
 

 

 
 

 1 شدن آموزش عالی یالمللبیناهداف مبانی نظری و  تحلیل
 

 2علی خورسندی طاسکوه

 

 22/22/9314 :یافتدر یختار

 24/29/9315:یرشپذ یختار

 چکیده

 هایدانشگاه درتغییر عامل ین ترمهمعنوان به، در سه دهه اخیر شدن آموزش عالی یالمللبین 

 هایدانشگاهکه دال بر گرایش استراتژیک علمی شواهد شده است. مختلف مطرح کشورهای

گذاری یاستسآموزش عالی در زمینه حوزه  یهاپژوهشی مطالعات و وسوسمتایران و یا 

راتژیک و نیز غنی رایش استدان گتوجه به فقبا ی باشد، در دست نیست. المللبینآموزش عالی 

باز ضمن  این مقالهبه زبان فارسی، آموزش عالی  ی شدنالمللبینبه مربوط  ادبیات علمینبودن 

کند. بعالوه یمشدن بررسی و تحلیل یجهانپدیده با را رابطه آن ، ایدهاین ی انتقادی سازمفهوم

ها عمدتاً چه دانشگاه گذاران و مدیرانکه سیاست دهدیپاسخ ماساسی به این پرسش  هاین مقال

 مقاله کیفی، این تحقیق . روشکنندیشدن تعقیب م یالمللو اهدافی را از بین هایزهانگ

شدن  یالمللکه بین دهدینشان مطالعه است. این م اسنادی-و از نوع انتقادی تحلیلی-توصیفی

که در یزی آن چبا فهم و برداشت نظری از آن  در حال تغییر و تکامل است و یبه لحاظ مفهوم

 دهدی. این مطالعه همچنین نشان مشود، تا حدود زیادی متفاوت استیعمل اجرا و تجربه م

کارکردگرایانه نظیر  هاییتالمللی  از فعالآموزش عالی بین هاییاستکه دامنه اهداف و س

                                                                                                                                        
 است.  9313-4انتقادی در زمینه ی بین المللی شدن آموزش عالی در سال  -مقاله نتیجه پژوهش اسنادی و تحلیلی. 9
 . استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی2
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روندی مانند صلح سازی و توسعه ایده شه یانهگراآرمان یهابرندسازی و درآمدزایی تا مؤلفه

 جهانی متغیر است.

  کلیدی: گانواژ

 آموزش عالی. گذارییاستشدن، سالمللی  شدن، جهانیآموزش عالی، بین
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 21..... / شدنتحلیل مبانی نظری و اهداف بین المللی 

 مقدمه 

ها و مؤسسات در دانشگاه 9«المللی  شدن آموزش عالیبین»اخیر، پدیده و سیاست  یهادر سال

فراگیر و استقبال روزافزونی روبرو بوده است رشد  آموزش عالی کشورها و مناطق مختلف با

 3(. بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 2294، یونسکو، 4229، 2)نایت

صد هزار و هشت میلیونیکمیالدی از  2222المللی  در سال (، تعداد دانشجویان بین2222)

اکنون بیش از چهار میلیون مرسیده است. ه 2225صد هزار نفر در سال نفر به دو میلیون هفت

های خارج از کشور محل تولد خودشان در حال ادامه تحصیل هستند دانشجو در دانشگاه

المللی  این رقم تا ده سال آینده یعنی منابع بین یها(. بر اساس گزارش2295، 4)چارلز و دلپیچ

( 2222قتصادی، ، به شش میلیون و چهارصد هزار دانشجو )سازمان توسعه و همکاری ا2225

این  ( خواهد رسید.2225 5به هفت میلیون نفر )یونسکو، به نقل از بلومنتال، ،و به تعبیری دیگر

است که ارزش پولی و اقتصادی ساالنه بازار آموزش عالی در حوزه جذب  یدر حال

رش . عالوه بر آن، رشد و گستشودیمیلیارد دالر برآورد م 922المللی  بیش از دانشجویان بین

های متعدد دانشگاه یهافراگیر و وسیع بوده است که امروزه از ظهور مدل یااین پدیده تااندازه

 .(5229نایت، ؛ 2295 ،6)دِویت آیدیالمللی  بحث به میان مبین

المللی  شدن آموزش عالی بسیار فراتر از آمدوشد و یا حضور ارزش و اهمیت پدیده بین

دانشگاهی و یا ارقام و درآمدهای اقتصادی ناشی از آن  هاییسدانشجویان خارجی در پرد

(. یک دهه پس از جنگ جهانی دوم، 2222؛ نایت، 2294است )خورسندی طاسکوه، 

های ها براین باور بودند که اگر نظام آموزش عالی و دانشگاهگذاران اجتماعی ملتسیاست

ملت آن  یطورکلها، و بهعه، ارزشفرهنگی شوند، فرهنگ، جام بینالمللی  و کشورشان بین

. این بدین معنی بود که اگر گیردیو اقبال عمومی جامعه جهانی قرار م یرشکشور موردپذ

ها و مراکز تحقیقاتی یک کشور محل آمدوشد دانشجویان، استادان و پژوهشگران دانشگاه

فرهنگ و رفتار  تنها کیفیت نظام آموزش عالی بلکهبرجسته خارجی باشند، جامعه جهانی نه

                                                                                                                                        
1 internationalization of higher education 
2 Knight 
3 OECD 
4 Charles and Delpech 
5 Blumenthal 
6 De Wit 
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عنوان یک کنشگر فعال و مثبت جهانی المللی  بهبین یهااجتماعی آن ملت را در عرصه

 یافتهگذاران اجتماعی کشورهای توسعهسیاست یجه. درنتدهدیپذیرفته و مورد اعتنا قرار م

با  متقاضیان خارجی و غیربومی بازکرده، و یسوهای خود را بهدانشگاه یها)کنونی( دروازه

های خود رفتند. آموزش عالی و دانشگاه یهاالمللی  کردن نظامتمام پتانسیل به استقبال بین

آشکار است که در دهه اخیر  یااندازهالمللی  امروزه بهاهمیت و ضرورت آموزش عالی بین

نظر وجود دارد و این ایده و ندرت در خصوص نتایج و پیامدهای مطلوب آن اختالفبه

و  شودیعنوان یک سیاست ملی شناخته متوسعه نیز بهی در اکثر کشورهای درحالسیاست حت

تعریف و تبلیغ  یعنوان یک الزام ملی و فرا بخشها آن را بهگذاران اجتماعی آنسیاست

 .کنندیم

المللی  گوناگون آموزش عالی بین هاییتروی فعال گذارییهو سرما گذارییاستامروزه س

برجسته و معتبر در زمینه آموزش عالی نظیر  هاییستمها و سو انحصار ملت صرفاً در اختیار

جوار امریکا، کانادا، ژاپن، انگلیس، آلمان، استرالیا، و غیره نیست؛ بلکه برخی از کشورهای هم

اند مفهوم ملت و نیز نهاد آموزش عالی نداشته ینهما هم که تاریخ و سابقه چندان آشکاری درزم

مختلف و  هاییو استراتژ هایاستاخیر س یهاسایه قطر و امارات(، در سال)نظیر دو هم

 9)رومانی اندالمللی  شدن آموزش عالی اتخاذ کردهعمدتاً کاربردی و موفقی را برای بین

گذاران و سیاستمداران آموزش عالی کشور (. مخاطب این پیام، به وجه اولی سیاست2221

 یجهاند سیستم آموزش عالی و درنتاند و یا نتوانستهعزیز ما ایران است که هنوز نخواسته

آموزشی و فرهنگی  یهابسیاری از ارزش یطورکلفرهنگ علمی، رفتارهای اجتماعی، و به

المللی  و بین فرهنگی نشان دهند. این امر بیانگر برجستگی به وجه اولی بین ایران را بومیستز

های ما است که به لحاظ المللی  در دانشگاهو ضرورت توجه ویژه به آموزش عالی بین

 بسته و متمرکز هستند. یزیرو برنامه گذارییاستس

المللی  شدن آموزش عالی ن: بیپردازدیاین مقاله به تبیین و تحلیل انتقادی سه پرسش ذیل م

نظری  یریگبرخوردار است؟ به لحاظ جهت ی جدیدیهاچیست و از چه مختصات و مؤلفه

گذاران اجتماعی و سیاستو شدن وجود دارد؟ المللی  شدن و جهانیمیان بین یاچه رابطه

 ؟ روشکنندیالمللی  شدن تعقیب مرا از بین هایییزهمدیران آموزش عالی چه اهداف و انگ

                                                                                                                                        
1 Vincent Romani 
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اسنادی است. در این رابطه، ابتدا -تحلیلی و از نوع انتقادی-کیفی، توصیفی مقاله این تحقیق

شدن آموزش  المللیینو اسناد علمی ب یهاگزارش -9متون مرتبط با موضوع پژوهش شامل: 

 -3ها، و المللی  شدن دانشگاهادبیات علمی و پژوهشی دو دهه اخیر درباره بین -2عالی، 

شدن بررسی و استخراج شدند. بر اساس المللی  شدن و جهانیث نظری مرتبط با بینمباح

ها این فرایند تا حصول نتایج کافی تداوم یافت. پس از استخراج اصل اشباع گردآوری داده

، تبیین مفهومی و تحلیل انتقادی محتوای شدهیآورجمع هاییشف یبندها، بررسی و دستهداده

، نگارنده در تالش بوده است به بهترین نحو از مطالعات، هایافتهانجام گرفت. در تحلیل 

های امریکای شمالی و اروپای غربی بهره مشاهدات و تجارب زیسته خود نیز در دانشگاه

المللی  آموزش عالی بین گذارییاستروبه رشد س هاییتها و ظرفجوید. با توجه به ضرورت

فهم بهتر مفهوم  ینهدرزم یدر ایران امید است این اثر بتواند تصویر و تحلیل روشن و مؤثر

بخشی و  یهاتر مؤلفهاهداف آن، و نیز شناخت جامع تریقالمللی  شدن، تشخیص دقبین

 المللی  ارائه دهد.آموزش عالی بین گذارییاستدر امر س یفرا بخش هاییدهپد

 

 المللی آموزش عالی بین یسازباز مفهوم

علوم سیاسی و روابط  یهادر ادبیات مربوط به حوزه یژهوبه« المللی  شدنبین»تاریخچه مفهوم 

واژه نوینی نیست. در -المللی  شدن دانش. در این معنا بینگرددیالملل به دو سده پیش برمبین

، 9)آلتبَچ شودییک سیاست جدید شناخته م عنوانالمللی  شدن بهحوزه آموزش عالی، بین

مفهوم و ایده آموزش عالی در سه دهه اخیر (. به عبارتی، 2224؛ نایت، 2221 2؛ استِرنز2224

)اقتصاد،  یالمللی  هم در بعد بخشی )آموزش، پژوهش و خدمات( و هم در بعد فرا بخشبین

ها بوده است. بر و پژوهش هاگذارییاستالملل( موضوع بسیاری از سسیاست، و روابط بین

( نودوشش درصد از مدیران و 2223ها )المللی  دانشگاهاساس گزارش اتحادیه بین

با استناد به  3 .دانندیهای خود مالمللی  شدن را به نفع دانشگاهگذاران آموزش عالی بینسیاست

های عضو ها و دانشگاه( تا اوایل قرن جدید هفتادوسه درصد کشور2223پژوهش نایت )

عنوان اولویت اول خود برای اصالح و المللی  شدن را بهها، بینالمللی  دانشگاهاتحادیه بین

                                                                                                                                        
1 Altbatch 
2 Stearns 

 مطالعه شده در نود پنج کشور جهان3 
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نظران حوزه آموزش عالی . به لحاظ نظری صاحبدانندیآموزش عالی م یهارفرم نظام

. باشدیوسعه مبرای دستیابی به ت اییلهالمللی  شدن عاملی برای تغییر و وسمعتقدند که بین

ها بر آموزشی، علمی و سازمانی دانشگاه یهاو برنامه هایکه امروزه استراتژ روستینازا

؛ 2229)آلتبَچ و تیچلر، شوندیالمللی  نوشته مآموزش عالی بین هاییتو فعال هایاستاساس س

 (.2225 9هرمان،

به دو شکل  توانیدتاً مالمللی  شدن را عمبین یسازرویکردها در زمینه چیستی و مفهوم

، یانهگرا( با اتخاذ یک رویکرد آرمان2222) 2و کارکردگرایانه بازنمایی کرد. جونز یانهگراآرمان

المللی  و بین بین هاییاز همکار 3المللی  شدن آموزش عالی را یک فهم عام و متعارفبین

ی و رفاه )زندگی فرهنگی میان اجتماعات مختلف علمی و آموزشی برای تحقق صلح جهان

( با یک رویکرد کارکردگرایانه، 2222) 4. سودرویست(22)ص  داندیفردی و اجتماعی بهتر( م

المللی  شدن آموزش عالی را فرایند تغییر یک موسسه آموزش عالی از یک وضعیت ملی بین

المللی  به منظور افزایش کیفیت تدریس و یادگیری، و بومی( به یک موقعیت بین -)و محلی

)ص  داندیالمللی  مینمطلوب و موردنظر در سطحی فراتر و ب هاییستگینیز دستیابی به شا

دیگر  یهاهستند و نسبت به جنبه یبعد(. هر دو تعریف مذکور تا حدود زیادی تک21

ها و مؤسسات آموزش عالی کنونی در حال رخ دادن المللی  شدن که عمالً در دانشگاهبین

 .دهندینشان م توجهیاست ب

و تکمیل تعریف  یدنظر( با تجد2223اشکاالت تعاریف موجود، نایت )نارسایی و با توجه به 

 ی  ینهالمللی  و بین فرهنگی درزمفرایند تلفیق بعد بین»المللی  شدن را پیشین خود که بین

، به تعریف جدیدی دانستی( م2، ص 9112)نایت، « تدریس، تحقیق، و خدمات یک دانشگاه

شدن آموزش عالی باید   المللیومانع از بیناز این پدیده رسید. به عقیده او، یک تعریف جامع

المللی (، و نوع رابطه و )ملی و بین یهر دو سطح اصلی آن یعنی بخشی )سازمانی( و فرا بخش

فرایند تلفیق ابعاد »المللی  شدن را جدیدش، بین یسازتلفیق بین آن دو را دربر گیرد. در مفهوم

دها، و نیز عرضه آموزش ، کارکرهایتالمللی ، بین فرهنگی، و جهانی در اهداف، مأموربین

طور نسبی عمومیت یافته ( تعریف کرد. در دهه اخیر این تعریف به2، ص، 2223)نایت، « عالی

                                                                                                                                        
1 Harman 
2 Jones 
3Common sense 
4 Soderqvist 
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استراتژیک  یهاو نیز برنامه هایاست و موضوع نقد و بحث بسیاری از مقاالت علمی، سخنران

رسمی  هاییاستس ، و نیز منطبق بودن با متون ویسازها بوده است. سادگی در مفهومدانشگاه

های غربی موجب شده در دانشگاه یژهواستراتژیک به یهاها در زمینه برنامهو مکتوب دانشگاه

عالوه، نایت نظران آن را تعریفی جامع، مناسب و مقبول نشان دهند. بهاست بسیاری از صاحب

در توضیح و بسط تعریف خود تالش کرده است سطوح مختلف ملی، بخشی و سازمانی 

المللی  شدن آموزش عالی مدنظر قرار دهد. بین هاییت( را در کارکردها و فعالیا)موسسه

بعالوه این تعریف، به سه رسالت اصلی آموزش عالی مدرن یعنی آموزش، پژوهش، و خدمات 

 .پردازدیاجتماعی نیز م یهاو مشورتی به سایر بخش یاحرفه

هم در میان نویسندگان آموزش  ،تعاریف مورداشاره( در میان 2223رغم اینکه تعریف نایت )به

از استقبال و استناد بیشتری برخوردار است، اما  ،هاگذاران و مدیران دانشگاهعالی و هم سیاست

المللی  را از بین یانهگراخالی از اشکال نیست. در درجه اول، این تعریف یک تصور نسبتاً آرمان

المللی  کردن دانشگاهی به نام بین هاییطکه در محو به رخدادهایی  داردیشدن عرضه م

، از منظر گفتمان و تحلیل سیاست یگردعبارتاعتنای چندانی ندارد. به افتدیاتفاق م هایتفعال

المللی  است. نقد دوم به آموزش عالی بین یانهگراانتقادی، تعریف نایت فاقد یک رویکرد واقع

های عالی است که در دانشگاه یهاکیفیت عرضه آموزش بر این تعریف، عدم توجه به نحوه و

کشورهای غربی عمدتاً به معنی صادرات و تجارت آموزش عالی )عمدتاً به کشورهای 

(، 2292) 9نظیر بک ینظرانکه صاحب روستین. ازاباشدیتوسعه و جهان سوم( مدرحال

(، مارجینسون و وندر 2222) 5(، ساندرسون2293)4و وودفیلد 3(، مارینج2292) 2و راسل

از  های( متداول بودن تعریف نایت را سرآغاز بسیاری از مسائل و بدفهم2221) 6وِندی

 .دانندیها مالمللی  شدن واقعی دانشگاهبین

ام و یا ها مصاحبه انجام دادهگذارانی که با آندر طول انجام پژوهش خود، با استادان و سیاست

المللی  شدن آموزش عالی ام، بینها و سفرهای علمی گفتگو داشتهکنفرانسبا محققانی که در 

اند. پژوهش یافتم که نایت و دیگران تعریف کرده یزیتر از آن چرا در عمل بسیار متفاوت

                                                                                                                                        
1 Beck 
2 Franke & Russell 
3 Maringe 
4 Woodfield 
5 Sanderson 
6 Marginson & van der Wende 
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متعدد آموزش عالی  هاییتها و فعالرغم وجود مؤلفهکه به دهدی( نشان م2294) 9نگارنده

ها روی بازاریابی دانشجویان خارجی است. پذیرش و جذب دانشگاهالمللی ، تمرکز اصلی بین

. شودیهای پیشرفته و غربی معموالً به دو منظور انجام مدانشجویان خارجی توسط دانشگاه

هایی است که در دهه اخیر با کاهش شدید منابع دولتی و منابع مالی دانشگاه ینیکی تأم

وم، به خاطر فرایند جذب مغزها و نگهداری نخبگانی اند؛ دبحران مالی روبرو بوده یجهدرنت

و یا بسترها  شودیها اهمیت چندانی داده نمتوسعه به آناست که عمدتاً در کشورهای درحال

ها فراهم نیست. نقد فکری آن هایییفنی و توانا یهامطلوب از دانش یبردارو شرایط بهره

المللی  به جذب دادن آموزش عالی بیننگارنده بر پارادایم حاکم این است که تقلیل 

المللی  شدن توسعه نقض غرض بیندانشجویان خارجی و نگهداری نخبگان کشورهای درحال

متعدد، سازنده و مؤثر دیگری وجود دارند  یهاالمللی  مؤلفهاست. در ادبیات آموزش عالی بین

 .شودیها اعتنا نمکه در سطوح مختلف دولتی، سازمانی و بخشی به آن

تحقیق خود دو نوع تعریف  یهابنابراین، و بر اساس مشاهدات میدانی و با استناد به داده

المللی  شدن آموزش عالی ارائه داد. تعریف اول، رویکردی را نمایندگی متفاوت را باید از بین

. تعریف دوم به شودیالمللی  شدن آموزش عالی مراد مکه به لحاظ تئوری از بین کندیم

المللی  شدن . بینشودیالمللی  شدن تجربه مکه به لحاظ عملی از بین پردازدییکردی مرو

آموزش عالی  یهاو برنامه هایتالمللی  در فعالفرایند تلفیق بعد بین»آموزش عالی در تئوری 

-، منتقد، و جهانپذیریتمنظور تربیت نسل )دانشجویان( جدیدی از شهروندان مسئولبه

استراتژیک،  یها(. این تعریف، عمدتاً در برنامه953، ص 2294)نگارنده،  باشدیم« شهروند

 طور مصرح و به وفورمقامات دانشگاهی به هاییاسناد رسمی، و سخنران

گونه که در . این رویکرد، تا حدود زیادی با تعریف و رویکرد سازمانی نایت )آنشودییافت م 

 لی  شدن آموزش عالی مطابق است.الملباال به آن پرداخته شد( از بین

المللی  شدن در دنیای عمل با مشکالتی مواجه است. چراکه از بینفوق تعریف و برداشت 

 یزیمراتب متفاوت از آن چ، بهدهندیرا که در عمل انجام م یزیها عمدتاً آن چمدیران دانشگاه

(. 2295)نگارنده،  نویسندیاستراتژیک خود م یها، و یا در برنامهرانندیاست که به زبان م

است که در  یزیالمللی  شدن آموزش عالی در عمل بسیار متفاوت از آن چبنابراین، داستان بین

                                                                                                                                        
1 Khorsandi Taskoh 
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 سازییفرایند تجار»المللی  شدن در عمل ، سیاست بینیجه. درنتشودیتئوری پردازش م

از دانشجویان  آموزش عالی و بازاریابی تولیدات پژوهشی، و رقابت برای جذب نخبگان )اعم

منظور درآمدزایی توسعه بهو پژوهشگران خارجی( و دانشجویان برخوردار از کشورهای درحال

المللی  برای و جبران کسری بودجه دانشگاه، افزایش پروفایل ملی دانشگاه، و کسب اعتبار بین

المللی  ن(. بر اساس این تعریف، بی955، ص 2294)نگارنده،  باشدیم« دانشگاه و مدیریت آن

اند از: پذیرش و شدن آموزش عالی در عمل از چهارعنصر اصلی برخوردار است که عبارت

آموزش و  سازییتجاریابی و برخوردار؛ بازار یهاجذب دانشجو از کشورها و خانواده

افزایش  ، پروفایل سازی ورقابت، و انسانی هاییهتحقیق؛ جذب نخبگان و مهاجرت سرما

ها و نیز المللی  شدن دانشگاهروز بین هاییتاین تعریف بیانگر واقع دانشگاه. ی المللاعتبار بین

امریکن -های انگلودر دانشگاه یژهوالمللی  شدن بهفاصله و شکاف میان نظریه و عمل بین

 .باشدیم

 

 المللی شدن و آموزش عالی بینمبانی نظری: رابطه بین جهانی
المللی  بر اساس رویکردهای نظری متعددی تبیین مطالعات در حوزه آموزش عالی بین

فرهنگی -اجتماعی هاییهمدرن، و نظر-استعماری، پسا-انتقادی، پسا هاییه. نظرشوندیم

نظران این حوزه هستند. بر مبنای رویکردهای موردتوجه نویسندگان و صاحب یشوبکم

چه کسی و یا چه گروهی را المللی  شدن منافع متعددی نظیر سیاست بین یهاانتقادی پرسش

و از  شوندیبه حاشیه رانده م ییها، و چه گروه یا گروهکندیم یندر دانشگاه تضمین و یا تأم

(. 2294؛ نگارنده، 2292)ریزوی و لینگارد،  شوندی، مطرح مشوندیم بهرهیمزایای آن ب

المللی  شدن متمرکز هستند و ایده بین یشناختها روی مبانی معرفتی و زبانمدرنپست

بیشتر در این زمینه مورد استناد قرار  3و اشکرافت 2، گوتری9متفکرانی همچون دلوز هاییدگاهد

نظران متعددی ، و در میان رویکردهای مختلف صاحبین. باوجودا(2226)بک،  گیرندیم

)آلتبَچ،  دهندیپیوند م 4«شدنهانیج»المللی  شدن آموزش عالی را به پدیده پشتوانه معرفتی بین

                                                                                                                                        
1 Gilles Deleuze 
2 Felix Guattari 
3 Bill Ashcroft 
4 globalization 
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شدن به فرایند از بین جهانی (.2224؛ نایت، 9111 9؛ کارنوی،2299؛ دویت، 2292؛ بک، 2224

، سرعت در انتقال اطالعات و ارتباطات، جابجایی هایدهرفتن مرزهای دانش و تبادل ا

مونی تجارت آزاد گفته المللی  شهروندان، فراگیر شدن زبان و عقالنیت بازار و نیز هژبین

 هایگذارییاستشدن در سه دهه اخیر از گسترش وسیعی در مباحث س. پدیده جهانیشودیم

؛ هلد و مک گرو، 9111اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی کشورها برخوردار شده است )گیدنز، 

2222 ،2223.) 

استناد برای بسیاری شدن به شکل یک پارادایم نظری و چارچوب مفهومی قابل امروزه جهانی

 هاییتو مأمور هایاستبالفصل آن بر س یراز تحقیقات و مطالعات آموزشی مطرح است. تأث

المللی  شدن آموزش عالی ها سبب گسترش پدیده بینآموزشی، پژوهشی و خدماتی دانشگاه

ه شده است. یکی از دالیل پیوند دادن این دو ایده به یکدیگر فهم این پرسش اساسی است ک

شدن بر نظام آموزش عالی دانشگاه را در برابر سرعت و حجم فشارهای جهانی توانیچگونه م

المللی  شدن ساخت. در این معنا، بین پذیریتاجتماعی پاسخگو و مسئول یهاو دیگر بخش

شدن آموزش عالی مطرح مثابه یک واکنش و پاسخ سازمانی سیستماتیک در برابر جهانیبه

آموزش  هاییت، رشد و گسترش فعالکندی( بحث م2222) 2همانطوریکه ادواردز. شودیم

شدن و پاسخ به آن است. آموزشی با پدیده جهانی هاییستمالمللی  بازتاب درگیری سعالی بین

و کارکردهای سنتی و درونی دانشگاه در جهت انطباق با فشارهای  هایت، تغییر مأموریجهدرنت

 .شودیلزامی ما یبیرونی و فرا بخش

« المللی  شدنبین»و « شدنجهانی»نظران آموزش عالی برای دو مفهوم صاحبباوجوداین، 

 4؛ بروستِین،2911، 2222، 3)اسکات شوندیمشابه و متفاوت گوناگونی قائل م هاییژگیو

؛ مارجینسون، 2222و وندر وندی،  2؛ مارجینسون،9115، 6؛ لیم2222، 2222، 5؛ دِویت2222

المللی  شدن آموزش عالی نظران، ایده بیناز صاحب یا(. به عقیده پاره9112؛ نایت، 2226

ها پیشتر از آن المللی  شدن دههشدن است، همچنان که دانش واژه بینمقدم بر جهانی

                                                                                                                                        
1 Carnoy 
2 Edwards 
3 Scott 
4 Brustein 
5 de Wit 
6 Lim 
7 Marginson 
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المللی  شدن چندان شدن و بیناگرچه مرزهای بین جهانی (.2222 9شده است )هونگمطرح

. آلتبَچ دانندییسندگان آموزش عالی این دو پدیده را متفاوت مواضح نیست ولی اکثر نو

که در عرصه آموزش عالی  داندیشدن را جریان وسیعی از اتفاقات فرامرزی م( جهانی2224)

در آموزش  ییگراها، ونیز گسترش ایده تودهمنجر به تحرک فراملی دانشجویان، استادان، برنامه

شدن ( جهانی2224وب شده است. نایت ) یهااز طریق شبکه 2«جهان یوندیهم پ»عالی، و نیز 

المللی  شدن را عمدتاً در سطح نهادی و و بین بیندیرا یک فرایند اقتصادی در مقیاس کالن م

که  ی( معتقد است از آنجائ2224( نیز همانند آلتبَچ )2226. نایت )کندیم یسازسازمانی مفهوم

بنیادین در حوزه آموزش عالی  هاییها و دگرگونشدن منجر به ایجاد چالشپدیده جهانی

المللی  . بینباشدیها مها در دانشگاهالمللی  شدن پاسخی به این فشارها و چالش، بینشودیم

المللی  و بین فرهنگی آموزشی، علمی، شدن در این معنا، به هرگونه فعالیت و همکاری بین

سی، فرهنگی، و سازمانی بین دو و یا چند سیستم )نظام آموزشی( و سازمان )دانشگاه( در

ملتها( در گسترش آموزش عالی -ها )و یا دولت، اکثر دولتحالینآموزشی اشاره دارد. درع

آن در سطح  هاییتو فعال های، استراتژینالمللی  نقش فرادستی و مؤثر دارند. باوجودابین

آموزش عالی و نهاد دانشگاه( معنادار هستند. این نگرش در حقیقت بعد و سازمانی )-بخشی

المللی  شدن آموزش . از این منظر، بیندهدیالمللی  را نشان مویژگی اصلی آموزش عالی بین

بر اساس بافت، زمینه، منطقه، سازمان، و نگرش مدیریت ماهیت و وجوهات  تواندیعالی م

المللی  شدن وجود نقدهایی که بر این نگرش و برداشت از بینمتفاوت داشته باشد. یکی از 

المللی  شدن( یک سیاست انعکاسی و بازتابی است و دارد، این است که این پدیده )بین

 داشته باشد. شودیشدن و تغییراتی که از آن ناشی مروی پدیده جهانی یریتأث تواندینم

المللی  شدن و بینمشترکات زیادی بین جهانیگونه که ( همان2222) 3زعم استرومکوئیستبه

که  یارا نیز بین این دو پدیده قائل شد. تفاوت عمده ییهاتفاوت توانیشدن وجود دارد، م

ها و میان سازمان« همکاری»المللی  شدن روی بین این دو وجود دارد این است که بین

خصوصی متمرکز است، اما  نهادهای عمومی و یمرزبرون هاییتها و گسترش فعالدولت

ملتها هنوز -است که اگرچه دولت یگسترفراگیر و جهان 4«نظم جهانی»شدن مروج یک جهانی

                                                                                                                                        
1 Huang 
2 world interconnectedness 
3 Stromquist 
4 a world order 
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بازیگران اصلی صحنه هستند، ولی دخل و تصرف چندانی در فرایندهای آن ندارند. در این 

 یزیررا برنامهالمللی  شدن مربوط به بین هاییتفعال توانندیگذاران و مدیران ممعنی، سیاست

شدن نیستند. به عقیده و کنترل کنند، ولی قادر به مدیریت و کنترل فرایندها و پیامدهای جهانی

( تفاوت اصلی میان این دو پدیده این است که براثر 2222) 9مارجینسون و وندر وندی

شدن جهانیبراثر  کهیدرحال شوندیم 2ها و نهادها به هم مرتبط و متصلالمللی  شدن دولتبین

شدن منجر به برداشتن مرزها و . جهانیشوندیم 3ملی به هم تلفیق و یکپارچه یهانظام

ها را المللی  شدن تفاوت، ولی بینشودیها( مشدن تفاوت تررنگیها )و یا حداقل بتفاوت

المللی  بین. کندیاز تعامالت و ارتباطات گسترده ایجاد م یاها شبکهو بین آن شماردیمغتنم م

شدن اما جهانی انجامدیعمومی م یهاها، نهادها و حوزهشدن به رابطه و همکاری میان ملت

 .اندیشدیبه هژمونی فراگیر یک سنت فکری، رویکرد اجتماعی و یا یک ایده خاص م

المللی  شدن را در ماهیت مواجهه و شدن و بیننظران تفاوت میان جهانیاز صاحب یاپاره

نظران، اولی . به عقیده این دسته از صاحبکنندیها و پیامدهای آن جستجو مبر مؤلفه مدیریت

المللی  شدن( برنامه محور و مدیریت و مهارناپذیر، و دومی )بین کنترلیرقابلشدن( غ)جهانی

شدن یک نیروی اقتصادی، ( جهانی2226. به عقیده آلتبَچ و نایت )4(2223پذیر است )واچِر، 

و اجتماعی وسیعی است که آموزش عالی را مجبور به فعالیت در فراسوی مرزهای سیاسی، 

شدن منفعل هستند و اراده اتخاذ ها در برابر جهانی. در این معنی، مدیریت دانشگاهکندیملی م

شدن با توجه به هویت ملی، تصمیم فراسوی آن را ندارند. البته الزم به ذکر است که جهانی

آموزشی کشورها  یهامتفاوتی بر نظام یها، به روشهایتفرهنگی، و اولو ایهینهها، زمسنت

هایی که به شکل متمرکز اداره آموزش عالی و دانشگاه هاییستمعنوان نمونه، س. بهگذاردیاثر م

، در برابر شوندی، و از سنت فکری و یا ایدئولوژی بومی قدرتمندی پشتیبانی مشوندیم

. کمترین هزینه شوندیزیادی را متحمل م هایینهها هز. لیکن آنکنندیمشدن ایستادگی جهانی

در بازار جهانی آموزش عالی است. شواهد  یریپذها از دست دادن قابلیت و فرهنگ رقابتآن

شرایط  اندیرفتهشدن آموزش عالی را پذجهانی یهادال بر این است که کشورهایی که ارزش

های کشورهای ژاپن، چین، المللی  دارند. دانشگاهلی و بینبسیار موفقی در هر دو سطح م

                                                                                                                                        
1 Marginson and van der Wende 
2 interconnected 
3 integrated 
4 Wächter 
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های این سنگاپور، تایوان، کره جنوبی، ترکیه، و غیره ازجمله این کشورها هستند. دانشگاه

مختلف هستند.  یهاو رشته هایتکشورها میزبان دانشجویان و محققان متعددی از کشورها، مل

این امر منجر به گسترش تنوع فرهنگی و یادگیری عالوه بر دستاوردهای علمی و آموزشی، 

 و اجتماعات بومی این کشورها شده است. هایسبین فرهنگی در پرد

، دانندیالمللی  شدن را فرایندهایی مرتبط مشدن و بیننظران اگرچه جهانیبرخی از صاحب

شدن ندگان، جهانی. به عقیده این دسته از نویسبینندیولی بین آن دو رابطه الزم و ملزومی نم

که عمدتاً الگوی  شودیناخواسته به ایجاد و گسترش یک الگوی خاص از آموزش عالی م

تا اوایل قرن  یکاییهای آمرعنوان نمونه، بسیاری از دانشگاه. بهکندیرا تعقیب م یکاییآمر

آلتبَچ،  دادندیالمللی  شدن ترجیح مشدن آموزش عالی را بر بینجدید کاربرد مفهوم جهانی

المللی  بجای آموزش عالی بین یکاییآمر یهاها و انجمن(. هنوز هم بسیاری از دانشگاه2224

ها با . مزیت نسبی چنین تفاوتی این است که آنرانندیشدن آموزش عالی سخن ماز جهانی

به هژمونی نظام آکادمیک خود تداوم ببخشند.  توانندیشدن آموزش عالی بهتر مایده جهانی

به لحاظ اقتصادی،  یژهوجمعی(، به یها)عمدتاً در رسانه هایتچراکه در بسیاری از موقع

شدن عمدتاً متبادر ها و محصوالت فرهنگی نظیر موسیقی و سینما، جهانیتجاری و نیز شاخصه

که  داندیم اییدهشدن را پد( جهانی2224که آلتبَچ ) روستینشدن هست. ازا یکاییکننده آمر

. به نظر او پیامد عمده چنین سیستمی کندیرا نمایندگی م 9تم جهانی آموزش عالییک سیس

امریکن است. اندیشمندان -های انگلوهژمونی و برتری فرهنگ، قوانین و روحیات دانشگاه

و  نامندیم 2انتقادی و پسااستعماری، این وضعیت جدید را صورت نوینی از استعمار هاییهنظر

 هاییتفرهنگی مختلف ماه یهاها در بافتکه دانشگاه یکه از آنجائبر این باور هستند 

شدن و فرهنگ نو ، پدیده جهانیپردازندیمختلف دارند، و به فعالیت علمی و آموزشی م

زعم دانشگاهی را به حاشیه براند. به یهابسیاری از فرهنگ تواندیحاصل از آن م یاستعمار

شدن عموماً فرصت جهانی یافتهاکثر کشورهای توسعهاین دسته از نویسندگان، اگرچه در 

تهدید تلقی  تواندیم یافتهنتوسعه و توسعه، اما این پدیده در کشورهای درحالشودیارزیابی م

 دانندیم 9شدن( این وضعیت را فرایند انتقالی جهانی2225) 4( و داگالس2222) 3شود. اسکات

                                                                                                                                        
1 a global system of higher education 
2 a form of neo-colonialism 
3 Scott 
4 Douglas 
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 ینهدرزم یژهوهای کشورهای کمتر برخوردار بهو معتقد هستند که این امر برای دانشگاه

المللی  مخاطره انگیز است. به عبارتی، اگرچه این آکادمیک در سطوح ملی و بین یهارقابت

که موجب  یااند، لیکن مسئلهاعتبار محلی خودشان را حفظ کرده یشوبها کمدسته از دانشگاه

ها در بازار جهانی عدم موفقیت آن شودیهای موردبحث مدانشگاه هاییریتنارضایتی مد

که مسئله محصوالت علمی و اعتبار آکادمیک در دو عرصه ملی و  یآنجائ یژهوآموزش عالی به

 المللی  مطرح هستند.بین

نکته مهمی که نباید از آن غافل شد این است که جدا از ذهنی و یا عینی بودن تهدیدهای 

سیاسی مختلف برای استفاده بهینه از  یهافرهنگی و نظام یهاها در بافت، دانشگاهشدنیجهان

( اگرچه 2222) 2المللی  شدن در تالش هستند. به عقیده مارجینسونبین هاییتها و مزفرصت

های کمتر برخوردار توان حرکت از موقعیت نازل موجود را ندارند، ولی از اکثر دانشگاه

از بازار پرنعمت آن غافل نیستند. مخالفین ایده  یژهوبه شدنیها و مزایای نسبی جهانفرصت

طور برابر در بازار جهانی آموزش عالی به یهامارجینسون بر این عقیده هستند که فرصت

 ییهادر دسترس دانشگاه شدنیواقعی جهان« سهام»دسترس همگان نیست. به عقیده این گروه 

 توانیها مها که به آنن این دانشگاهگذارا. سیاستگویندیم 3«سوپر لیگ»ها است که به آن

کنندگان اصلی بازار جهانی گذار و عرضههای برخوردار اطالق کرد، عمدتاً قانوندانشگاه

که در مناطق چالش  ییهاآن یژهوهای کمتر برخوردار و جدید بهآموزش عالی هستند. دانشگاه

ولوژیک خود را حل کنند، تجربه، ، حتی اگر مسائل سیاسی، فرهنگی و ایدئکنندیزا فعالیت م

 الزم برای رقابت در این بازار را ندارند. هاییکاعتبار و تکن

المللی  در بازار جهانی آموزش بین یهارقابت ینهکه درزم ییهااز سوی دیگر، یکی از شاخص

که محصول پدیده  باشدیهای جهان مالمللی  دانشگاهبین هایینگاست، رنک یرگذارعالی تأث

( در 4یک مورد یاستثناعمدتاً )به هاینگ. این رنکشودیآموزش عالی شناخته م شدنیجهان

آزمایی -ها انجام و راستامریکن و توسط کارشناسان آن-کشورهای سوپر لیگ و یا انگلو

هم  که شودیها و قوانین بازی بازار رقابت توسط کسانی تعیین م. به عبارتی، شاخصشوندیم

                                                                                                                                        
1 the transformative processes of globalization 
2 Marginson 
3 super league 

 در کشور چین( Shanghai Jiao Tong Universityدانشگاه جیائو تانگ شانگهای )4 
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سابقه و اعتبار درخشانی در این حوزه دارند و هم میزبانان اصلی آن بازار هستند. در چنین 

انتظار داشت که صداهای به حاشیه رفته آموزش عالی شنیده و یا جدی  توانیشرایطی نم

طور تاریخی برخوردار بوده، برخوردارتر شده گرفته شود. در چنین وضعیتی، دانشگاهی که به

. از این منظر، اثر شودیم ترنشینیهزده است، نا برخوردارتر و حاشو بحران نشینیهحاشو آنکه 

های آموزش عالی این است که هژمونی و هرم سنتی اعتبار دانشگاه شدنیمنفی حداقلی جهان

هایی است که . سویه دیگر این قضیه، ثبات در اعتبار نازل دانشگاهیابدیقوام م یگسوپر ل

برخوردار  یامالحظهالمللی  قابلعنوان میراث دوران استعمار از اعتبار بینریخی و بهطور تابه

 توانی، بازار جهانی آموزش عالی را نمشدنیزعم منتقدان جهانکه به روستیناند. ازانبوده

 بازاری برابر دانست.

 المللی  شدنبینی هاضرورتو اهداف 
سیاسی و  یهاها برای نظامالمللی  شدن دانشگاهگرایش و اقبال عمومی از بین و دالیل هایزهانگ

؛ 2222، 2224؛ نایت 2299، 2222آموزش عالی مختلف متعدد هستند )دِویت،  هاییستمس

ها و (. پرسش این است که چرا دولت2222و همکاران،  9، ونووت9111نایت و دِویت، 

و توسعه  گذارییاستعنوان یک اولویت اصلی برای سالمللی  شدن را بهها بیندانشگاه

آموزش عالی چه  هاییریتسیاسی و مد یها؟ به زبان دیگر، نظامکنندیآموزش عالی تعریف م

ها، ادبیات تحقیق و ؟ گزارشکنندیالمللی  دنبال مهدف و یا اهدافی را از آموزش عالی بین

 یهاکه نظام دهدیالمللی  نشان می بینمنابع علمی معتبری در زمینه اهداف آموزش عال

ها اهداف متعددی را از گذاران بخش آموزش عالی، و مدیریت دانشگاهسیاسی، سیاست

المللی  نسبی و پیامدهای مثبت بین هاییت، مزیطورکل. بهکنندیالمللی  شدن مراد و دنبال مبین

 وعه اهداف ذیل جستجو کرد.در مجم توانیها و مؤسسات آموزش عالی را مشدن دانشگاه

 اهداف اقتصادی
ها یکی از منابع مالی دانشگاه یناقتصادی بازار آموزش عالی و تأم یهااز فرصت یبرداربهره

ها است. ارزش اقتصادی بازار جهانی آموزش المللی  شدن در دانشگاهاهداف اصلی و مهم بین

است که اهداف  یاهای امریکای شمالی و اروپای غربی تااندازهبرای دانشگاه یژهوعالی به

کرد. امروزه  بندییمتقس« سایر اهداف»، و «اقتصادی»به دو بخش  توانیالمللی  شدن را مبین

                                                                                                                                        
1 van Vught 
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اقتصادی و  هاییتامریکن به فعال-های انگلوتمشیت امور و کیفیت اداره اکثر دانشگاه

است که اهمیت و ارزش مالی  یالمللی  شدن وابسته است. این در حالندرآمدزایی ناشی از بی

 کهیعنوان نمونه، درحالطور ساالنه در حال افزایش است. بهبازار جهانی آموزش عالی به

میلیارد دالر بوده است، این رقم  وپنجیس 2222گردش مالی بازار جهانی آموزش عالی در سال 

که بر اساس  روستینمیلیارد دالر رسیده است. ازا یستدوبص یکدر سال گذشته به بیش از 

عنوان یکی از دوازده اکنون به، بخش آموزش عالی هم9استاندارد توافق عمومی تجارت خدمات

 .شودیم یبندصدور و ورود کاال رده ینهمورد کاالی خدماتی و تجاری پرسود جهان درزم

 سازییالمللی  شدن را نوعی از تجاری به بینپژوهشگران منتقد آموزش عالی، رویکرد اقتصاد

؛ مارینج و 2299؛ دِویت، 2295؛ 2294)نگارنده،  کنندیتعریف م یآموزش عالی سنتی و عموم

المللی  (. تا دو دهه پیش اگر رئیس یک دانشگاه معتبر بین2224؛ نایت، 2293همکاران، 

 یداً، شدراندیشدن سخنی بر زبان م المللی تصادف درباره بعد مالی و درآمدزایی بینبرحسب

علمی و آکادمیک دانشگاه  یهاموردانتقاد بخش علمی دانشگاه و جرایدی که حامی ارزش

دانشگاهی  هاییریتگذاران و مد؛ اما امروزه سیاستگرفتیبودند، قرار م دولتیسنتی و 

. ازنظر مدیریت کنندیمفعالیت المللی  شدن اقتصادی بین یهاجنبه ینهوضوح و آشکارا درزمبه

این است که  کنندیها بیان مها این امر دالیلی دارد. یکی از دالیلی که مدیریت دانشگاهدانشگاه

مالی دولتی را  هاییتبخش اعظمی از منابع درآمدزایی و حمادولتی های در دهه اخیر دانشگاه

دولتی های کانادا از دانشگاه یهامالی دولت هاییتعنوان نمونه، میزان حمااند. بهدادهازدست

رسیده است )نگارنده،  2294وپنج درصد در سال در کمتر از دو دهه از هفتاد درصد به چهل

ها این اتفاق را توجیهی برای افزایش رقابت در جهت جذب و گذاران دانشگاه(. سیاست2294

توسعه نظیر چین و هند و الپذیرش دانشجویان خارجی برخوردارعمدتا از کشورهای درح

دانشگاهی را به  هاییریتها خواسته و یا ناخواسته مد. به عبارتی، دولتدانندیعربستان م

 .کنندیالمللی  برای درآمدزایی و جایگزینی منابع مالی تشویق مرقابت بین

کاهش  ها برای جبران کسری منابع مالی ناشی ازمسئله صرفاً این نیست که مدیران دانشگاه

دولتی مجبور به فعالیت اقتصادی هستند. نقد اصلی این است که بسیاری از  هاییتحما

 هاییتالمللی  وابسته باشند، فعالاقتصادی آموزش عالی بین یهابه فرصت آنکهیها بدانشگاه

                                                                                                                                        
1 the General Agreement on Trade in Services 
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. به سخن دیگر، مسئله اصلی این است که دانندیبرای تجارت آموزش عالی م اییلهآن را وس

است.  صورت یک پارادایم غالب درآمدهالمللی  بهآموزش عالی بین هاییتی شدن فعالتجار

یکی از پیامدهای جانبی این رویکرد، کاهش استانداردهای آکادمیک و جذب و پذیرش 

پایین است. از نتایج جانبی دیگر  یهاو مهارت هایستگیدانشجویان خارجی برخوردار اما با شا

ها به دلیل در از مدیریت دانشگاه یشانهادانشجویان بومی و خانوادهآن، نارضایتی عمومی 

آموزشی به دانشجویان خارجی است.  یهاگروه هاییاختیار گذاشتن بیش از انتظار صندل

نظران منتقد آموزش عالی معتقد هستند که درآمدهای ناشی از که صاحب روستینازا

مرتبط با این سیاست، از قبیل  هاییتها و فعالالمللی  شدن در حوزهمختلف بین یهابرنامه

افزایش امکانات آموزشی و پژوهشی، استخدام و تربیت استادان و محققان برجسته، و 

موازات افزایش جمعیت دانشجویان خارجی آموزشی باید به یهااستانداردهای کیفیت برنامه

 .شود گذارییهدانشگاه هزینه و سرما هاییسو پرد هایطدر مح

المللی  بین ینهاقتصادی متنوعی را درزم هاییتها فعالهمانطورکه اشاره شد، مدیران دانشگاه

 از جذب دانشجویان خارجیِ هایت. تنوع و دامنه این فعالکنندیخود دنبال م یهاشدن سازمان

شعبات  یستوسعه تا تأسبرخوردار و فروش خدمات علمی و آموزشی به کشورهای درحال

، آموزش عالی مجازی، و عرضه یاآموزشی ماهواره یهادر خارج از کشور، برنامه دانشگاهی

درسی متغیر است. پرواضح است که گسترش  یهااینترنتی و آنالین خدمات و برنامه

المللی  به لحاظ اقتصادی بازده و پیامدهای متعددی دارد. رشد و آموزش عالی بین هاییتفعال

اصلی اهداف  یها، و گسترش بازار کار و سرمایه از مؤلفهتوسعه اقتصادی، درآمدزایی

المللی  هستند. بعالوه، فعال شدن چرخه اقتصادی جوامع محلی، اقتصادی آموزش عالی بین

ها، جلوگیری از آموزشی، گسترش تسهیالت و امکانات فیزیکی دانشگاه هاییرساختتوسعه ز

المللی  خروج ارز، افزایش ورود ارز خارجی، و موارد دیگر از پیامدهای زودبازده اقتصادی بین

 یهاها و نظامبه دانشگاه توانی، چنین وضعیتی را نمین. باوجوداباشندیها مشدن دانشگاه

های بسیاری از کشورهای جهان تعمیم و یا نسبت داد. در دانشگاهآموزش عالی همه مناطق 

المللی  شدن در مرتبه اول اهمیت قرار ندارد و اهداف جهان درآمدزایی و بعد اقتصادی بین

 .شودیها اشاره مکه در ادامه به آن شوندیدنبال م یترمتنوع مهم
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 درسی-اهداف آموزشی
المللی  هستند و از ها بین، به میزانی که دانشگاهدهدیم ( نشان2229)9مطالعه استفان و لوین

و گرَنتهای بومی و  هایزهالمللی  برخوردار هستند، جاو پژوهشگران بین علمییئتاعضای ه

( نیز نشان 2225) 2. پژوهش چالراج، ماسکوس و ماتوکنندیجهانی معتبر را تصاحب م

های یک کشور و میزان تقاضا و ثبت نشگاهالمللی  دا، بین تعداد دانشجویان بیندهدیم

 3اختراعات علمی آن کشور رابطه مستقیمی وجود دارد. پژوهش دیگری توسط اَکِرز و گیل

المللی  است، یک دانشگاه بین هاییتها و فعالبه میزانی که برنامه دهدی( نشان م2225)

کتری برای تحقیق موفق آموزشی در جذب پژوهشگران و دانشجویان برجسته فوق د یهاگروه

آن دسته از کشورهای اروپایی که  دهدی( نیز نشان م2225) 4هستند. پژوهش موسلین

اند، با افت المللی  وضع نمودهجذب استادان و پژوهشگران بین ینهرا درزم هایییتمحدود

اند. المللی  بودهعلمی در دو سطح ملی و بین هاییبندو رتبه هایتفعال ینهمحسوسی درزم

ها به به میزانی که دانشگاه دهدیمورداشاره و بسیاری از مطالعات دیگر نشان م یهانمونه

، از دستاوردها و نتایج علمی و آموزشی دهندیالمللی  اهمیت مبین هاییتها و فعالبرنامه

 .شوندیبرخوردار م یتربیشتر و متنوع

المللی  شدن آموزش عالی و ارتقای کیفیت که میان بین دهدیدیگری نشان م مطالعات

؛ لومباردی و 2222 5آموزشی و درسی ارتباط مثبت وجود دارد )هورن و همکاران، یهابرنامه

 شودیآموزشی و درسی موجب م یهاالمللی  بخشیدن به برنامه(. بعد بین2223 6همکاران،

ها متمرکز شوند. تحقیقات متعدد و برنامه هایتزایش کیفیت فعالآموزشی به اف یهادپارتمان

ها هم در باال بردن کیفیت المللی  در پردیس دانشگاه، حضور دانشجویان بیندهدینشان م

مثبت دارند. تحقیقات همچنین  یرتحقیقاتی قوی تأث یهایادگیری دانشجویان و هم انجام پروژه

آن در  یهاپژوهشگران برجسته در یک دانشگاه و دپارتمان که حضور اساتید و دهندینشان م

مثبت  یردانشجویان، و درآمدزایی و ثبات منابع مالی تأث یآموزدو زمینه آموزش و مهارت

                                                                                                                                        
1 Stephan & Levin 
2 Chellaraj, Maskus, & Matto 
3 Ackers & Gill 
4 Musselin 
5 Horn et al 
6 Lombardi et al 
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افزایش کیفیت  یها( یکی از راه2224، 9112( و نایت )2222) 9دارند. به عقیده بایدل

ها بر اساس استانداردها و ریس در دپارتمانآموزش عالی افزایش استانداردهای تد یهابرنامه

دهنده ارزش و اهمیت جذب استادان نشان خودیخوداست. این امر به المللیینب یهاشاخص

المللی  دارند. به عقیده تدریس موضوعات تخصصی تجربه بین ینهاست که درزم یابرجسته

( اگر دانشگاهی در یک پروسه زمانی معین بتواند به طریقی موقعیت خود را در 2222بایدل )

در جذب دانشجویان نخبه  تواندیبه انظار نشان دهد، م یدرستویترین جهانی آموزش عالی به

علمی  یهاها، آژانسراردادهای تحقیقاتی با سازمانو ق هایو درسخوان، و نیز داشتن همکار

المللی  اعتباری برای خود تر باشد و در سطح بینهای برتر موفقالمللی ، و دانشگاهبین

المللی  هایی که اعتبار بینوپا کند. تجربه و مشاهده بایدل بیانگر این نکته است که دانشگاهدست

توجه افکار عمومی  هایییوهبا استفاده از ش توانندیکمتری دارند )و یا اصالً ندارند( م

 دهندیها انجام مکه این دسته از دانشگاه ییهاالمللی  را به خود جلب کنند. یکی از راهبین

مالی ویژه است.  یهاالمللی  و پژوهشگران خارجی با امکانات و مشوقاستخدام اساتید بین

است. در  یاو تبلیغاتت علمی در سطوح منطقه هاشگاهیبرگزاری نما هایوهیکی دیگر از این ش

در  یسو تازه تأس ونشاننامیهای بکه دانشگاه یمااین مورد از اواخر دهه هشتاد شاهد بوده

در بازار آموزش  یعلمی و آموزش هاییشگاهکشورهایی نظیر استرالیا و نیوزلند با برگزاری نما

قاره هند، خاورمیانه، و حتی ایران موفق به شبه عالی کشورهای جنوب آسیا، آسیای شرقی،

و  یاوپا کردن اعتبار منطقهجذب دانشجویان )عمدتاً برخوردار( شدند که نتیجه آن دست

 المللی  در کمتر از یک دهه بود.بین

 اجتماعی-اهداف فرهنگی

فرهنگی و ها به افزایش تجربه یادگیری که تنوع فرهنگی در دانشگاه دهندیمطالعات نشان م

( در 2222) 2. پژوهش هیلکندیاجتماعی دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه کمک م

المللی  صرفاً متوجه آموزش عالی بین هاییتکه فواید فعال دهدیهای کانادا نشان مدانشگاه

 هاینهالمللی  نیست. بر اساس این پژوهش دانشجویان بومی حتی در بعضی زمدانشجویان بین

المللی  برای دانشجویان بومی از این حیث . آموزش عالی بینشوندیها بیشتر منتفع مو جنبه

 یهاها بدون اینکه از محل زندگی و کشور خود دور شوند، به فرصتحائز اهمیت است که آن

                                                                                                                                        
1 Biddle 
2 Hayle 
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المللی  دسترسی دارند. برای دانشجویان خارجی یادگیری فرهنگی و کسب تجارب بین

ها هم از دانشجویان بومی و المللی  از این حیث مهم است که آنبین یهاامهو برن هایتفعال

، یگردعبارت. بهرسندیالمللی  به دانش و سواد فرهنگی مهم از سایر دانشجویان بین

دستاوردهای فرهنگی و بومی دانشگاه محل تحصیل خود را  طرفیکالمللی  ازدانشجویان بین

گر دانش و تجارب فرهنگی متنوعی را از سایر دانشجویان و از طرف دی کنندیتجربه م

اجتماعی -فرهنگی یها. باوجوداین،آموزش شهروندی یکی از مؤلفهاندوزندیالمللی  مبین

-آموزش عالی از دید اجتماعی( »2222المللی  است. به عقیده بایدل )آموزش عالی بین

 یاالمللی  نقش بسیار مهم و سازندهنفرهنگی و با برخورداری از یک سیستم برنامه درسی بی

ارتباطی  یهافرهنگی و مهارت-بی یهادر تربیت شهروندان باسواد جهانی بادانش و مهارت

گذاران اجتماعی و آموزشی بر این باور هستند که تربیت (. سیاست5)ص « قوی دارد.

 هایتها، صالحعنوان یک ارزش عمومی آکادمیک، مستلزم آموزش مهارتشهروندان جهانی به

 یهاکالج یکاییبه دانشجویان است )انجمن آمر یالمللی  و چند فرهنگبین هاییتو قابل

 آیدیزمانی پدید م 2نظران، شایستگی و شهروندی جهانیصاحب یده(. به عق2221، 9اجتماعی

می ها را درک کنند، دانش و آگاهی عمومردم و نظام یوندیکه یادگیرندگان قادر باشند هم پ

متفاوت فرهنگی را  یهاها و نگرشها داشته باشند؛ بتوانند ارزشتاریخ و حوادث آن ینهدرزم

 تر، از تنوع فرهنگی به معنای عام آن لذت ببرند.بپذیرند؛ و از همه مهم

اجتماعی آموزش عالی -فرهنگی یهایادگیری و سواد بین فرهنگی یکی دیگر از مؤلفه

دارد و از یادگیری زبان و لهجه بومی تا  یارهنگی معنای گستردهالمللی  است. یادگیری فبین

فرهنگی و عاطفی فرهنگ و مردم  یهاآشنایی و شناخت روابط و رفتارهای اجتماعی و کنش

به  ی( یادگیری فرهنگی و کسب دانش چند فرهنگ9122) 3میزبان متغیر است. به عقیده کینان

، جان 9191. چندین دهه پیش در سال شودیها منجر مها و ملتتبادل و صلح میان فرهنگ

که دانش فرهنگی و  دانستی، یک معلم موفق را فردی میکاییدیویی، فیلسوف شهیر آمر

تا دانش و سواد  کردیفرهنگی داشته باشد. دیویی به معلمان سفارش م-احساس همکاری میان

دیگر را تجربه کنند و از  یهافرهنگ یماًزند، و برای دستیابی به این امر مستقفرهنگی بیامو-بین

                                                                                                                                        
1 American Association of Community Colleges 
2 global competency and citizenship 
3 Keenan 
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را برای  نظیرییب یهاالمللی  شدن آموزش عالی فرصتها یاد بگیرند. امروزه پدیده بینآن

فرهنگی  هاییادگیریارتباطات و  ینهآموزشی فراهم آورده است تا درزم یهاسازمان

 شدنیتنها جهان(. عالوه بر آن، در چند دهه اخیر نه9122؛ کینان، 2232، 9باشند )بو روندهیشپ

منجر به آگاهی و گسترش عقالنیت ارتباطی در اجتماعات عمومی شده است، بلکه منجر به 

درسی و آموزشی شده  یهادر برنامه« آموزش صلح»مربوط به  هاییتجدی گرفته شدن فعال

 ینهآموزشی و درسی، و فرهنگی درزم یهاهای جهان برنامهتمامی دانشگاه یباًاست. امروزه تقر

 دارند. یزآمصلح و گسترش همزیستی مسالمت

آموزشی و  یهاالمللی  کردن برنامهالمللی  یکی از اهداف مهم بینآموزش نیروی کار بین

المللی  موجب جلب حمایت بخش اقتصاد و درسی است. پرورش و توسعه نیروی کار بین

المللی  آموزشی و درسی شده است. امروزه شرایط بین یهاالمللی  شدن برنامهاز بین بازار کار

صنعت، تجارت و اقتصاد بیش از گذشته به  یهابازار کار چنان حائز اهمیت است که بخش

المللی  نیازمند هستند. مسئله بازار کار امروزه یک امر جهانی است. آموزش عالی بین

، افزایش تجارب شدنی، به دلیل گسترش پدیده جهاننویسدی( م2229گونه که لوین )همان

ها و مؤسسات آموزش المللی  دانشجویان به طرق مختلف در دستور کار مدیریت دانشگاهبین

اند که بازار کار جهانی به ها و دانشجویان امروزه آگاهمدیران دانشگاه 2عالی قرارگرفته است.

 3)کدیا و دنیل دهندیاهمیت م یالنالتحصالمللی  فارغینکیفیت تجارب آموزشی و درسی ب

المللی  دانشجویان از دانشگاهی به که تجارب بین دانندیها نیز م(. کارفرمایان و شرکت2223

های که از دانشگاه روندیم یالنیالتحصها به دنبال فارغدانشگاه دیگر متفاوت است؛ بنابراین آن

(. این امر عالوه بر اینکه 2222، 4رفته باشند )گرین، لو، و بوریسالمللی  مدرک گمعتبر بین

المللی  هست، جذب دانشجویان بااستعداد بین ینهها درزمبرای رقابت بین دانشگاه یامسئله

ها تجارب هایی که برای آنالمللی  را برای اخذ پذیرش از دانشگاهرقابت میان دانشجویان بین

 .دهدی، افزایش مکنندیالمللی  فراهم مبین

                                                                                                                                        
1 Bu 

دار است. برخور ترخاصدانشگاهی مانند مهندسی از اهمیت  یهارشتهدر برخی از  یژهوبهاین امر 2 

همکاری و  المللیینب یهاپروژهفرصت مشارکت در از  هارشتهسایر بیش از  مهندسیی هادانشجویان رشته

 .شوندیمآموزشی برخوردار استادان و دپارتمانهای با 
3 Kedia & Daniel 
4 Green, Luu, & Burris 
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 اهداف سیاسی
از جامعه که محل تولید و انباشت دو مؤلفه بنیادی  ییهاطور طبیعی در بخشها بهدولت

 هاییتفعال ینهسیاسی مختلف درزم یهاهستند، بیشتر حضور دارند. نظام« قدرت»و « دانش»

آموزشی  یهار نظامها دالمللی  حضور متفاوت دارند. حضور آنبینآموزش عالی متعدد 

قانونی است. حضور  هاییرساختدموکراتیک عمدتاً تشویقی، حمایتی، و تسهیل شرایط و ز

متمرکز و کمتر دموکراتیک عمدتاً مستقیم و دستوری است. اما  یهادولتمردان در نظام

ها در غیرمتمرکزترین المللی  مطرح است، دولتبعد سیاسی آموزش عالی بین کهیهنگام

ها دارند. باوجوداین، ها و مدیران آنویژه برای دانشگاه 9«اتدستور»آموزشی نیز  هایمیستس

المللی  شدن آموزش عالی بعد از جنگ جهانی دوم ابتدا در امریکا برجسته اهداف سیاسی بین

المللی  شدن گذاران آموزش عالی بجای بین(. دولتمردان و سیاست9115شد )نایت و دِویت، 

و ) 2المللی  از دانشجویان خارجیالمللی ، و بجای دانشجویان بینی از آموزش بینآموزش عال

براین باور بودند که  یکایی. در آن دوره، دولتمردان آمرکردندی( استفاده م3بیگانهی اوقات گاه

المللی  دو فایده عمده دارد. در در زمینه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور آموزش بین»

گسترش  ینهدرزم تواندیامنیتی فرامرزی است؛ در وهله دوم م هاییاستدرجه اول پشتوانه س

 (.92، ص 9112 4)نایت،« کننده باشدها کمکصلح بین ملت

اکنون هم در بین دولتمردان و عنوان یک ابزار صلح سازی همبهالمللی  آموزش بین

نظران درباره نیت دولتمردان از صاحب یاگذاران آموزش عالی برجسته است. البته پارهسیاست

المللی  بدگمان درباره پروژه ایجاد و گسترش صلح از طریق آموزش عالی بین یکاییآمر

از آموزش  یکایی( چنین برداشت سیاسی دولتمردان آمر2222) 5عنوان نمونه، دِویتهستند. به

ها از سوی یک کشور و معتقد است که ادعای گسترش صلح بین ملت تابدیالمللی  را برنمبین

عنوان یک هدف امپریالیستی آموزشی تعبیر شود. پرسشی که دِویت در این به تواندیغربی م

 کنندیمجستجو مطرح و  یکاییلتمردان آمراین است که نوع صلحی که دو کندیرابطه مطرح م
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، ص 2222)دِویت، « صلح برای چه کسی، و بر اساس فهم و دریافت چه کسی از دنیا است؟»

94.) 

سیاسی و آموزشی مختلف  یهاالمللی  در نظامامروزه اهداف سیاسی آموزش عالی بین

نظیر کانادا،  یافتهسیاسی توسعه یها. برای نظامگیردیمختلفی را دربر م یهاو مؤلفه هایزهانگ

امریکا و انگلیس جذب و نگهداری نخبگان جهان از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار 

(، از 2226) 9سابق انگلیس، تونی بلر یروزاست. در این رابطه، فهم و برداشت نخست

همیت سیاسی و دهنده ارزش و االمللی  بریتانیا نشانآموزش عالی بین هاییتو فعال هایاستس

های بریتانیا را به جذب دانشجویان ها است. ایشان دانشگاهالمللی  شدن دانشگاهاجتماعی بین

. به عقیده بلر، کردیتوسعه تشویق مانسانی ماهر از کشورهای درحال هاییهنخبه و سرما

بر  توسعه عالوهالمللی ، و جذب و آموزش نخبگان علمی کشورهای درحالآموزش عالی بین

هوشمندتر شدن جامعه و فرهنگ  یجهآثار مثبت اقتصادی به گسترش سرمایه انسانی و درنت

المللی  نیست که قاطبه سیاستمداران پدیده بین دلیلی. بنابراین بشودیعمومی بریتانیا منجر م

المللی  و نیروی انسانی ماهر خارجی که و از افزایش حضور دانشجویان بین ستایندیشدن را م

 .کندیتوسعه هستند، در جوامع خود استقبال معمدتاً از کشورهای درحال

توسعه و نوظهور المللی  برای برخی از کشورهای درحالهدف سیاسی آموزش عالی بین

(، این دسته از کشورها برای گسترش و 2224است. به عقیده نایت ) 2«یسازملت»مفهوم 

چند  یهابا دانش کردهیلنهادینه کردن مفهوم ملت در جوامع بومی نیازمند شهروندان تحص

آموزشی  یهاو متخصص هستند که از طریق برنامه یدهدو نیروی کار آموزش یفرهنگ

با  یدهد. برخورداری از یک جامعه آموزشدباشیم یرپذامکان یالمللی  و چند فرهنگبین

از  یرپذباالی اجتماعی و نیروی کار ماهر و رقابت یهاشهروندانی باسواد و با مهارت

ضروریات توسعه مفهوم ملت است. این امر نشانگر این نکته مهم است که آموزش عالی 

 ی برخوردار است.المللی  صرفاً یک پدیده آموزشی نیست، بلکه از بعد سیاسی پررنگبین
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 اهداف سازمانی
المللی  به افزایش آموزش عالی بین هاییتها و فعالکه برنامه دهندیمطالعات متعددی نشان م

(. یکی از 2222، نایت، 2222، 9؛ مَتیوز2299ها منجر شده است )دِویت، رقابت بین دانشگاه

موزش عالی گرایش همگانی مدیران ها در بازار جهانی آافزایش رقابت بین دانشگاه یهانمونه

 یدانشگاهی است. برند ساز 2یآموزش عالی به پدیده برند ساز یهاگذاران سازمانو سیاست

برخورداری از یک برند معتبر و ها تعریف کرد. هدف سازمانی دانشگاه توانیدانشگاهی را م

سیاسی و نماد زیست اجتماعی موفق یک -عنوان الزمه فعالیت اقتصادیمطلوب امروزه به

مثابه نمادی است که یک یک برند دانشگاهی بهدانشگاه در بازار جهانی آموزش عالی است. 

. نایت سازدیز مهای دیگر متمایالمللی  نسبت به دانشگاهموسسه آموزش عالی را در سطح بین

المللی  باعث شده و کسب وجهه بین یکه گرایش فزاینده به برند ساز دهدی( گزارش م2224)

از طریق شرکای  3و افزایش خدمات تضمین کیفیت یها در پی اعتبار گذاراست که دانشگاه

ه و کسب وجه یها در پی برند سازکه دانشگاه هایییزهداخلی و خارجی باشند. یکی از انگ

و جذب دانشجویان  یاالمللی  هستند، استخدام استادان و پژوهشگران حرفهملی و اعتبار بین

ها است. از این منظر، المللی  برای درآمدزایی و تضمین منابع مالی برای اداره دانشگاهبین

 .نندکیسازمانی توجیه م-برای نیل به اهداف تجاری اییلهعنوان وسرا به یها برند سازدانشگاه

داشته  یبرند سازهای متفاوتی از یزهانگممکن است مختلف  و مدیران ها، دانشگاهینباوجودا

مسئولیت اصلی  خواهندیها مدانشگاه ی( از طریق برند ساز2222) 4. به عقیده وودباشند

پرورش استعدادهای درخشان و نیروی کار قرن جدید را بر عهده بگیرند. به عقیده وود، چنین 

باهم و با سایر نهادهای  یها بر سر برند سازاغواکننده است که دانشگاه یقدربه هدفی

بر عهده استادان دانشگاهی  ی. مسئولیت بخش مهمی از برند سازکنندیاجتماعی رقابت م

 توانندیم است و یرپذالمللی  رقابتها در سطح بیناستادانی که فکر و دانش آن یژهواست. به

دانشجویان نخبه به امروزه . کانونی را ایفا نمایندالمللی  نقش در جذب نخبگان بومی و بین

ها حتی توجه . آندهندیاهمیت م کمتردانشگاه  یهامسائلی نظیر زیبایی ظاهری ساختمان

، دارند. شوندیکمتری به اینکه یک دانشگاه با چه شیوه مدیریتی و توسط چه کسی اداره م
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موردعالقه ممتاز و های تاً در جستجوی پروفایل استادان برجسته و رنکینگ دانشگاهها عمدآن

 و معموالً ، عرفاانددادهیهایی که استادان برجسته را در خود جاخود هستند. دانشگاه

این امر منجر به . کنندیمرا جذب  المللی بازار تقاضای آموزش عالی بیندانشجویان نخبه 

های به مقصدهای معدودی از دانشگاه 9المللی حرک دانشجویان نخبه بینگسترش مهاجرت و ت

ی علمی و فناوری پیشرفته با برندهای هاکانونخود به تجمیع  نوبهبهشود که  جهانممتاز 

عنوان نمونه، حاصل همکاری سه دهه اخیر دانشجویان . بهجهانی در مناطق خاص شده است

امریکای شمالی متاز های مبا استادان برجسته دانشگاه توسعهنخبه مهندسی کشورهای درحال

اطالعات مانند گوگل، اپل، اینتل،  های متعدد فناوری ویکمپان یزانگبه توسعه شگفت

که بازار جهانی  شده است 2یجه ایجاد دره سیلیکوندرنتمایکروسافت و صدها کمپانی دیگر و 

یالن دانشگاهی و التحصفارغامروزه حضور  .کنندیمهای پیشرفته را نمایندگی و هدایت یفناور

ی فراوان و مشهود است که آن قدربهدر این منطقه  توسعهدرحالمهندسان نخبه از کشورهای 

 های نوین درآورده است.یفناوری جهانی برای توسعه چند فرهنگیک مرکز  صورتبهرا 

 

 گیرییجهنتخالصه و 

و  هایتفعال، ر کشورها و مناطق مختلف اهدافها و مؤسسات آموزش عالی ددانشگاه

ها ، برداشتشودی. این امر سبب مکنندیمالمللی  شدن تعقیب ی را از بینمتنوع هاییتمأمور

که ی طورظهور و بروز یابند. همان آموزش عالی المللی  شدنبینایده و تعاریف متنوعی از 

(؛ نایت 2224) 4(؛ اندرز،2222؛ 9111)3پژوهش نگارنده و پژوهشگران دیگری نظیر اسکورمن،

ها گروه ت، در درون یک دانشگاه نیز ممکن اسدهدی( نشان م2222) 5(؛ و وندر وندی،2224)

دانشگاهی، استادان، دانشجویان، کارکنان، و سایر  هاییریتو کنشگران مختلف نظیر مد

متفاوت از این مفهوم و سیاست را مراد کنند. بنابراین، نگارنده  یهاذینفع برداشت یهاگروه

مؤسسات آموزش عالی باید با توجه به نیازها و  هاییریتها مدبر این باور است که دانشگاه

فرهنگی که بر سازمان  هاییژگیدانشگاهی، بافت اجتماعی، شرایط سیاسی و و هاییتظرف
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نمایند. به سخن دیگر،  یزیرو برنامه گذارییاستشدن س  المللیها محیط هستند، برای بینآن

المللی  شدن متأثر از دو مؤلفه اصلی است: توجه به فهم و برداشت درست از پدیده بین

 هایینهها، و نیز شرایط و زمسازمانی دانشگاه-درون هاییتها و مأمور، برنامههایریگسمت

ها اعم از بومی، ملی و جهانی( که بر دانشگاهگفتمانی نظام فرهنگی، اجتماعی و سیاسی )

 محیط هستند.

المللی  و بین شدنیمتفاوتی از رابطه بین جهان یهاها و برداشتنتیجه دوم این است که قرائت

موجود به عوامل مختلفی نظیر زمینه  یهاها و کیفیت برداشتشدن وجود دارد. تنوع قرائت

موضع کنشگران )از موضع صادرکننده و یا واردکننده ، موقعیت جغرافیایی، یشناختمعرفت

سیاسی، و نیز الزامات و مقتضیات سازمانی و  یهاالمللی (، دولتمحصوالت آموزش عالی بین

ی شناسو با توجه به رشد مفهومی و معرفت ینها بستگی دارد. باوجودابوم دانشگاه-زیست

مثابه یک استراتژی در جهت فاً بهصرتواند یاین پدیده نم، المللی بین آموزش عالی

. به سخن دیگر، پدیده تلقی شود شدنیآموزش عالی با شرایط جهان هاییستمس یریپذانطباق

عنوان بلکه به ؛دانست شدنیصرفاً واکنشی در برابر پدیده جهان توانیالمللی  شدن را نمبین

در این معنا، ردار است. برخوی و قدرت تبیینی شناختیک رویکرد نظری، از هویت معرفت

شود، یمگذاری توسعه شناخته یاستسشاخصی برای تبیین تغییر و  تنهانهالمللی  شدن بین

المللی  بینناپذیر از هویت و موجودیت دانشگاه امروزی است. به عبارتی، ییجدابلکه بخشی 

که هم  ستبه برساختهای نظری تبدیل شده ا یجتدربه شدنیپدیده جهاننیز همانند شدن 

گذاران )مدیران و سیاست گیرندگانیمتصمیم سازان )پژوهشگران آموزش عالی( و هم تصم

ها دانشگاه یها در مواجهه و تحلیل مسائل بخشی و فرا بخشها( از قدرت تبینی آندانشگاه

 هاییتبرای تحلیل فعال این دو پدیده ی( هردو2222زعم وندر وندی ). بهبرندیبهره م

اند بکار برده ها فرامرزی شدهدانشگاه هاییتو فعال هایتآموزش عالی در عصری که مأمور

المللی  شدن صرفاً یک سیاست و یا استراتژی عنوان نمونه، بین. در این معنا، بهشوندیم

خواهد بود، ها ندر خدمت اهداف سیستمهای آموزش عالی و مدیریت دانشگاه یانهگراعمل

فرامرزی  یهاو برنامه هایتعنوان یک رویکرد نظری، عاملی برای تبیین فعالبلکه خود به

 .شودیامروزی تلقی م یهادانشگاه

نظیر برند  یانِکارکردگرا یهاالمللی  از مؤلفهنتیجه سوم این است که اهداف آموزش عالی بین

نیز اهداف و ، المللی بین یهااجرای پژوهش، درآمدزایی، توسعه اجتماعی و امنیت ملی، یساز
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مانند یادگیری و سواد بین فرهنگی، صلح سازی، توسعه ایده شهروندی جهانی، و  یانهگراآرمان

آموزشی و فرهنگی متنوعی برخوردار هستند. نکته حائز اهمیت این  یهاتضمین کیفیت برنامه

در امریکای  یژهوآموزش عالی به ها و مؤسساتگذاران و مدیران دانشگاهاست که سیاست

المللی  وزن شمالی و اروپای غربی عمدتاً به اهداف اقتصادی و سازمانی آموزش عالی بین

، 2224، 9112؛ نایت، 2299؛ دِویت، 2222)بایدل،  دهندیاستراتژیک و اهمیت بیشتری م

ها و مؤسسات انشگاه، در ددهدی( گزارش م2224گونه که نایت )عنوان نمونه، همان(. به2226

بازار جهانی و درآمد مالی جنبه نظیر انگلیس، استرالیا و نیوزیلند به ی آموزش عالی کشورهای

های متعددی وجود دارند دانشگاهو  ها. اما نظامدهندیالمللی  اهمیت ویژه مآموزش عالی بین

عنوان نمونه، . بهدهندیاهمیت مشدن المللی  آموزشی و فرهنگی بین یهاکه به اهداف و مؤلفه

های کره جنوبی المللی  در دانشگاهاقتصادی و سیاسی آموزش عالی بینهای یزهاگرچه انگ

المللی  شدن از بین هاییتحائز اهمیت هستند، ولی اهداف آموزشی و فرهنگی فعال

(. یک 2008a, 2008b 9)مِست، شوندیهای این کشور محسوب ماصلی دانشگاه هاییتاولو

ها و مؤسسات آموزش عالی کره جنوبی که نود درصد دانشگاه دهدیتحقیق پیمایشی نشان م

 (.2226، 2)کیم دانندیالمللی  ماصلی آموزش عالی بین هاییتاهداف فرهنگی را یکی از اولو

نظیر عربستان سعودی، قطر و امارات  فارسیجکشورهای عربی خل گذارییهنوع و کیفیت سرما

های گذاران اجتماعی و مدیران دانشگاهکه سیاستهستند دیگری  یهانمونهنیز متحده عربی 

اجتماعی -و اهداف سیاسی، آموزشی و فرهنگی هایزهعمدتاً در پی انگ هااین دسته از کشور

 .(2221 3)رومانی، ها هستندالمللی  شدن دانشگاهبین

المللی  نظیر یونسکو بین یهاسازمانتطبیقی و  آماری یهاگونه که گزارشآنباوجوداین، 

های ایران را نظام آموزش عالی و دانشگاه توانیمینم در شرایط کنونی دهد،ینشان م( 2294)

المللی موقعیت و اعتبار بینیجه، . درنتنیمفراملیتی داوری کو یا فرهنگی،  چندالمللی ، بین

 ینکهشکار و پنهان آن نیست. کما اهای آآموزش عالی در ایران در حد استعدادها و ظرفیت

مندی از درآمدهای اقتصادی های آکادمیک و بهرهسهم آموزش عالی ایران از منظر موقعیت

رغم بهبه سخن دیگر،  حاصل از آموزش عالی فرامرزی ناچیز و نزدیک به عدد صفر است.

                                                                                                                                        
1 MEST 
2 E. Y. Kim 
3 Vincent Romani 
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ش عالی و توجه مؤسسات آموز یجتدرالمللی  شدن بهاینکه در چند سال اخیر بحث بین

و ارجاعات به  هاکشور را به خود جلب کرده، اما بررسیعالی نظران آموزش صاحب

های اینترنتی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و نیز وارسی مطالعات و تحقیقات در پایگاه

استراتژیک خاصی نه از طرف گرایش که تاکنون سیاست جامع و  دهدیدسترس، نشان م

باعلم به  ایران اتخاذ و یا اجرانشده است. هایو فناوری، و نه دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات

آموزش نظام یا اینکه آ مثالً .دنمطرح و بحث شوتوانند یمی متعددی هاپرسشاین واقعیت، 

ملی( به -از وضعیت جاری )محلی شدنیلظرفیت و امکان تبد های ماو دانشگاه عالی ایران

ایران را از  یهادانشگاه توانیچگونه م؟ ( رادارندیند فرهنگچ-المللی وضعیت مطلوب )بین

به  توانندیم هایییاستراتژالگوها و چه  ؟جهانی انتقال داد-المللی به بین بومی-وضعیت محلی

پاسخ پرواضح است که  ؟ندنآموزش عالی ایران در این مسیر کمک کگذاران یاستسمدیران 

انجام پژوهش )و یا فرصتی دیگر و البته نیازمند موردنظر  یهاجامع و علمی به پرسش

 .( جامع استیهاپژوهش
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