري از كشورها به سمت بهـره 

 هاي ايران با توجه به برخورداري از ظرفيت اسالمي جمهوري. باشند مي خود ملي منافع جهت
 فرهنگي، جغرافيايي و تمدني، امكان بهره بـرداري از ابـزار و پتانسـيل    هاي متعالي در حوزه

در دو حـوزه تمـدني    ها اين ظرفيت. آموزش عالي را در جهت پيشبرد منافع ملي خود دارد
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ايران بزرگ با استفاده از زبان فارسي كه شامل كشورهاي آسياي ميانه اعـم از تاجيكسـتان،   

لبنان، سوريه، (و حوزه تمدني اسالم شيعي مشتمل بر كشورهاي هالل شيعي  ...افغانستان و 
 اين در مهم آسيبي ايران اسالمي جمهوري كارنامه به نگاهي با. گردد مي) جانعراق و آذرباي

 دانشـگاهي  نهادهـاي  عملكرد حوزوي، علمي هاي مبادله برخالف: خورد مي چشم به رابطه
 از چنـداني  بهـره  التحصـيلي،  فارغ از پس آنكه ويژه به ميرسد؛ نظر به ضعيف رابطه اين در

 شـوند  مي رها خود حال به برنامه بي آنها و گيرد نمي صورت كشور به شده وارد دانشجويان
لذا جهت دستيابي . كنند مي سرخوردگي احساس خود، هاي كشور به بازگشت از پس گاه و

شدن آموزش عـالي و بـا    المللي بينالگوي نظري نايت در باب  به منافع ملي، بهره گيري از
شدن نظام آمـوزش   المللي بينمذكور، راهكارهايي براي دستيابي به  هاي استمداد از ظرفيت

  :گردند ميعالي موارد ذيل پيشنهاد 
 خارجي پژوهشي و عالي آموزش موسسات با مشترك هاي دوره ايجاد - 

 كشور داخل پژوهشي و عالي آموزش موسسات در خارجي دانشجوي پذيرش - 

 كشور از خارج در داخلي توانمند دانشگاههاي شعب ايجاد - 

 فراملي عالي آموزش توسعه در برتر دانشگاه ده از ويژه حمايت - 

 تحقيقاتي و آموزشي هاي زمينه در دانشجو و استاد تبادل - 

 كشور داخل در المللي بين واحدهاي يا دانشگاهها ايجاد - 

 كشور از خارج در عالي آموزش مستمر نمايشگاههاي برگزاري - 

 دانشگاهها برخي در فراملي عالي آموزش توسعه با مرتبط هاي رشته ايجاد - 

 آنان با ارتباط استمرار منظور به ايراني غير آموختگان دانش بنياد ايجاد - 

 فرهنـگ  و فارسـي  زبـان  ترويج ضمن خارجي زبان از استفاده زمينه در پذيري انعطاف - 
 ايراني ـ اسالمي

 فراملي عالي آموزش در فعال دانشگاههاي كيفيت ارتقاء - 
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 ها نوشت پي
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