
 

 

  

  :سوم هزاره در عالي آموزش شدن جهاني
  ابعاد و ها مؤلفه

  *خداوردي حسن
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 بيستم قرن پاياني هاي دهه در بشري مقوالت ترين مهم از يكي شدن جهاني
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 بيشتر در را عالي آموزش مسير شدن جهاني گفت توان مي شك بدون امروزه

 بوده صورتي چه به تحول اين اينكه اما است؛ كرده متحول جهان كشورهاي
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 حاضـر  پـژوهش  اساسي پرسش .دارد وجود نظر اختالف آن درباره كه است
 عـالي  آموزش عرصه در شدن جهاني نمودهاي و ها مؤلفه ابعاد، كه است اين
 خواهد ايران عالي آموزش بر تأثيري چه شدن جهاني فرايند و است بوده چه
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عـالي  آموزش ه
نقـش  كـاهش  
 اين انكارناپذير 

نظريـه  و كتـب 
راهـي  خـود  ي 
  .نيست ثنا

 هـزاره  دانشـگاه،  

عرصه در شدن ي
عـالي،  آمـوزش 

 واقعيت اما ؛»ت
مك هـر  و ندارد د

هـاي ديـدگاه  س
مستث قاعده ين

د شـدن،  المللـي  ن

جهاني جتماعي
آ شـدن  تجاري 

است شده هنگي
وجود خصوص ن
اساس بر فرهنگي 

ا از نيز ايران لي
بين ،شدن جهاني 

  

اج و فرهنگي ي،
 و سازي صوصي

فره واهمگرايي ش
اين در واحدي ه

 و اجتماعي ي،
عال آموزش نظام

ج عالي، آموزش :ي
  .ايران ي

اقتصاد سياسي،
خص تقويت باعث
افزايش و دولت،
ديدگاه كه است

اقتصاد سياسي،
نظ .دهد مي نشان
كليدي هاي واژه
عالي آموزش سوم،
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 ايگاهي
 شدن ني

 اقتصاد، 
 هـا  وني 

 رگرفتـه 
 .كنـد  ي 

 مـدهاي 
 نيافتـه  ه 

 و عـالي 
 و لمـي 

 :هـا  گاه 
 .انـد  رده 
 .است ه
 آن در ز 

 كنـد  ي 
 مـوزش 
 السـيك 

 بـر  شـي 

جا جهان عاصر
جهان .است رده
و سياست ي
دگرگـو از اي ره
دربر را جهـان  

مـي برقـرار  ـي 
پيام و تأثيرهـا  

توسـعه و سعه
ع آمـوزش  وزه 

عل مطالعـات  ه 
  .كرد

دانشـگ و ـدن 
كـر بررسـي  را

يافته ختصاص
نيـز هـا  شـگاه 
مـي بحث امعي

آم ميـان  رتبـاط 
كال هـاي  شگاه
نقش و اند گرفته

مع ادبيات در ه
كر معطوف ود
ها عرصهتنها  ه

زنجير كند؛ مي
كشـورهاي  د
علمـ مسـتقل  ي

دربـاره  گوني
تو حال در ته،

حـو در شـدن 
عرصـه وارد ي
ك اشاره ذيل د

شـ جهاني نوان
ر عالي موزش

ا المللي بين ي
دانش كـه  اسـت 

جو در دانش 
ار به چهارم ش
دانش ديگر كه هد
گ شكل نوين ي

كه است ظهور
خو به را سياري

نه كه شود مي ق
دگرگون نيز ا

اقتصا و ياست
واحـدهاي ـان

گونا هاي ظريه
پيشرفت شورهاي

جهـاني  آثـار 
تـازگي بـه  كـه 
موار به توان ي
عن با تحقيقي ر

آ بر شدن هاني
هاي مؤسسه هاي
پرداختـه  ـاني

نقش و جايگاه
بخش .كنند مي
دهد مي نشان جم
هاي دانشگاه و

نو اي پديده ي
بس نظرهاي و 

اطالق ها گوني
ر زندگي شيوه
سي فرهنگ، ون
ميـ متقـابلي  و
نظ و ها ديدگاه ،

كش در مختلف
و نتايج ررسي
اسـت  ديـدي

مي باره اين در 
در )1387( رت

جه تأثير ،نوين
نظره طرح به 

جهـ وضـعيت 
ج درباره سوم ش

توصيف دانش
پنج بخش .زد
نيستند تنها ي

  
حدودي تا شدن
ها انديشه  و فته
دگرگ از اي وعه
ش و فرهنگ م،
گوناگو هاي صه
متنـوع  روابط 
ها، بيني پيش ت،

م ابعاد در شدن
بر اما است؛ ده
جد بحـث  هـا  

.است شده هي
المبرت و برتون 
كنشگران و و

تحقيق اين ول
بررسي به وم
بخش .دارند ت
د اساس بر را 
پردا مي توسعه 

عالي آموزش صه
  .گيرند ي

  

 

  

قدمهم
ش جهاني
ياف ويژه
مجمو به

علم بلكه
عرص كه

و است
مطالعات
ش جهاني
شد ارائه

دانشگاه
دانشگاه
1.
نو سپهر
او بخش
د بخش

مشاركت
خود كه

و عالي
عرص در

مي عهده



 ـوزش 
 ـوزش 

 دربـاره  
 تحليـل 
 تر عميق

 ريـزي  ه
 بحث ه

 يشـنهاد 

 در الي
 ررسـي 

 ريخچـه 
 در و ش

 تحليـل 
 كيفيـت 

 و لمـي 

 بهبـود  
 اين به ،

 ـژوهش 
 ها شيوه 

 دربـاره 
 ريـزي  ه 
 حـوزه  

 مـوزش 
 امكـان  

آمـ اقتصـاد  ـر 
آمـ و انسـاني   
رقيـب  هـاي  
ت و تجزيـه  به 
ع نگاهي با رم
برنامه پنجم ش

به ششم بخش
پي ارائـه  و يري

عا آموزش سعه
بر را قتصـادي

تار دوم، فصل 
پژوهش و وزش

ت انساني علوم 
ك مـديريت  برد 

عل هـاي  اليـت 
  

و تحـول  اي 
شده، انجام ت
پـژ و عـالي  ش 
نخست، :ست

د دوم اسـت؛   
برنامـه و ذاري 

بـه  مربـوط  ي 

آم عرصـه  در ن 
حـد  تـا  كنـد  

بـ درآمدي ان
سـرمايه ـاهيم
ديـدگاه  رسـي
سوم بخش در
چها بخش .ت
بخش .است خته
ب .است كرده ي

گير نتيجه به فتم

توس بر رآمدي
اق توسعه در ي
در .دارد نام ي
آمو وضعيت م

حوزه در عالي
كـارب تـأثير  و 
فعا كيفي هاي ه

.پردازد مي شده
هـا شيوه نـوان
مطالعات برخي

آمـوزش نظام ان
اس شده بررسي

شـده طـرح  ش
گـذ سياسـت  ه
سـازوكارهاي 

شـدن جهاني ،
مي تالش ضر

عنـوا با را يش
مفـ نخست، ش
برر بـه  دوم ش
د .است يافته ص

است شده توجه
پرداخ عالي زش

بررسي انتقادي
هف بخش و زد

در عنـوان  با ي
عالي آموزش ش

چرايي و يستي
سو فصل در .

ع آموزش خش
نقش بررسي ه

جنبه كردن ور
يادش حوزه در
عن با اي مقاله ر
ب بر تحليلي با
توا مي هايي وه
ب حوزه سه در
پـژوهش و ش
بـه كـه  عـالي  ش
سوم و شده ح

علمي محافل 
حاض پژوهش ت،

خوي اثر )1383
بخش در وي .ت

بخش .است رده
اختصاص عالي

ت عالي آموزش
آموز در سازي
و تحليلي دي
پردا مي محور ش

  
پژوهشي در )1
نقش انساني، م

چي :انساني لوم
شود مي حليل

بخ نارضايت ي
به پژوهش ين

بهره و هسازي
كشور عالي ش

در )1389 ستان
ايران در هش

شيو چه با كه ت
ها شيوه اين .د
آمـوز حـوزه  

آمـوزش حوزه
طرح مباحثي د،

  .است
و كنوني احث
است شده بيين

3( خورشيدي 
است كرده ظيم
كر بررسي را ي
ع آموزش دهي 

آ در مالي أمين
س خصوصي وع

ديد با را عالي 
پژوهش قتصاد

.است يافته ص
385( عزيزي 
علو بر تأكيد 
عل اول، فصل 
تح كشور عالي 

فرايندهاي چهارم
ا پنجم فصل .د

به و اصالح در
آموزش مراكز ي
تابس( عليخاني 
پژوه و عالي ش
است پرداخته 
بخشيد بهبود را

مشترك رهاي
ح به مختص ي
هستند مربوط ي
شده بررسي ش
مبا در كه آنجا 

تب و تحليل متر
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2.
تنظ عالي

فرامرزي
سازمان
تأ مسئله

موضو به
آموزش
اق درباره

اختصاص
3.
با ايران
.كند مي

آموزش
چ فصل
شود مي

د فراگير
پژوهشي

4.
آموزش
موضوع
ر كشور

راهكا و
هاي شيوه

آموزشي
پژوهش
از
كم عالي

ش جهاني
آموزش عالي
هزاره س
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 خاص 
 همـين  

 و شـدن 
 ابعـاد  )

 نيز ايان

 چه ،دن
 دربـاره  

 و شـدن 
 مـوزش 

 از وهش 
 جريـان 

 .شـود  ي 
 ملـي  ي 

 كـه  حي 
 »1شـدن 
 و هنگي
 رو، يـن 
 يـا  ارها 

 ويكـرد 
 كنـد  ـي 

             
1. Interna

طور به زمينه،
بـر  .بپردازد ن
ش جهـاني  )1 : 

)3 ؛عـالي  زش 
پا در و ايران ي

شد جهاني يا ها
سـازي  فهـوم 
ش جهـاني  هومي
آم شـدن  جهاني

پـژو اين در .د
ج مثابـه  بـه  شدن

مـي تعريـف  ـا 
هـاي اولويـت  و

اصـطالح ).198
ش المللـي  بـين «
فره بين مليتي، ن
ازاي .كنـد  مي ف

فشـا هـا،  ـالش 
رو تحليـل  در م 

مـ بازي كليدي

                       
ationalization 

ز اين در وجود
ايران عالي زش

اسـت شـده  ي
آمـو شـدن  ني
عالي آموزش ر

ه دانشگاه شدن
مف كـه  اسـت  ر
مفهو موضوع ره
ج هاي مؤلفه س

شود مي ررسي
ش جهاني .شود
مرزهـ ميـان  ر
و فرهنـگ  ها، 

1389: 199-8
« اصـطالح  ود،
بين بعد يك ن
تعريف »عالي ش

چـ بـه  پاسخي
مفهـوم ايـن  ن،

ك نقشي عالي،

                        

مو رويكردهاي
آمو ويژه به و ي
دهـي سازمان ل

جهـا هـاي  فـه
بر شدن جهاني

 ها دانشگاه ن
ش المللي بين ره

دشـوار مانقـدر
دربار ابتدا هش

سپس .شود مي 
بر و مطالعه الي
ش مي استفاده ت
د نظرها و ها ش
سنت تاريخ، ه
9 بـگ، ( كنـد  ي

شـو مي گرفته
كردن اضافه يند
آموزش هاي ي

پ و العمل كس
بنابراين نست؛
آموزش طريق

     

ر و ابعاد يشينه،
عالي آموزش ر
ذيل ترتيب به ر

مؤلف )2 ؛هـا  گاه
تأثير )4 عالي؛
  .شود

شدن المللي ن
دربا موشكافانه

هما تجربـي  ـا
پژوه اين در .ا

بحث عالي ش
عا آموزش دن
وايت دي و يت
ارزش مردم، ش،
واسطه به را ري
مي متأثر انحا ز
شدن جهاني ف
فراي« را شدن ي

خروجي و ايف
عك توان مي اساً

دا شدن جهاني
ط از انساني ابع

پيش كالبدشكافي
بر شدن جهاني 

حاضر پژوهش
دانشگ شدن لي

ع آموزش شدن
شو مي ارائه ري

بين و شدن ي
م و دقيق ريفي
يـ مفهـومي  ت
ها دانشگاه شدن
آموزش شدن لي

شد جهاني ابعاد 
نايت غيرارزشي، 
دانش اقتصاد، ،

كشور هر شدن
از نحوي به آن
مترادف اشتباه ه

المللي بين ايت
وظا اهداف، به
اسا را شدن لي

ج فراروي هاي 
منا توسعه به ها

138: 199.(  

  

 

ك از پس
تأثير به

پژ اساس
المللي بين

ش جهاني
گير نتيجه

جهاني .1
تعر ارائه
صور به

ش جهاني
الملل بين
و عالي

تعريف
فناوري،
ش جهاني
آ خاص
به اغلب
نا .است

ب جهاني
الملل بين

فرصت
ه دولت

9 بگ،(
  
  



 گذشـته 
 امـا  ؛ـد 

 ولوژيك 
 بـر  نهـا 
 عـالي  ش

 از سـب 

 مفهـوم  
 را هـا  ت
 حضور 

 و سـي 
 سـترش 

 داليـل  
 خالصـه 

 ماتيـك 
 ـگاهيان 
 ـجويان 

 ارشـد   
 ـتحكام 
 سياسـي 

 و داوم 

 رشـد  ث 
 رهنگــي

 باعـث  

گ دهـه  در ـالي 
انـ دانسـته  سان

ايـدئو فهـومي 
آن تأثير و هاني

آموزش شدن ي
مناس بـرداري  ره

دو را عـالي  ش 
ملت دولت ضور

كاهش منظور 
ديپلما حيطـه  ر
گس و سـرمايه  
توان مي كلي ي
خ فرهنگـي  و 

ديپلم روابـط  ه 
دانشـ ميان از ي

دانشـ پـذيرش
مـديران و سـي 
اسـ موجـب  ند
س روابط كه عي

تـد بـراي  راهي

باعـث شـگاهي 
فر دانــش و ي
و يابـد  مي ش

عـ آموزش ني
يكس مفاهيمي را

مف شـدن  هـاني
جه هاي سياست

المللي بين اما ؛
بهر و مواجهه

Knight, 199(.  
آمـوزش در ن
حض و وجود ن،
به فرايندي دن
در بحثـي  ـدن
نظـام  بـا  رتبط
يبند طبقه يك
دانشگاهي ي،

آينـد بـراي  ي
سياسي خبگان

پ و المللـي  ـين
سياس رهبـران 
توان مي شگاهي
اوضاع در ويژه
ر دانشگاهي ط

Dewi(.  
دانش مبـادالت 

اجتمــاعي جربــه
افزايش مختلف ي

جها رايندهاي
ر شدن المللي ن
جه او اعتقاد به

س جديد، باطي
كند؛ مي اشاره 

براي ها دولت
14-13 :97( رند

شد المللي بين
شدن المللي ين
شد جهاني كه ي
شـ المللي بين 
مـر مفهومي ن

Scott, 19(. در
اقتصادي سياسي،

گذاري سرمايه ي
نخ اغلب كه جا

بـ هـاي  بورس
به خود جامعه

دانش روابط ين
و به .شود ها ت
روابط نيست، م
t 2002: 86( ت

گسـترش  و ي
تج دامنــه زيــرا
هاي فرهنگ و

  دانشگاه
فر ترين مهم از
بين و شدن اني
ب .پندارد نمي ن

ارتب هاي لوژي
جهان در ست
د كه است خابي
گير مي كار به ن

و شدن جهاني
بي اسكات عتقاد

درحالي پندارد؛
همچنين .ست

شد جهاني كه ي
37 :999( است

س زمينه چهار ر
A(.  
نوعي مثابه به ي
آنج از .شود مي 

اعطاي سترش
ج و فرهنگ في
همچني .است ن

دولت ميان ادي
مستحكم چندان

هاست خصومت
عـالي آموزش

ز شــود؛ مــي ن
ها ملت از هيان

شدن المللي ن
يكي شدن لي
جها برخي .ت
يكسان را دو ن
تكنو تأثير به ه
سيا و فرهنگ 
انتخ سياستي و

شدن جهاني اي
ج نيز اسكات ر
اعت به .داند مي 
پ مي قطعي و ض
هاس ملت دولت ر
درحالي است، 
گرايي مصرف 

در را شدن لي
Alladin, 1992: 1

آموزشي مكاري
محسوب ها ت
گس شوند، مي ه
معرف منزله به 

جهان شورهاي
اقتصا و سياسي
چ رسمي اتيك
تعديل و وابط

شدن المللي ن
دانشــگاهيان عي
دانشگاه و يان

  

 

شدن
ي در
:سوم
 ابعاد

13

بين. 1-1
الملل بين
است بوده
اين نايت
كه است

اقتصاد،
و راهبرد

فرايندها
پيتر
متفاوت
مفروض

اقتدار و
فرهنگ
فرهنگ

الملل بين
12( كرد

هم
ملت ميان

برگزيده
خارجي
كش آينده
س روابط

ديپلما و
رو حفظ

بين
اجتمــاع
دانشجو

ش جهاني
آموزش عالي
هزاره س

وها  مؤلفه
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 در ـالن 
 بـا  جهه

 حصـيل 
 ازانـد  م 
ــد ـي  آي

 صـرف 
 اعـزام  ، 

 قيقـاتي 
 مليتـي، 

 انـد  رده 

 زنـدگي 
 ونقـل  ل
 قدرت 

 را مردم
 ايـن  در

 ها نسان
 و ـميم 

 و دور ي 
 در دين 
 كاالها ،
 ناپديـد  

 مفهوم 
 »تكـه   

 ـانواده، 

كـا .شـود  مـي   
مواج :نويسد مي

تح امكـان  هرگز
چشـم و شـود  ي 

ــود ــه ــ وج م

ص را خـود  الش 
خـارجي، جوي 

تحق هاي پروژه
فرا مشترك ي

كـر هـا  نشـگاه 

ز كـردن  جربـه 
حمل هاي وژي

و فراگيري 19
م و انساني وامع

د .كـرد  آشكار 
ا ميان دوسويه

تصـ اتفـاق،  ـر 
هـاي بخـش  ر

بنيـاد مقـوالت
ها، انسان سفر 
هـا »فاصـله « و

و است شده ل
چهـل« مـاعي 

خـ اجتمـاعي   

خالقيـت و ي
م دانشجويان ر
هر كه شود مي 
مـي شكسته رد
ــارجي ي بـ خ

تـال بيشـترين 
دانشـج جـذب 
پ گسترش س،
هاي فعاليت و ي

دان كردن دزبانه

تج حـال  در وز
تكنولو و كانات
970 دهه اوايل
جو ميان تقابل
را »جهاني يد

د و متقابل طات
هـ آن در كـه  

ديگر براي همي
م در شـديدي  

و سير و جايي
و درنورديـده 

تحول ستخوش
اجتم هويـت  ـا

نهادهـاي يـت

يـادگيري نظر ز
بر خارج در يل

تجاربي و نش
فر قالبي عقايد
ــجوي راي دانش

غربـي  ورهاي
ج راه از خـود 
درو كردن للي

المللي بين كاري
چند و دانشگاه

امـرو انسان كه
امك توسعه و ر
از مشخص ر
مت ارتباطات و

جد نظام« چهره
ارتباط شود، مي
اسـت  يافتـه  م
مه نتايج تواند 

فشـردگي ول،
ج جابه سرعت
ها»مرز« گويي

دس فرد وظايف
بـ و سيار سيال،

ماهي و كـاركرد

از آنها رشد يند
تحصي تأثير ره
دا فراگيري ث

ع .ندارد وجود
ــرد و ــه ــر ف ب

كشـو اكثـر  شته
عالي آموزش
المل بين ديگر،

همك راردادهاي
د فضاي و حيط

ك است اين ذير
ظهور .است شته

طو به كه اطي
پيوندها ميزان

چ و گستراند ا
م تعبير كوچك

استحكام و ش
مي عالم، از ي

تحو اين نتيجه
و است آمده د

گ است، گرفته
13: 23-22.(  

و و حقوق نيز
س موجودي ي
ك فرهنگي، نظر

فراي در »جهش
دربا تجربي ي

باعث ديگر هاي
فرد براي وطن
ــر جامعـ از يت

Kallen,1(.  
گذش دهه دو ي
نظام كردن لي
كشورهاي به 
قر گسترش ي،

مح كردن هنگي
Callan, 19(.  

انكارناپذ قعيت
گذش از تفاوت
ارتبا هاي وژي

داد، مي نشان 
ها ملت دولت 
ك اي دهكده به 
گسترش چنان ع،
اي گوشه هر در 
در .كند ايجاد 
وجود به مكان 
شدت چنان ها
387 فاضلي،( 
اجتماعي نظر 
يعني ،»جهاني د

نظ از .است رده

  

 

ج« نوعي
اي مطالعه
ه فرهنگ

و در آن
ــيع ت وس

)991:43

طي
الملل بين

دانشجو
مشاركتي
چندفره

)998: 23

واق
متف كامالً

تكنولو و
را خود
از فراتر
كه نظام
جوامع و

فعاليتي
نزديك
و زمان

ه ايده و
اند شده

از
شهروند«

كر ظهور



 تمـام  ر
 ـردازان 

 و هـاني 
 خود »ي
 عين در

 و عـاتي 
 دانش ب

 منجـر  
 تـدريج 

 رشـد  د 
 ملـي  ت

 ها شگاه
 تـر  رتبط 

 تـأثير  ت 
 قوانين 

 به چاپي
 و سـويه 

 شواهد 

 بـراي  ه 

 .اسـت ه
 گهداري

در شدن جهاني
پـ نظريه برخي

جه فرهنـگ  د 
ملي و فرهنگي 

Green, 1(د اما ؛
اطالع نولـوژي

تصاحب در بي

»جهـاني  لمـي 
ت بـه  عـالي  زش 

دهـد مـي  شـان 
صورت به شگاه
دانش ميان روني
مـر و تـر  سـته 

تحـت آنهـا  ـه 
همچنين و ها ت

چ و كترونيكي
دوس ارتبـاطي «
از برخي به مه

كـه اسـت  هود

ه دانشـگاه  در 
نگ آموزش، آن

ج فرايندهاي .ت
ب .است گذاشته

رشـد از كه يلي
انسجام« ديگر
171 :997( داد

تكن كمـك  بـا 
غرب كشورهاي

 
عل اجتمـاع « ن
آمـوز ملـي  ي

نش تجربي واهد
دانش و علم ريج

د روابط حال 
پيوس هـم  بـه  ها

همـ نيسـتند،  ي
فعاليت ها، نامه
الك مختلف هاي
« ايجـاد  در مي
ادام در .كنند ي
  .شود ي

مشه عالي زش

عالي آموزش
آ عمده هاي ش

است شده گون
گ جاي بر ميقي
تحلي اساس بر

د دانشگاه قدند
خواهد دست
شـدن  جهـاني
ك انحصار هش
.است شده ان
گرفتن شكل به
هاي نظام كه ست

شو برعكس، .
تدر به كه ست

عين در .شود  
ه دانشگاه نيز ي

جهـاني و للـي
برن تمام مروزه
ه سيستم طريق

مهم نقش ها ت
مي برقرار ها گاه

مي اشاره عالي 

  عالي ش
آموز مختلف ي
  :كرد
شدن جهاني ه
نقش از كه شد ي

دگرگ عالي زش
عم تأثيرهاي ه

گرين و ينگز
معتق دارند، ت
از زودي به يا

ج دهد مي نشان
كا يعني »زدايي

جها در علمي
شدن جهاني ي
نيس آن معناي 
روند مي بين ز
اس شده باعث ن
تر گسترده و ر
جهاني نظر از و

Delant(.  
المل بـين  ها گاه
ام ها دانشگاه .د
ط از را خود ار
سايت وب و نند

دانشگ و جويان
آموزش در دن

آموزش شدن ي
هاي عرصه در 
كر اشاره ذيل د
مؤلفه نخستين 

مي تلقي »هادي

آموز و دولت 
دانشگا ابعاد و 

ريد مانند درن
ملت دولت نقش
است داده ست
نش بسياري واهد

مركزز« باعث 
هاي ظرفيت ز

فرايندهاي رچه
به سخن اين ،
از يا شوند مي ف

شدن جهاني اي
تر يافته سازمان ي

و يابد مي رش
ty 2002: 129( د

دانشگ همه رچه
دارند قرار شدن

كا و مديريت ل
رسان مي همگان

دانشج مردم، ين
شد جهاني هاي

جهاني هاي فه
شدن جهاني ي
موارد به توان ي
شدن شركتي 
نه« گذشته در 

  

 

شدن
ي در
:سوم
 ابعاد

14

مدرسه،
 سطوح
مد پست
ن كاهش

دس از را
شو حال

ارتباطي
ا علمي،

اگر
شود، مي

تضعيف
فرايندها

محلي و
گستر نيز
شوند مي

اگر
ش جهاني

اصول و
ه اطالع
بي »فعال

ه مؤلفه و

مؤلفه .2
نمودهاي

مي نمونه
1.
دانشگاه

ش جهاني
آموزش عالي
هزاره س

وها  مؤلفه
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 و شـكار 
 حسـب 
 فراملـي 

 را خود 
 و بـازار 
 و شـود 

 گـاهي 
 »علمـي 

 قواعـد  
 بـه  نيـز 

 »نكـار 
 كـه  ري 

 )وميـك 
 شـدن  ي 

 شـگاهي 

 نشـگاه 
 )R&D( 

 و توليد
 نشـگاه 

 1382: 

 ميان ت
 رقابـت 

 بـه  ت؛ 
 متعـين  
 هيئـت  

آش هـاي  رايش 
برح كـه  شـود  

ف هـاي  دغدغـه 
جاي طرفه، ك

ب در بقـا  ظـور 
ش مـي  زدايـي  ره 
بنگ مقتضـيات  و

ع اجتمـاع  شـبه 
و هـا  شيوه و 

ن شـركتي  فتـار 
پيما ژوهشـگر

طـور بـه  ـت، 
آنو وضـعيت ( 
بنگـاهي شـبه  و

دانش هـاي  يـي 

دان انحصـار  صر
تحقيـق  مينـه 

بازت با مرتبط ي
دا از طرفـه  ك
فراستخواه،( ت

رقابت .است لي
ر هـا،  گـروه  ت 

اسـت گسـترش
و اجتماعي رد

.دهد مي پايدار

گـر اكنـون  ما
ديـده  شـركت 

د و كند فكر ي
يك آموزشي ي

منظ به الزم هاي
اسـطور استاد 

و رقـابتي  ضـاع
ش« نوعي به را د

علمي ناب اي
رفت و داري گـاه
پژ« پديـده  و ت

اسـ شده تحول
هنجـاري  عف

و هـا  دانشـگاه 
گرا درون با سه

عص كه است ن
ز در رقيـب  ي
هاي فعاليت و ه

يك و خطي رت
است گيري كل

عا آموزش دن
رقابـت دولتـي، 

گ حـال  در دي
عملكر شيوه ن

ناپا هاي ضويت

ا بود؛ فرهنگي
ش و بنگاه يك
نوآوري وري ره
الگوي اساساً .د

ه مهارت وسعه
از آن در و هد

اوض ايـن  رات
خود جاي »مي
هنجارها به ك
بنگ مقتضيات ه

است كرده نفوذ
ت دستخوش ن

ضـع و نجاري
د شـدن  شركتي

مقايس در آنها ن

اين شدن ركتي
هـاي بنگـاه  و 
مشاوره هاي گاه

صور به دانش،
شك حال در اي

شد جهاني هاي 
هاي دستگاه ا
جـد شكل به ،

جايگزين متعين
عض به را خود ي

ميراث انتقال
مانند دانشگاه

بهر به مداوم ور
باشد داشته هاني

تو براي دگيري
ده مي رقابتي ع

مخـاطر بـا  ـان
علم اجتماع« ب

مشترك تعهدات
وغيره گرايي ام

ن علمي جتماع
پيشين جاافتاده 

هن بي هاي عيت
ش آثار از يكي 

شدن گراتر رون

شر با مرتبط ل
اسـت آمـده  ر

بنگ به وآوري،
جريان و اند ه
پيچيده هاي ل

مؤلفه ديگر از
با بنگاه، با شگاه
هم با علمي ع
نام و فردي كرد
جاي پايدار ي

آن ملي نقش 
كه دارد وجود

طو به بازار، ت
جه اقتصاد در 
ياد - ياددهي د
اوضاع عهده از 
توأمـ اسـتاد  و 
ترتيب بدين .د
كنار در زيرا ؛
عا طرفي، بي د
اج و علمي كار 

الگوهاي و شده
وضع صورت ه
.دهد مي نشان 
بر پژوهشي، ي
  .ست

مسائل از رانجام
سـر به دانش د
نو و فناوري ي

شد فعال انش
تعامل و نيست 
.(  
شدن رقابتي 
دانش هم، با ها 
اجتماع فردي ن
عملكر شيوه كه
هاي عضويت و 

  

 

و دانش
و پنهاني

مقتضيات
بنگاهي

فرايند به
برآمدن
دانشجو
اند مواجه

دهد؛ مي
مانند آن،

فرهنگ
شد ظاهر
به گاهي
را خود
هاي گروه
است قبلي

سر
توليد در

واحدهاي
د تبديل

بنگاه به
32-15(

2.
دانشگاه
كنشگران
ك طوري

شود مي



 و ولـت 
 در دگي 

 معنـاي  
Gibbs,2

 اساس ر
 .كند مي

 رهنـگ 
 قاضيان

 بـدون   
 عـالم  ر
 بـه  و د 

 بـه  جـه 
 را جـل 

 كـه  نـد 
 .گيرنـد 

 از رشـت 
 و خانـه 
209.(  

 حسـوب 
 قـبالً  ـر 

 روايـت 
 ننـدگان 
 ردهايي 
 مصرف

 و ايـده 
 ســنجش

دو ،هـا  بنگـاه  
پراكنـد نـوعي  

.است هميدني
-2001:85( ست

بر و است عالي
م حركت »رايي
فر حاشيه به ار

متق و بازار هاي
كـه شـجوياني

در علمي تتبع 
نيسـتند توجـه  

توج بـا  و اي ـه 
عاج اي مسـئله   
ان اينان .گويند ي

گ مـي  قرار لمي
بيش شانسـي  ـد، 
كتابخ كنج در ر،
 1388: 210-9

مح عـالي  زش
اگـ .اسـت  ول 
ر اساس بر مي
كنن مصـرف  و ن

اسـتاندار بـر  ـا 
م منطق كند، ده
فا - هزينـه  طق
س در منــابع ي

با نيز ردادهايي
و شـود  مي ي

فه زمينه همين
ا شدن محو و

ع آموزش شدن
گر متوسط« نگ
كا و كسب مره
نيروه با بايد كه

دانش يا شمندان
و اكتشاف و ت

محـل  و دارند
حرفـ صـورت 

دهنـد، مي جام
مي پاسخ جاري

عل جوامع و ي
رونـد مـي  ـيش

بازار هياهوي 
فراستخواه،( د

آموز شدن هاني
تحـو حـال  در
علم تحقيقي و

متقاضيان نتظار
هـ دانشـگاه  بي
برآورد نيز را ر
منط كه گونه مان
كــارگيري بــه و

قرار بلكه ست،
مركززدايي شگاه

در نيز زدايي
رفتن تحليل ل

ش جهاني هاي
فرهن سمت به

روزم تمايالت
بلك نيست، عاج
دانش .باشد اشته
حيرت از رتري
ند اي مبادله ش
ص بـه  كه برند ي
انج اثربخشي ي
ج تقاضاي به ،

دانشگاهي ديران
پـ بـازار  منطـق

به توجه بي كه
اند رفته فرو مي
جه هاي مؤلفه ر

دانـش  در يت
بود توجه ورد
ان مورد هاي ك
G(. ارزيا براي
بازا نيروهاي و
هما كند؛ مي وذ

گــذار ســرمايه

نيس علمي تماع
دانشگ و دانش ز

ايدئولوژي يند
حال در مداوم

مؤلفه ديگر از
دانش، در »يي

نفع به فكرانه،
ع برج ديگر اه

د نزديك املي
بر سطوح در ر
ارزش چندان ،د

مي پيش را كار
هاي فعاليت اها،
دهند، مي نشان
مد ها، بنگاه و

م بـا  كه اهري
ك دارند نظر هل
علم مطالعه و ل

ديگر از نيز دن
مطلوبي و يفيت
مو شناختي فت
مالك به اكنون ،

Gibbs, 2001: 85-

و ها بنگاه رات
نفو علم سازي
س عقالنــي ات

اجت عضو صرفاً
از .دارد بازار ي

فراين است، يوع
طور به پايدار 

شدن فراگير 
گراي نخبه« هنگ
روشنف اصلي ت
دانشگا .رود ي
تعا بازي هاي 
بازار وضعيت ه

اند شده ور غوطه
دانشگراني ها،
تقاضا و بازار ت
 مهارتي كنند، 

ها دستگاه وجه
ما افراد عرصه،

اه و متفكر گان
تأمل به تحقيق 
شد استاندارد 
كي معيارهاي .د

معرف پيشين اي
شد، مي سنجيده

94-( شود مي د

انتظا كه شود ي
استاندارد در د

ترجيحــا و ت

  

 

شدن
ي در
:سوم
 ابعاد

14

ص علمي
نيروهاي

شيو حال
و ثابت

94(.  
3.

فرهن آن،
تمايالت
مي علمي

طرف و
به توجه
غو درون
آنه جاي

وضعيت
مي حل
تو محل
ع اين در

برجستگ
خلوت
4.

شود مي
ها مالك
س علمي

تأكيد نيز
مي تأكيد

كاربرد و
مقتضــيا

ش جهاني
آموزش عالي
هزاره س

وها  مؤلفه
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 دانـش  
 بلكـه   
 بـه  را د

 بـه  ري 
 معطوف

 سـمت  
 ارزش ن 

 دانـش 
 در فاده 

 .اسـت  
 نــدهاي
 گذشـته، 

 هـايي  ه 
 العـات 

 ابعـاد  ر
 قـرار  ل 
 چهـره  

 متحـول 
 ـازاري 

 كه طور
 و گيـرد 

 صورت
.  

 قلمـداد 
 هـيچ  ن 

 كـاهش 

كنشـگران  لـه 
نيسـت، سايي

خود كار نتيجه 
بيشـتر دسترسي
م علمي اندارد

بـه  روز بـه  ز
بيشـترين مـي 
د موجـود  ـات 

اسـتف قابـل  و و 

عـالي  مـوزش 
فراين بــه ــازي

گ در اگـر  .ـت 
بسـته شـكل  ه 

اطال از حقيقـات 
در هـا  فناوري و

تبـادل و مبادلـه 
بـه  چهـره  الت

م علمـي  دالت
بـ بـه  را خود ي
همانط .بدهد دد
گ نمي صورت 
ص به مرسوم، ي
، 1386: 212.(

ق تجـاري  اليي
بـدون شـدن  ي 

ك و عـالي  زش 

مباد كنـد؛  مـي
شنا و تأييد تن

بتواند شگري
د امكان طريق
استا كلي، طور
روز علمي، هاي
علم پژوهش آن

اطالعـ سـتفاده 
نـو فراينـد  ك

1: 211.(  
آم شـدن  هـاني

مجــ واقعيــت ن
اسـ داده ـوعي

بـه و گرفـت  ي
تح امـروزه  ـد،
و ها خالقيت ع

م مـورد  حظـه،
تعامال سنتي ي
مباد متعارف اد

جاي نيز بنگاه
متعد هاي گزينه
سنتي هاي شيوه

هاي محدوديت
فراستخواه،( بد

كاال مثابه به عالي
جهـاني اگرچـه 
آمـوز به ستيابي

م پيـدا  دخليت
گرفت و علمي ع
پژوهش اينكه .ند

اين از تا كند
به و گيرد مي
استاندارده نين

آ كه معنا بدين
اس بـراي  القيت
يـك جديد، صول

1388 ستخواه،
جه هاي مؤلفه
جريــان ظهــور
متنـ و پيچيـده

مـي صـورت  د
شـد مـي  مبادلـه

موضوع .كند ي
لح بـه  لحظـه  و

الگوهاي كه ت
ابعا و اندازه  ز

يك به انشگاه
گ و شديد هاي

ش با و محدود
و دانشگاهي ي
يابد مي توسعه ه
عا آموزش كه 
ا .اسـت  بازار 
دس گسترش ظر

مد دانش، خش
اجتماع به مقاله
كند مي پيدا نيز
عرضه ها بنگاه

قوت روز به ز
همچن .شود ي

ب .يابد مي رايش
خال بيشترين ن،

محص يك تازه
فراس( گيرد مي ت
از ديگر يكي 

ظ و ارتباطــات
پ ابعـاد  عـالي  

محدود طالعات
م محـدودي  س
مي تغذيه اي كه
و انـد  وسيع و

است شده سبب
نيز و علمي ماع

د يك از دانش
ه رقابت با ملي

فيزيكي هاي س
هاي تقويم از ن
شبكه مقياس ر

است شده جب
نيروي نحصار

نظ از بيشتري ت

بخ پژوهشي اي
م اهداي حد ر

بازاري دوستد
ب و دولتي هاي
روز بيايد، راهم
مي بازاري ضيات
گر »علمي يني

آن طريق از كه 
توليد منظور ه

صورت رقابتي
شدن مجازي 
و اطالعــات ي

آمـوزش شدن
اط اساس بر ت
مقياس در كه د
شبك برخط و د
گسترده كيفي 
اوضاع اين .د

اجتم در يزيكي
د خطي جريان

فرام مقياس در 
كالس در انش

بيرون ادگيري،
در دور راه از ي

موج شدن هاني
ا تحت اساساً 
اثرات تواند مي

  

 

ها برنامه
در صرفاً
داد جنبه

ه دستگاه
فر منابع
مقتض به
كارآفري«
كدارد را

به بشري
ر شرايط
5.

فنــاوري
ش جهاني

تحقيقات
آمد درمي

نامحدود
كو كمي
گيرند مي

فيز صرفاً
ج و شود

مجازي
دا انتقال
يا فرايند

يادگيري
جه

كه شود
م شكي،



 نيـز  في

 اسـت،  
 طـور  ه 

 .شـود  ي 
 و بقـا  ر 

 گشايند
 ليبرالي، 

 وضـع   
 معتقـد  

 ؤسسات
 جويان 

 قبيل ز
 و گيرد 
 حـال،  ر 
 داشت ر

 و افـت 
 1383: 

 و ـنعت 
 طـرف  
 دولت، 

منف هاي جنبه د
  .كند  

گرفتـه  انجـام 
بـه آن موزشـي

مـي تـداعي  ن
منظـور به كه د
بگ بازار روي ا
نئـو اقتصـاد  س 
طريـق از آن ي 

نئـوليبرالي  ـاد 
مؤ از زدايي ت

دانشـج الرهـاي 

ا مسائلي اشد،
مي قرار فزون

هـر بـه  .دهـد  
قرار بزرگ نان
يا افزايش ها يه
خورشيدي،( د

صـ دانشـگاه،  
يك از انشگاه

ميان گانه سه ي

تواند مي باشد،
كتهديد جدي

ا عـالي  ـوزش 
آم و فرهنگـي 

ذهن در تجاري
معتقدند اليستي
ر خود آغوش

اسـاس بـر  .وند
هـاي هزينـه  كه
اقتصـ مقابل در

مقررات و ربران
دال سـر  بر انند

با عالي موزش
روزا توجه ورد
مـي  تشكيل را

اقتصاددان توجه
شهري طريق از

كرد وارد يبرال

روابط »گانه سه
د و دولت گانه

پيوندي سمت

ب داشته توسعه
طور به را رها

  ي
آمـ شدن جهاني

اجتمـاعي،  ي،

  عالي موزش
ت و اقتصادي ت

نئوليبرا دگاهي
آ بايد پرشتاب،

شـو تبديل ور
ك »عمومي اليي

د .هستند ناحق
كار پرداخت بر

بتوا مؤسسات
138: 110.(  

آ اولويت در د
مو كارايي و )ي

ر جامعه و الي
تو مورد مسائل
بازار در ذاري

نئولي اقتصادي

س منحني« الب
دوگ روابط ضر

به ديگر طرف

حال در رهاي
كشو اين هاي 

عالي آموزش ن
ج درباره كه تي

سياسي تصادي،
  .ت

آم شدن جهاني
صورت به صوالً

ديد با دانشگاه 
پ تغييرات از لو
محو مشتري ري
كاال« مثابه به ي
نا و جهت بي ،

ب مبتني موزش
اين تا شود ين

89 يانگ،( كنند
سود و هزينه ع
مالي تأمين( ي
عا آموزش بين
حاشيه در الي
گذ سرمايه هاي
نظريه حيطه ر

جا فرضيه ورف
حاض حال در .د
ط از دانشگاه و

كشور در دانش
دانشگاه و شد

شدن جهاني د
مطالعاتي در موع

اقت هاي ويژگي
است شده بحث 

ج اقتصادي عاد
اص ،شدن جهاني
كنندگان هدايت

مملو دنيايي در 
تجار هاي ركت

آموزشي قيود و
شود، مي تأمين

آم با نظام اين ه
جايگزين بايد ي،

ك رقابت وزش
موضوع كه اني
گذاري سرمايه ،

ب روابط از همي
عا آموزش الي

ه شيوه اهميت 
در جدي طور 

17.(  
ليسدور و كويچ

اند كرده ارائه را
صنعت ميان ط

  

 

شدن
ي در
:سوم
 ابعاد

14

د كمبود
با داشته

ابعاد .3
مجمو در

و درباره
اي ويژه

ابع .1-3
ج پديده
هد اغلب

كاميابي
شر به و

و قوانين
ت ماليات
كه است

آموزشي
آمو براي

زما
ها هزينه
مه جنبه
ما تأمين

اينكه تا
به را آن

186-78
اتك
ر دولت

روابط و

ش جهاني
آموزش عالي
هزاره س

وها  مؤلفه
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 و ـنعت 
 شـوند  ي 
 تـالش  
 اكنـون  

 از .سـت 
 خلـق  ي 
 در را ت 

 سـطوح 
 در اري

 اتفـاق  ز 
 هـاي  نه

 مـوازين 
 هـاي  ي 
 دسـت  

 يهـا  ي 
 جويان،

 دهـايي 
 و عـالي 

 زهـاي 
 از وهـي 
 را عـالي 
 و داري

 شورها،
 هـاي  ي 
 نقـش  ه 

صـ بـه  شـدن  
مـي وارد ـاني 

جـديت  بـا  ـا 
واقـع  در .ننـد 

اس كرده برقرار
بـراي فـدرال   

اكتشـافات و ت 
س بنيان، دانش ه

د سـرمايه  ـعه 

نيـز سـازي  ـي 
هزين پرداخت 

م ويـژه  بـه  ،ي 
خروجـي و ات 

به ها دانشگاه 
جـويي صـرفه  ،

دانشج تعداد ش

راهبر از يكـي 
ع آمـوزش  دن 
نيا بـه  پاسـخ  ر
گرو جهـاني،  

ع آموزش سات
د سـرمايه  سـعه 
كش درون طبقاتي
توانمنـدي عظـم 

بـه آنـان  لـذا،  

مـرتبط  بـا  هـا
جهـ اقتصـاد  در
جـ همـه  در ـا

كن پيـدا  نوعلم
ب اي فعاالنه تي
مـالي منـابع  ز

اختراعـات يـن
شده جهاني صاد
توسـ مهـم  نون
20-203.(  

خصوصـ سوي
توانايي كه ست

سـازي صوصـي 
تحقيقـا كيفيت
سرنوشت ردن
،شدن جهاني ت
افزايش كنار در ا

ي مهـارت  يجاد
شـد جهاني غير
در .اسـت  فتـه
بازارهاي در ت
مؤسس سازي ي
توس ماهيـت  به
طب عظيم هاي ف

اع بخـش  رفتن
.اسـت  شدن ي

ه دانشـگاه  ـون
د تـدريج  بـه  ت

هـ دانشگاه س
تكن مهم هاي زه
شراكت پيوند ت

ا هـا  دانشـگاه 
ا سـپس  كننـد،

اقتص يك در .د
كـان شود، مي ت

4 :1386 نتي،
س به حركت ي،

است كساني هاي
خص موازين اي

ك و التحصيالن
سپر خطر هنده
وضعيت در .ت
ها دانشگاه دجه

117-116.(  
اي و عالي زش
متغ الگوهاي و

گرف قـرار  اوان
رقابت و وري ه

خصوصي للي،
ب توجه با كه د

شكاف و ها ري
گر ناديده عناي
جهاني عصر ر

اكنـ .رود مي ش
دولت شارهاي

اساس همين بر .
حوز در خود 

صنعت با انشگاه
دانـش،  توليـد

ك مـي  استفاده 
دهند مي قرار ي

يافت دانشگاه
دالن( شود مي ب

مالي هاي كمك
ه خواسته به ل

اجرا از كه وبي
فارغ استعداد 
ده نشان است، ه

است شدن جهاني
بود ناگهاني طع

:1389 يانگ،
آمو مؤسسات

فشارها به خي
فـر بررسـي  و
بهره كارايي، ظ
المل بين هاي ان

معتقدند خالفان
نابرابر همچنين

مع به عالي ش
د جامعه افراد

پيش صنعت و 
فش برابر در ييو
، 1386: 198.(
براي شركايي 
دا كه هستيم ن

ت گانه سه رايند
ابتكارات و ت

خصوصي خش
در كه خصص
محسوب جهاني

ك قطع موازات 
تمايل نوعي كه 
عيو .دارند را ي
و ها توانايي به

شده فاش هيان
ج بازارمحور ي
قطع و كاهش ر
( است آور يان

سازي صوصي
پاسخ منزله به ه
و بحـث  مورد 

حفظ براي شدن
سازما و نظران 
مخ اما .كنند مي 

ه و آن زيربنايي
آموزش سازي صي
هاي مهارت و

  

 

دانشگاه
گو پاسخ

دالنتي،(
كنند مي

آن شاهد
فر طريق

اختراعات
بخ اختيار
تخ باالي
ج سطح

به
افتد مي

تحصيلي
ب مربوط

دانشگاه
نيروهاي
د دولتي
زي بسيار

خص
كه است

اشتغال،
ش جهاني
صاحب
پيشنهاد
ز اصول

خصوص
و انساني



 هميـت 

 فعاليـت 
 بـا  را ـا 

 صـوص 
 توسـعه 

 و بـازار 

 درنهـا  
 گرفته ر
 معاصر 
 دولت و
 نظر از 

 نـدهاي 
 خـتالف 

 دنبـال  ه 
 جهـان  

 هنـوز  ا 
 در ادي
 كـه  ارد 
 خـود  ه
 علم قد 

 هسـتند 
 عمــومي

اه عـالي  ـوزش 

ف متغيـر  و س 
آنهـ بـرون،  و 

خص در مـومي 
ت در هـا  شـگاه 

ب اقتصـادهاي  
  .است ه

تن نه اجتماع در
قرار توجه ورد
دنياي در ساني
و ملت و وندي

شدن جهاني ره
فراين و اسـت  
اخ بـاره  اين در

بـه تـر  جـانس 
شـدن  بخـش  

هـا دولـت  ـد، 
زيا حد تا نيز ي

نـدا وجـود  كي 
كننده تعيين قش

آنها مقابل در 
ه جملـه  آن از 

ع نــوين كــرد

آمـ در گـذاري 

حسـا بسـيار  ي
درون در صادي

عم انتظـارات  و
دانش كـه  قشـي

از مشخصي ل
كرده ايجاد لي

  لي
د تغيير براي يد

مو نيز فرهنگي
انس شرايط مهم
شهرو بين باط
دربار شده ارائه
زوال به رو ت

د نظريات اين
متج و تـر  هنـگ
بخـش  اعـث

گوينـ مـي  ـخن
داري سرمايه و
شـكي حـال  ين
نقش زيادي حد 

بسياري رقباي
المللي بين لتي
رويك و شــدن ي

گ سـرمايه  و ب
35.(  
وضـعيتي در ـا

اقتص و سياسي
رو ازايـن  .ست

نق از هـا  دولـت
اصول كاربرد و

عا آموزش راي

عال آموزش بر 
جدي و درتمند

و سياسي عي،
م بسيار هاي ده

ارتب است مكن
ا نظريات ).53
ملت دولت كه د
كه درحالي ت؛
هماه جهـاني  ،

با محلـي  گران

سـ دولت قش
شوند مي سوب

عـي در .است ه
تا ها دولت .ت

ر اما ؛اند كرده
غيردول هاي ان

جهــاني جمــوع،

مناسـب بستر و
57 :1383 لي،
هـ دانشـگاه  زه
س سريع بسيار ت
اس كرده مواجه 

د نگرانـي  الي،
و كنند مي بازي
بر را نويني ينه

شدن جهاني ي
قد نيرويي منزله
اجتماع ابعاد ر
كنند تعيين از ي
مم سرانجام كه

32 :1383 حي،
دارند نظر اتفاق
است يافته زوني

،شدن جهاني ه
بازيگ سرسختي

نق كاهش از مه
محسو جهاني ن

شده دهي زمان
است شده قصان
حفظ را ليدي
سازما و ردولتي

مج در ).192-

زمينه ايجاد ر
اسماعيل امين( 
امروز مجموع 
تحوالت زيرا ؛

اي پيچيده هاي
عا آموزش به 
ب اقتصادي و ي
زمي سازماني، ت

سياسي أثيرات
م به اغلب شدن

د بلكه صادي،
يكي شدن جهاني
شود مي سوب

صالح( بگسلد م
ا مسئله اين بر 

روزافز اهميت
پديد آيا كه ند
س نتيجه در يا د
.  

هم اينكه وجود
بازيگران دترين
سا ملي خطوط

نق دچار ملي ت
كل هاي سياست

غير بخش كه 
193 :1386 ي،

  

 

شدن
ي در
:سوم
 ابعاد

14

د دولت
دهند مي

در
كنند؛ مي

ه چالش
دستيابي
اجتماعي
مديريت

تأ .2-3
ش جهاني
اقتص ابعاد
ج .است
محس نيز
هم از را

سياسي
ا فراملي

دارن نظر
آورد مي
.شود مي

و با
قدرتمند
خ امتداد

حاكميت
س درباره
اند كرده

دالنتــي(

ش جهاني
آموزش عالي
هزاره س

وها  مؤلفه
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 .دهـد  ي 
 شـمار  
 ارائـه  ، 

 ادهـاي 
 كـه  ـت 

 - ـومي 

 خـدمات 
 ملـي  ي 

 تـر  يـده 
 دمـدت 

 در هـا 
-123.( 

 كـه  ـت 
 بـدين  ا 

 سياسـت 
 كـه  ت 

 آور ـرام 
 سـوب 

 دربـاره  
-79.(  
 عمـده  

 ـدرت 
 اسـت؟ 

 مسـئله  
 جويان، 

 هدف را

مـي تغييـر  را ـا 
بـه  عوامـل  ز
مـالي منـابع  ن 
نها تعيـين  در م 

اسـ صادق يي
عمـو مخـتلط  م 

خ خصوصـي  
عمـومي بخـش 

پيچيـ اوضـاع  ، 
بلند ازاند چشم 

آنه نقش درباره
 ، 1387: 125-

اسـ روشـن  ـه 
تـا هسـتند  لي
سي بنـابراين  د؛ 

اسـت مشـخص
احتـ و زشـمند 

محس منتقدانـه   
خـود  ساسـي 

-80 :1389 س،
مسئله دو عالي

قـ افـزايش  و ت 
ا نيـز  دانشـگاه

اصـوالً  زيـرا  
دانشـج مـوزش 

ر ملي اهداف 

آنهـ و اسـت  ه
ا ديگـر  يكـي 
تـأمين در دت،
كـم دسـت  يـا
كشورها در وع

نظـام كـه  هايي

يـا  عمـومي  ش
ب كننـدگان  مين
بپردازنـد، ورها

تا دارد وامي را
د خارج با اري
ديگـران، و ون
البتـ .هسـتند  ـا

عا آموزش مله
كننـد حمايـت 

م بسيار البته .د
ارز اصـلي تنها

دانـش توليـد 
اس نقـش  سـت
وايتكوس و ين
ع آموزش سات
دولـت نقش ش

د اجتماعي لت
شـود،  مـي  وط

آم ،هـا  انشـگاه 
و ها آرمان به 

كشـانده چالش
تجـارت  سازي
عـا حسـب  ـر

ي عالي موزشي
موضوع اين .نند
كشـوره در يـا

بخـش خـارجي
تـأم يـا  ملي ار
كشو ديگر در 
ر ها دولت ها ق

تجا رشد دهاي
برتـو( گزيننـد

هـ دانشـگاه  رد
جم از محور ش

كشـور  داخـل
بود خواهد ذار
ت نه علمي هيئت
از اطمينـان  ب
توانس خواهـد  ي

جوسويسي( كند
مؤسس بر شدن

كاهش آيا كه ت
رسال در زنگري
مربـو ها نشگاه
دا كـه  شد جب

معتقد هروندان

چ به را ها ملت
آزادس حد رين
بـ هـا  دولت ش،

آم خدمات مين
كن مي بازي ش

ي اسـت  حـاكم

خ كننـدگان  ن
بازا به باشند ته
بازاريابي به و

اتفاق اين مامي
پيامد با ارتباط

بر آموزشـي  ت
عملكر با رتباط
دانش اقتصاد عه
د در توسـعه  د

تأثيرگذ نيز عالي
هي اعضاي ادي
كسـب بـراي  م
عالي آموزش ب

ك بازي را حور
ش جهاني سياسي
است اين مسئله

باز معناي به ن
دان گيري شكل
موج ملي سطح

شه تربيت و ي

م دولت نقش ت،
بيشتر سوي به 
آموزش درباره 
تأم و نظارت ،
نقش فعاليت اين 

ح آنها در مومي
  .دارند صي

تـأمين كه گامي
داشت نظر در ي،
باشند داشته ي
تم مجموع در .

در زيادي ستره
خدمات تنظيم 
ار كننده تنظيم ا
توسع دنبال به ا

فرايند از توانند
ع آموزش بر ي
آزا و دانشگاه 

مهم شرطي لكه
ترتيب اين به .

مح دانش قتصاد
س تأثيرات باره
م نخستين :ارد
شدن جهاني اي
ش ماهيت به وم

س در »دانش و 
ملي فرهنگ از 

  

 

مديريت
حركت

.آيد مي
مقررات
مسئول
عم نظام

خصوص
هنگ
آموزشي
دسترسي

.شود مي
گست با و

و تأمين
ها دولت
ها دولت
بت وسيله

اقتصادي
استقالل
بل است،
شود مي

ا توسعه
درب
د وجود

فرايندها
د مسئله

قدرت«
حمايت



 جهـاني 
 عوامل

 نيـز  آن 

 ،»گـذار 
 در كـه  
 تـابع  ه 

 خـوردار 
 تـأمين  

 فقـط  س 
 روز هـر 

 رونـدها 
 امطمئن 
 تربيـت 
 رهنگـي 
 ديـدي 

 و رفتـار 
 كجاي ر
 باشـيم  

 رگرفتـه 
 بـه  و د 

 فرهنگي
 تنـوع  ت

ج سـطح  در ـر 
ع و قدرت هيت
هاي ويژگي و
 
گ سياسـت « را 

برسـيم  تيجـه 
گذشـته ماننـد 
برخ هـا  دولـت 
ها دولت سنتي

  عالي ش
كـس هـر  و ت
ه تكـاملي  اي 

ر ايـن  بيشـتر  
نـا دنيايي روان
ت و تعلـيم  نـه، 

فر زمينه پيش و
جد اجتمـاعي  ت 

  .شود مي وط
ر بـا  ما، از ك

هر در مردمان 
آگـاه  فراينـد  

دربر را آن كـه 
شـو مي متولد 

ف بعد درباره ).
سمت به جهان

حاضـ حال در
ماه و شده يدا

و دانش ماهيت
1383: 354.( 
آن ابعـاد  شـدن
نت ايـن  به ست
هم توانسـت  ـد

د مـالي  سـترده 
س طور به را ها 

آموزش بر شدن
گرفت مي صورت
رونـدها ـروزه
بـا  خـود  دگي
ر هاي شن الح
گون بدين .ست

و ما تربيت و م
مشـكالت بـا  
مربو همه به ي
هريك كه است ن

ديگر بر ستقيم
آن از كامـل  ر
ك اي جامعه گ
جامعه بطن ز
)135 :1383 ي،
ج :دارد وجود ي

د اما بگيرند؛ ل
هوي جديدي »ش

كه روست ين
3 اسماعيلي، ن
ش كوچـك  و 

اس ممكن گيريم،
نخواهنـ عـالي

گس هاي كمك ز
دانشگاه مالي ت

ش جهاني ماعي
ص آهستگي به

امـ .كنـد  درك
زنـد در الزاماً ن

اصطال به با يد
اس ناپايدار دگي
تعليم از بايد ا،

بايد آنان .اشد
فردي رفتار كه
آن بر دال ات،
غيرمس يا ستقيم
طـور بـه  ودمان

فرهنگ از عالي 
ا گذارد؛ مي ير
خورشيدي( ند
كلي ديدگاه دو

شكل اساس ين
دانش - قدرت

ازا ؛اند شده ون
امين( است ري
دولـت هاي ش
بگ نظر در »كار
ع آمـوزش  ـات

از نيز و باشند
اعتبارات اعظم

اجتم - رهنگي
اجتماعي رات

را فرايند اين ز
جوانان كه اي ه

با جوانان كنون
زند اوضاع آن
آنها فرهنگي نه

با آنها وظايف
شوند آگاه يت

ارتباطا يشرفت
مس تأثيري قريباً
خو حتي آنكه

آموزش ).49 
تأثي آن بر نيز و
كن مي كمك هم
د شدن جهاني 

اي بر و دهند ار
ق« جهاني هاي
دگرگو آن رنده

بازنگر مستلزمً 
نقش در تغيير ر

همك« و »كننده
مؤسسـا ديـك

ها دولت هاي 
ا بخش كه چرا

.  

فر ابعاد أثيرات
تغيير گذشته، ن

از قسمتي ست
گونه به يابند؛ ي

اك .شد خواهند
ويژگي كه وند

زمينه پيش ساساً
به متكي و ت

واقعي اين از و 
پي و شدن هاني

تق توانيم مي ن
بدون گذاريم،

:1380 وبر، و 
و پذيرد مي أثير

ه جامعه رفتن
آموزش و عي

  

 

شدن
ي در
:سوم
 ابعاد

14

قرا خود
رويكرده
پديدآور
ضرورتاً
اگر

ك تسهيل«
نز آينده

سياست
چ شوند؛

.كنند مي

تأ .3-3
قرون در
توانس مي

مي تغيير
خ مواجه
شو آشنا
اس و آنها
متفاو ما

رو روبه
جه
افكارمان

بگ جهان
هيرش(

تأ است،
گر شكل

اجتما -

ش جهاني
آموزش عالي
هزاره س

وها  مؤلفه
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 قطبـي  ك 
 كانـات 
 بالفعـل 

 كـه  ـرا 
تنهـا   نـه 

 موجب 
 امـين ( 

 شـدن  ي 
 فـزايش 

 و تنـوع 
 كـه  رت 

 صـطالح 
 بـه  شـتر 

 يشـتري 
 خواهنـد 

 ميـان  ي
 ـاختار، 

 هــا ــگاه
 رهنـگ 

 نظـر  از
 تحميـل 

 هــاي ش
 هـر  از 

 كننـد  ي 
             
1. Glocal

تـك و گـانگي 
امك از ـورداري

ب و بالقوه هاي 
چـ شود؛ مي جه

ن عـالي  ـوزش 
بلكه است، ده
اسـت  شـده  

جهـاني فراينـد 
اف سـبب  يـا  )ن
ت زمينـه  در ).ي 

صـور ايـن  ـه 
اص بـه  و شـود 

بيش هرچـه  ـع، 
بيش اهميـت  لـي 

خ چشـم  بـه  ر 

اي مالحظـه  ـل 
سـ قبيـل  از ـي 
دانشــ .اســت ه
فر بر ها ويژگي 

13: 86-85.( 
ت و بـومي  ـاي 

نگــرش دربــاره
دور به كه وند
مـي ترويج غلط

                       
l 

يگ سـوي  بـه  ن
برخـ دليـل  بـه
قابليت به دگاه
توج جديد ك
آمـ سـازي  بـوه
برد بين از را ي

آموزش دهاي

ف آيـا  كـه  ست
جهان شدن يي
محلـي هـاي  ـه
بـ دهـد،  مـي  ي

ش مـي  تركيـب 
واقـع در .آورد ي

محلـ - جهـاني 
كمتـر پيامـد  ه

قابـ تفـاوت  ه،
مختلفـ عوامـل 
برخاســته ــگاه
اين دارند، صي

388 صـباغيان، 
هـ فرهنـگ  دن

د هــايي گرانــي
شو مي ديده ران
غ باور اين با ل،

                        

جهان و دارد؛ ي
ب غـرب  رهنگ
ديد دو هر در
سبك به سازي گ
انب و همگـان  ي
عالي آموزش ن

فرايند بر تماعي

اس اين يابد، مي
كوكاكوالي مانند

جنبـ اهميـت  
روي متعـدد  ي

اي ويـژه  حلـي
مـي وجـود  ـه
ج تركيبـات  يم،
منزله به شدن ني

دانشگاه شدن ي
ع از تفـاوت  ن

دانشــ فرهنــگ
خاص هاي ژگي

ص( گذارند مي ي
ديـد خسـارت

نگ ايجــاد ــبب
استعمارگر از ي

ملل توسعه اره
     

برمي گام شدن
فر نهايت در و

.شود مي سلط
فرهنگ براي ي

دسترسي سازي
بودن طبقاتي و

اجت و فرهنگي
3-356.(  

م اهميت اينجا
ما( كند مي وليد
طريق از( شود

هاي شيوه طريق
مح راينـدهاي

بـ را 1محلـي  -
بنگـريم رهنـگ

جهان تجربي ي

المللي بين ضوع
اين دارد؛ وجود
و مطالعــه ورد
ويژ كه هستند 

جاي بر عميقي
خ دليـل  بـه  ني
ســ غربــي، ــاي
جديدي نوع .د

دربا را مارگران

ش چندقطبي و ي
 كند مي حركت
مس دنيا بر بيشتر

عالي آموزش ت
س فراهم با شدن
گرايي نخبه ي

متمركز كنترل
357 :1383 ي،

در كه ضوعي
تو متجانس يي

ش مي گوناگوني
از امر اين ني،
فر با جهاني اي
- جهـاني  ـاي
فر منزله به شدن

هاي شاخص و 
 
موض با ارتباط 
و مختلف هاي 

مــو رشــته هــا،
اي پيچيده هاي

ع اثرات سسات
جها آموزش ي،

هــ ارزش مانــه
شود مي رطلبانه

استعم عقايد ي

  

 

فرهنگي
حر شدن
ب تبليغي

مؤسسات
ش جهاني
هاي جنبه

ك كاهش
اسماعيلي
مو
پيامدهاي

گ و تنوع
گوناگوني
فرايندها
هـ پديده
ش جهاني

يابند مي
 .خورد

در
دانشگاه
راهبرده
ه سازمان

مؤس اين
فرهنگي

رحم بــي
استعمار
اي عاطفه



 ـترهاي 
 هـاي  ض 

 اطـالق  
 هـاي  ي
 هـاي  به

 باشـت، 
 سترسـي 
 نـاوري 

 اسـت  ه 
 ايـن  .د 
 هـاي  نه
 رشـد  . 

 سـتفاده 
 بـه  دان 
 در و د
 امـين ( 

 جديد ه
 اسـاتيد  

 را شـان 
 تقـويم  

 بـه  روز
 كنند مي

             
1. Online

بسـ ايـن  دگان 
فـرض پـيش  ره 

)افـزار  نرم و 
فناوري توسعه .

جنب جهاني طح
انب آوري، جمـع 
دس و زمـان  ن

فن .اسـت  شـدن 
توانسـته هزينه

كنـد فـراهم  تي 
كتابخان به رسي

آيـد مـي  شـمار 
اس مـورد  اوري

عالقمنـد و يان 
كنند برقرار صري

باشـند  داشـته 

شيوه .است وع
بـه  و كند مي 

شهاي برنامـه  ـي 
1اليـن  آن ـخه 

ر اينترنتي نام ت
م انتخاب شدن،

                       
e 

كننـد مصـرف  
دربـا گيـري  يم

 عالي زش
افزار سخت( ي

.سازند مي سهيل
سط در طالعات

ج ).123 :1383
ينتر كوتاه در ت

ش جهـاني  هاي
ه كاهش و كان

مـديريت گيري 
دستر امكان .ت
ش بـه  موارد ن
فنا روند تأثير ز
دانشـجوي تـا  ت
بصر و سمعي ط

د مسـتقيم  كت

وقو حال در ي
توجه كارايي

دهـ سازمان و د
نسـخ اكنـون  وم،
ثبت و دهد مي
ش انتخاب جاي

                        

اغلـب .هسـتند
تصـميم و خيص
138: 123.(  

آموز بر شدن ي
هايي فناوري عه
تسه را جهاني ت
اط به ارزان و 

3 زاده، هرعلـي
اطالعات از هي
ه ويژگي ترين م

مك و زمان امل
تصميم و صادي
است بوده دمند

اين از اي اهواره
از اي نمونه خير
اسـت شـده  ب

ارتباط دنيا قاط
مشـارك علمـي 

تغييراتي مدرن ي
و بازدهي ري
كنند توجه ويان

عمـو دسترس
قرار مردم تيار

ج به انشجويان
     

ه ياريگر و واه
تشخ در كه ند
89 يانگ،( ستند

جهاني فناوري 
اشاع به شدن ي

اطالعات ترش
آسان دسترسي

مه( هسـتند  ن
انبوه حجم ال
مهم از نفع ذي 

عا رساندن اقل
اقتص هاي فيت

سود نيز عالي ش
ما رساني طالع

اخ هاي سال در
موجب كه ست

نق ديگر حققان
ميزگردهـاي  و

3.(  
هاي دانشگاه ر
تجا هاي الگو 

دانشجو ظرهاي
د در اينترنتي ت

اخت در را طالب
د حقيقت در .

خيرخو افرادي 
هستن آسيا از ي،
هست ناموفق ري

هاي جنبه أثير
جهاني فناوري،

گست روند كه د
د و اطالعاتي ،
شـد جهاني گر
انتقا و تحليل و
افراد براي آن 

حدا به با ساني
ظرف در اساسي

آموزش براي ت
ا هاي شبكه و 
د مجازي هاي 
ا رساني اطالع 
مح و مدرسان با
و سـمينارها  ت،
355 :1383 ي،

د حاضر حال 
به دانشگاهي ت
نظر به تا آورد ي

صفحات .خشند
مط بروشور و 

.شود مي تر كن

  

 

شدن
ي در
:سوم
 ابعاد

15

آنها كه
آموزشي
استعمار

تأ .4-3
ف بعد در
گردد مي

پيشرفته
ديگ مهم

و تجزيه
به آسان
رس اطالع
ا تحولي

تحوالت
اينترنتي
دانشگاه

علم در
با دانش،

جلسات
اسماعيلي
در
مديريت

مي فشار
بخ بهبود

دانشگاه
ممك روز

ش جهاني
آموزش عالي
هزاره س

وها  مؤلفه
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 ـجويان 
 هـاي  ي 
 ايجـاد   

 روش ا
 سـطوح 

 دنبـال  ي 
 شخصي

 .كنند ي
 بيشـتر  

 عضـاي 
 در ـدن 
 نـام  ت 

 اسـت؛  
 و آن از

 هيرش

 بـراي  را
 هـاي  ـه 
 ازياند ه

 خدمات
 ادگيري 
 مجـازي 

 شـيوه  ه 
 و ماتي 
 در يت 

دانشـ بـه  هـا  ه 
فنـاوري كه ست

عـالي آموزش

ها دانشگاه و ها
س در ؤسسـات

تكنولـوژي ب 
مش طرح يا ش
مي رهبري را ن
در .كننـد  مي 
اع تمـام  بـراي  

شـ سـهيم  و ي 
ثبـت هـاي  سـتم 
همـراه  ـرمايه 

ا اسـتفاده  ظـور 
ه( است شده ه

ر مجـازي  و ف 
برنامـ انتشـار   

راه مجازي اي
خ ارائه غيرسنتي

يـا نـوين،  ـاي 
مج هـاي  نشـگاه 

بـه كنوني عيت
خـدم ؤسسـات

مـدير قديمي 

دانشـگا كه ني
اس شده ذيرفته

آ در انقالبي ،ن

ه كالج كه ست
مؤ .دهنـد  ييـر

جـذب صـوص 
بينش گونه هيچ ن

آ علمي هيئت
انتخاب را غيير
جديـد  اي يانه

سـازي ذخيـره  
سيس و سـابداري 

سـ افـزايش  بـا
منظ بـه  افـراد  ش

داد اختصاص

مختلـف هاي ه
جـايگزين اي
ها دانشگاه و ي
غي هاي شكل ي
هـ فناوري .اند ه

دانش نتيجـه،  در

وضع در عالي
مؤ ظهـور  بـه 
الگوهاي با تي

زمان از واقع در
پذ اي گسترده ر

شدن جهاني ت

ا شده موجب
تغي را خـود  ي

خص در را فاوتي
بدون تحول و 

و دانشجويان
تغ فرايند جديد،
رايا ـ رساني الع
روش .اسـت  
حس در هـا،  هي
ب ها، كالج و ها

آمـوزش وري،
فناوري داري

راه اطالعاتي، 
الگوهـا .كند ي

الكترونيكي يري
خصوصي خش

برگزيده ملي ي
؛انـد  كرده مي

آموزش با تبط
جديـد  ـاوري

متفاوت كامالً ار

د ).86 :1389
طور به امر ين
رؤيت قابل وجه

جديد فناوري
همگـاني دمات
متف هاي راتژي

انقالب موارد ر
بسيار، موارد ر

جد فناوري ات
اطالع فناوري به

شـده پذير كان
مـوردپژوه و ا
ه دانشگاه هاي ه
فنـاو كسـب  ـه
نگهد و كسب ي

هاي فناوري و
مي فراهم عالي

يادگير پرديس،
بخ كنندگان مين

مرزهاي درون
عمو و پذير ان

مرت هاي نظام و
فنـ .ندارد را زم

ساختا كه ست

راجاسينگام، و
ا ،اند داده خاب

و عنوان به نو، 
  

ف كه است يهي
خـد و تحقيق ،
استر و هستند 
بيشتر در اما، ؛
در و گيرد مي 
امكانا به پاسخ 
ب دسترسي ها، 

امك دانشگاهيان
ها كالس در ت،
كتابخانه در و 
بـ اكنون كه ي
براي كاركنان م

1380: 83.(  
قلمرو در آوري
آموزش دمات
هاي شعبه ظير

تأم از شماري .
در ويژه به را ي

امكا را ينترنت
  .اند شده ي
و ها سازمان ره
الز كارايي يگر
اس شده منجر ي

  

 

و تيفين(
انتخ حق

اينترنتي
.كند مي

بدي
تدريس،
مختلفي

كنند؛ مي
صورت

در آنان
دانشگاه
د جامعه

اطالعات
دانشجو
اي سرمايه
استخدام

0 وبر، و
نوآ

خد ارائه
نظ مرزي
.اند شده

آموزشي
اي توسط

ازياند راه
ادار

دي سنتي
اطالعاتي



 هـاي  ن
 بـه  ديد 

 رتبـاط 
 باشـند  ي 

 راوانـي 
 از ياري 

 توسعه 
 سـوي  
 هـاي  ي

 ـاوري، 
ــديل   ب
 منطقـه  

 ماعـات 

 عـالي  ش 
 نـاوري 
 و ــحيح

 رهنگـي 
 چالشي 

 بـه  گر،
 آنهـا  د، 

 مسـتقيم 
 صادي

 اي معـه 
 دهد مي 
  .د

سازما نام به كه
شـد وابسـتگي  

ار مشـتريان،  ـه 
مـي ركززدايـي

فر بـه  عالي ش
بسـي بـراي  ـي 
،وري بهره يش
از امـا  .كنند مي
تكنولوژي و ت
فنـ از حاصـل  
ــي ن ــد م و كن
از را افـراد  ن 
اجتم و دهـد  ي 

آمـوزش بر دن
فن توسـعه  ينـد 
صــ هــاي شــيوه

فر و جتمـاعي
به شدن جهاني

ديگ سوي از .د
شـوند مي دهي 
مس نتيجـه  .اند ه

اقتص فعاليت نده
جام در وآوري 

تغيير را خود 
شود مي تبديل 

ك ها سازمان ن
جملـه  از صـي
همـ نيـاز  ـاس

تمر و لكردهـا 

آموزش در وري
حلـ راه را وري

افزاي ها، هزينه
مي تلقي وهشي
اطالعات فناوري

آموزش كه چرا
ــن ريشــه را ه ك
همچنـين كنـد،  

مـي سـوق  ني

شد جهاني وري
فراي سـو  يـك 

ش بــر متكــي ب
اج اقتصـادي،  ه
ج كه نيست ي

باشد شده ديل
سازمان دانش
شده داده سوق

درآورن حركت
نـو ظرفيـت  كه

اجتماعي يگاه
شود، مي صادر

اين .دارند دماتي
خاصـ هـاي  ـي

اسـ بر خدمات
عمل در ويـايي

فنا درباره جود
فنـاو گـذاران،  ت

كاهش وزشي،
پژ هاي مكاري

ف مزاياي كه ت
چ است؛ آن ن

ــه از تري جامع
مـي ارائـه  زي

جهـا و جـازي

فناو هاي جنبه
از .اسـت  ويه

مناســب هــاي
توسعه بر ميقي

تصادفي شك، ن
تبد امروزي هي
توليد اساس ر

س ارتباطي سعه
ح به نيروي عتي

ك هستند نوين
جاي دانش يب،
ص و وارد و ش

خد و توليدي
ويژگـ داراي د،
خ و محصول ئه

پو و خالقيـت 
1: 695.(  

موج هاي بحث
سياسـت و ـان
آمو كيفيت بود
هم در تسهيل و
است آن بيانگر 

ادار طرف هاي
ــي بيشــتر يزيك

مجاز جوامع ب
مج مناطق مت

  .كند 
تأثير گذشت،

دوسـو شدن ي
راهبرده ســاس

عم تأثير يابد، ق
بدون .گذاشت
دانشگاه دنياي

بر ما جوامع س
تو روش به ي
صنع كاالهاي ر

ييها دانش كه
ترتي اين به .نند
فرو و خريد ه

و صنعتي هاي
هستند مطرح ن
ارائه اطالعات، 
مشـتريان،  بـا  
383 اوليا، و ت
جديد، عصر 
مدرسـ .شود ي
بهب همچون ت،
و آموزش به ي

جهاني حوالت
ادعاه از كمتر 
ــي ب في و طبيع
قالب در يتر ت
سم به محلي و 
مي تضعيف را

آنچه به توجه
جهاني ابعاد گر
اس بــر اگــر ت،
تحقق شده يزي

گخواهد عالي 
براي اهميتي 
پس اين از كه ل
صنعتي توسعه ش
ديگر كه است 
بلك روند، نمي ر
كن مي بيان را ي

كه ديگر الهايي

  

 

شدن
ي در
:سوم
 ابعاد

15

ه سازمان
فرامدرن
فناوري
مستقيم

وحدت(
در
مي يافت

معضالت
دسترسي

تح ديگر
ارتباطي
تجــارب

اهميت كم
فيزيكي
ر انساني
ت با
ديگ مانند

اطالعــات
ري برنامه

آموزش
چنين با

دليل اين
روش از
اين آن،
شمار به

اقتصادي
كاال به و

ش جهاني
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 صـادي، 
 داشـته  
 شـدن  ي
 ايـران  ي 

 محـدود 
 اي جنبه

 ختلـف 

 ربنـايي 
 نظر از 
 .شـود  ن 

 رهـاي 
 ،كشور 

 ـاالخره 
 ديگـر  
 شـدن  ي 

 عوامـل 

 درصـد 
 طبق .د

 صيلكرده
 در شـور 

 خـروج 
 خـروج 

اقتص سياسـي،   
عـالي  مـوزش 

جهاني روند از 
عـالي مـوزش 
م ذيـل  مـوارد 

ج هر به توجه ا
مخ ابعـاد  ذاري 

زير و اساسـي  
چه زيادي ائل

نخبگـان جرت
رفتار عادالنـه،  
قانوني يا ييضا
بـ و كشـور  تي 

بـه  نخبگـان  ت 
جهـاني رونـد  

ع از يكـي  توان
  .دانست ن

د 25 حدود د،
كنند مي زندگي 
تحص ايرانيان ز
كش 91 بـين  ر

خ .اسـت   كـرده 
خ معـادل  شـور 

 ان
ابعـاد در شـدن

آم عرصـه  در ي
و نيست ستثنا

آ شدن جهاني 
م بـه  نمودها ن
با زيرا شود؛ مي

تأثيرگـذ از قـي

طـور  بـه  كنون
مسا و عوامل ن
مهاج باعث دوان
و منصـفانه  رد
قض حقوقي، ام

بهداشـت و كي
مهـاجرت مؤثر
با شد، بيان ها
ت مي را شدن ي
ايران جمله از

دار قرار جهان
يافته توسعه ي

از نفر هزار 18
د مغزهـا  فـرار

ك خـود  آن از 
كش ايـن  از لي

ايرا در عالي ش
ش جهاني شد، ه
غيرمستقيمي و
مس قاعده اين ز
نمودهاي از ي
اين كه است ي
م مختصري ره

عميق و متعـدد 

تـاكن كشورها ر
ميان اين در .ت

تو مي كه دارد
برخـور عـدم  ر

نظا ؛باشد اشته
پزشـك نظام ها،

م عوامل ديگر
مغزه فرار وامل

جهاني ديگر، ت
توسعه حال ر
ج كشورهاي در
كشورهاي در ن

0 تا 150 بين
ف نظر از ايران

را نخسـت  قام
عـا حصـيالت

آموزش شدن
گفته پيشين ث

و مستقيم يرات
از نيز ايران الي
برخي به ادامه ر
ضرور نكته ن
اشار آنها ترين م
هـاي  جلـوه  ،

  .شود

 زها
ديگر به خبگان
است نشده حليل

د وجود تماعي
در اسـت  كـن

دا ريشه ديگر 
دانشگاه و س

جمله از ماعي
عو منزله به كه

عبارت به .شد ر
د كشورهاي ر
صد در مغزها ر

اكنون هم كرده
ساالنه ،پول ي

.كنند مي قدام
مق جهان نيافته
تح با ايراني زار

ش جهاني دهاي
مباحث در كه ونه
تأثي فناوري و ي

عا آموزش ظام
در .است يرفته

اين ذكر .شود ي
مهم به بلكه د،
ايران، عالي ش
ش مي ديده شدن

مغز فرار زايش
نخ و مغزها رار

تح و تجزيه و 
اجت ،اقتصادي 

ممك نيـز  عوامل
عوامل يا آميز 
مدارس آموزشي 

اجتم و سياسي
مواردي .است

شديدتر عالي 
در مغزها فرار ي

فرار نظر از ران
تحصيلك يرانيان
المللي بين ندوق
ا ايران از روج
ن توسعه و سعه
هز 180 تا 150

  

 

نمود .4
گو همان

فرهنگي
نظ .است
پذي تأثير
مي اشاره
شود نمي
آموزش از

ش جهاني

افز .1-4
فر مسئله
بررسي
،سياسي
ع برخي
تبعيض
آ سيستم
س اوضاع
اكشوره
آموزش
شتابزاي
اير

اي كل از
صند آمار
خر براي
توس حال

0 ساالنه



 ايران وم
 به ولت

 هـزار  6
 خروج 

 صـندوق 
 170 از 

 اداره ي 
 نفـر  /3
ــد ده  انـ

 كـه  ـت 
 حـال  ر
 بخـش  
 افرادي 

 ـورهاي 
 بـه  مايه 

 ن،اققـ 
 .شود ي

 خـروج 
 سياسـي 

 و شد د
 يـوجه 

 بـودن  
 كشـور 

 كـه  ورد

علو وزارت 13
دو هزينه با كه
60 همچنـين  و
نسبت رسمي 
ص آمـار  طبق .

بـيش  و يراني
رسـمي آمـار  ق 

2/ ارشد، ناسي
ــاجرت ــرد ـ كـ

اسـ هـايي  زينه
در كشـورهاي 

بـراي  نگفـت 
،شود مي شامل

كشـ بـه  افـراد 
سـرم اين و ند
.  

محق ،نيست ت
مي تلقي كشور 
خ ديـد تر بـي  و
س نظـام  بقـاي  
خواهد منجر ي
تـ بي همچنين 

درگيـر  و شور
ك صـنعتي  مـي 

درآو صـدا  به 

388 سال در .
ك دانشجويي ار
و انـد  نگشـته  ز

آمارهاي طبق
است درصد 1
اي پزشك و س
طبـق و كنند مي

كارشن حصيلي
ــور ز مهــ كشـ

هز اتالف أ،مبد
ك .است شده ده

هن هـاي  هزينـه
ش را آنها ناچيز

ا ايـن  هاجرت
دهن مي دست ز

http://www.eb(.
نفت و معادن قط
يك اصلي ايه

و اسـت  واجـه
و كارآمـدي  و

يفراگير تماعي
.شد خواهد ته

كش علمي جامعه
علم رشـد  و ده
كساني براي را

است كشور ن
هز 12 ميان از

بـاز نفـر  400
.كنند مي صيل

5 افراد، اين ل
مهندس هزار 25

م زندگي مريكا
تح مدرك با نفر
ــانس ر از ليسـ

م كشور بر زها
تحصيلكرد و ر

ه صـرف  با اله
ن بودجه از مي
مه با متأسفانه ما

از را خود مايه
btekarnews.com

فقط كشورها ايه
سرما استادان و

مو بزرگـي  ـان
و اجرايـي  ري،

اجت و سياسي ن
گرفت نظام از ل

ج و علم براي
آيند به توجه ز
ر خطر زنگ د

  .اند بسته ائل

اين از سرمايه ر
ا ،1357 قالب

انـد،  كـرده  فر
تحص ايران از ج
كل تعداد به ان
50 از بيش نون
ام در عالي الت
ن 15 روزانه 13
ــر 5475 وع نفـ

http://(.  
مغز فرار پديده

ماهر نيروهاي
سا همه ما، ور

مهم سهم غالباً 
اما ؛كنند مي ت

سر از عظيمي
m( شود مي زير

سرما ديگر كه
و ها دانشگاه ت
زيـ بـا  زمينـه  ن
فكر پشتوانه ند

بحران به مدت
مسائل اين حل
نشدن قائل ش

از را آنها زمان،
تواند مي مسئله

مسا برخي به را

دالر ميليارد 50
انق ابتداي از رد
سف مختلف اي
خارج ايراني ي

اير از حصيالن
اكن هم پول لي
تحصيال با راني
387 سال در ،
ــوع در و  مجمـ

/fa.wikipedia.or

تأثير ترين صلي
تربيت و تعليم

كشو جمله از و
كه پرورش و 

تربيت متخصص
منابع صنعتي 

سراز مقصد اي
امروز دنياي ر

وضعيت و گران
ايـن در ايران ه

توان مي كه صان
م ميان در ،اشد

براي ديشيدن
ارزش و وقت ن

مقتضي سائل
م اين و است ه
ر خود گوش 

  

 

شدن
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:سوم
 ابعاد
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 ساليانه
كر اعالم

كشورها
دانشجو

التح فارغ
الملل بين
اير هزار

گذرنامه
ــرا دكتـ

)rg/wiki

اص
ت صرف
و توسعه
آموزش

م و ماهر
پيشرفته
كشورها

در 
پژوهشگ
متأسفانه
متخصص
با كشور
اند  مجال

مسئوالن
مس با آنها

بازداشته
و چشم

ش جهاني
آموزش عالي
هزاره س
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 مقولـه 
 پـارك  

 ولـوژي 
 تـوان  ت 
 يعني ،

 در رفته، 
  :د

 قـدرت 
 در نيـاز 

 و نوپـا  
 ايجـاد   

 بين باط
 و ـاري 

 ميـان  را
 و يريت 

 زايشـي 
 55 از ش 

 در يس 
 1380 ل 

 ازهـاي 
 كشور 

http(.  
 محـور، 

 و يـدي 
 و فنـي  

م ايـن  درگيـر  
.است فناوري 

تكنو نشـر  و عه 
تقويـت بـراي  

نوآوري چرخه
پيشـر كنولوژي

كر طرح زير ت
ق توسـعه  ظـور 

ن مـورد  زمـان  
صـنايع  و هـا  
بـه تشـويق  )4
ارتب ايجاد )5 ؛
همكـ سـازي  ن 

ر فنـاوري  و ش
مـدي بـازار  و ،
ز فراينـدهاي  و

بـيش در اوري 
پـرد فنـاوري  

سـال از يعنـي 
نيا رفـع  هدف 
در رشد مركز 

p://www.mehrne

م دانـش  قتصـاد 
تولي حقيقـاتي،

دانـش  جـذب 

نيـز  ما كشور 
پارك گيري ل

توسـعه ابـداع، 
بـومي  هـاي  ي
چ در درگير لي
تكن بر متكي ط

صورت به توان
منظ به كشور يع
كاهش )2 ؛ي
شركت براي ه
4 ؛اي رشـته  ن
؛پيشرفته هاي ي

آسـان )6 ؛قاتي

دانش فرايند ي،
،خصوصـي  ي

و رشـد  مراكـز 
فنـا و علمي ك
پارك ارياند 
ي قبـل  سـال  1

با كشور وري
90 و علمي ك

ews.com/fa/New

اقت توسـعه  يـق
تح هـاي  خـش 

ج بـه  كمـك  ،

كه استدني وز
شكل اساسي، ي
جذب، براي 

تكنولـوژي زي
اصل عناصر دن
متوسط و خرد ع

تو مي را فناوري
صنايع ولوژيكي

المللي بين ويژه 
ويژه به ژوهشي
بين هاي خصص

تكنولوژي بر ي
تحقيق مراكز و

  .خصوصي
علمي هاي ارك
هاي شركت سعه،
م طريـق  از را
پارك 800 از ش

راه با نيز ايران
0 از ايـران  .ت

فناو جريان يت
پارك 29 كنون

wsDetail.aspx?

طري از جامعـه 
بخ ارتبـاط  حقـق
دانش بر متكي

  فناوري ي
رو مباحث از ي
هاي بحث از ي
محلي يا ملي ت
ساز بهينه و ها ت
كرد متمركز يق

صنايع و هشي
ف پارك هر مده

تكنو موجودي
هب و داخلي ي

پژ ستاوردهاي
تخ گسترش به
متكي متوسط و

ها دانشگاه تي،
و دولتي هاي ش
پا فاهدا اين ه

توسع و تحقيق
نـوآوري  بر ي
بيش تاكنون رو
ا البته .است ده
است جديد وج
مديري منظور به

تا و است كرده
?NewsID=1508

در ثـروت  ش
تح و حقيقـات
م هاي شركت

هاي پارك وسعه
يكي اطالعات 
يكي ميان اين ر
است پايگاهي 
قابليت افزايش 
طري از كشور، 
پژوه مراكز ها، 

عم اهداف .گاه
بهبود و ارتقا 

بازارهاي در آنها
د كردن جاري

كمك )3 ؛ذير
و كوچك هاي

دولت مؤسسات 
بخش مساعي 

به دستيابي راي
مؤسسات ها، 

متكي هاي ركت
ازاين .كنند مي

شد ايجاد جهان
مو اين به وستن
ب را فناوري ي

ك ايجاد كشور 
855( است شده

افـزايش بـه  مك
تح نتايج سازي

رشد جامعه، ي

  

 

تو .2-4
فناوري
د .است

فناوري
يا نوين

نوآوري
دانشگاه

پايگ يك
1(
آ رقابت
تج فرايند
پذ آسيب
ه شركت
صنايع،
تشريك
بر 

دانشگاه
شر رشد

م تسهيل
ج كشور
پيو حال
ها پارك

صنعتي
ش ايجاد

كم
س تجاري
خدماتي



 و چـك 
 بـا  وآور 

 ايـن  .ت 
 ـدمات 

 برنامـه  
 كـه  ست
 كـل  ـد 

 از كــي

 تـرين  م 
 نقـش  ل 

 ناپـذير 
 هـا،  ت
 هـاي  اه 

 موجـود 
 نشـگاه 

 راه از ي 
 عهـده  ر

 سـياري 
 است ي
 ايـن  ـه 

 ـجويان 
 هـاي  كه 
 بـراي  را

كوچ هـاي  ركت 
نـو مهندسي و 

اسـت بـوده  هـا 
خـ صـادرات  ه 

پايـان  در ـزان 
اس شده بيني ش

درصـ 20 نيـان 
يك فنــاوري و م

مهـم از يكـي  
دليـل بـه  چنين

انكارن اهميت ه
دولت از بسياري

دانشـگا و شـي 
م اطالعـات  ي 
دا ،الكترونيك 

  .كرد
هـاي آموزش ل
ـ  فراگيـران  ش رب
بس .است داده ر
هايي فعاليت آن 
كـ فضـايي  و ت

دانشـ ،مجـازي
شـبك و نترنـت 
ر ارتبـاط  راري

شـر توسعه و
تحقيقاتي هاي

ه پـارك  ايـن  
بـه كشور رات
ميـ اين تا ارند
پيش ،اين بر وه

بن دانـش  والت
علــم هــاي رك
  .است وري

،اطالعـات  ري
همچ .رود مي ر

ويژه به و صادي
ب توجه كانون ر

آموزش هـاي  ـام
فنـاوري در لفي
تجارت ،ونيك
ك اشاره ونيكي

اشكال رآمدترين
آموزش در ايي

تغيير را دروس
مشابه ،گيرد مي

ماهيت اما ؛شود
م هـاي  كـالس 

اينت طريق از اي
برقر امكان كه 

ايجاد از مايت
ه شركت و ها
مهـم اهداف ز

صادر كل حجم
اميدوا مسئوالن

عالو .برسد صد
محصـو ـادرات

پــار تقويــت .
فناو و حقيقات

فنـاور ،جهـان
شمار به سوم ه
اقتص معادالت ز

در نوين اوري
نظـا باالخره و

مختلف كاربردي
الكترو دولت ه
الكترو رساني ع

كار و ديدترين
بسزا نقش تلف
سنتي هاي الس
م صورت جازي
ش مي انجام سنتي
در .اسـت  وت
ا رايانه هاي نس

كنند مي ستفاده

حم ،المللي بين
مؤسسه از يت
از كارآفريني و
ح درصد يك تا

م و يابد صاص
درص هشت به 

صـا حجم 140
دهــد تشــكيل
تح علوم، زارت

  مجازي گاه
تحقيقاتي و ي

هزاره در وري
از بسياري در

فنا اين جوامع،
فرهنگي مراكز

كهاي شاخه .ت
به توان مي آنها

اطالع و مجازي
جد از يكي زي

مختل كشورهاي
كال مفهوم زي

مج هاي كالس
س درس هاي س

متفاو ،شود مي
كنفران صورت

اس افزارهايي نرم

و داخلي هاي
حمايت ،فناوري 

فناوري وسعه
تا شد موجب ت

اختص كشور ان
توسعه پنجم ه
04 ازاند چشم 

ت را كشــور ت
وز بنيادي هاي 

دانشگ سترش
علمي مراكز در
فنا و علوم اي
آن راهبردي و

ج پيشرفت روند
م اقتصادي، ي
است گرفته رار
آ ترين مهم از ه
م هاي سازمان ،

مجاز هاي شگاه
ك در اخيراً و ت

مجا هاي نشگاه
ك در كه هايي ت

كالس و ها رنامه
انجام آن در ها
به را ها دوره ز

ن از و ارائه هاني
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ه سرمايه
متوسط
تو هدف

اقدامات
بنيا دانش
ساله پنج
سند در

صــادرات
سياست

گس .3-4
د امروزه
ها شاخه
و كليدي

ر در آن
ها قطب
قر جهان
كه است

،مجازي
دانش

است دور
دانش .دارد
فعاليت از
بر در كه

ه فعاليت
از بعضي
جه وب

ش جهاني
آموزش عالي
هزاره س
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 رايانـه   
 صـدها  

 ينترنـت 
 آنهـا  در

 وسـعه 
 اخيـر  ي 
 هـاي  گاه 

 راه از  
 كنند مي
 زمينـه  ر

 دهـه  ن 
 تحـت  

 نـه  ئـه 
 سـال  ن

 از وري 
 ؤسسـه 
 آن نبال
 ءجـز  را
 درس ك

 يحـد 
 دولتـي  
 انتقـال  

 نيـز  ـي 

طريـق از هـا  ره
امـروزه  .است

اي طريـق  از را 
د روش ايـن  ـا 
تو ضـرورت  ص 
هـاي سال طي ر
دانشـگا توسعه 

آمـوزش و شي
م تالش ها شگاه
در كشـور  گـي 
پايـان .كننـد  ـه 
هايي پروژه و 
ارائ بـا  تهـران  
همان تحصيلي 

فنـاو و قيقـات 
مؤ صـورت  ـه 

دن به .كرد واهد
ر الكترونيكـي  

تك صورت به 
  .د

وا تأسيسات و
اي مؤسسـه  م

از است بارت
المللـ بين سات

دور ايـن  بـه  د
ا پذير امكان ت

خود نشگاهي
بـ شـده  ارائه س
خصـوص در ده

در است، عالي
به اي ويژه جه

h.(  
آموزش نولوژي

دانش ويژه به شي
فرهنگ و زشـي

ارائـ مجـازي  ي
گرفت قرار ان

دانشگاه جازي
اول سال نيم ز

تحق علـوم،  رت
بـ ،خانـه وزارت
خو ارائه وزشي
آمـوزش  ازي
را دروسي آنها
اند كرده ارائه ي

و وظايف نتقال
سها درصد جاه

عب سازي صوصي
مؤسس جديد ير

ورود .دكنـ  مـي
اينترنت به تصال

دا هاي رشته و
دروس و ها رشته

يادشـد ضـعيت
آموزش شدن ي
توج نيز ايران ي

http://www.leitn

تكن در نوپا عتي
آموزش ؤسسات

آموز سـاختار 
هاي دانشگاه س
تهرا دانشگاه ر

مج آموزش يت
از و شد دازي
وزار سـال  ـان
نظـر  تحـت  ه
آمو خدمات ر
انـدا راه كـه  ند
آ از تعدادي ون

مجازي صورت

 
ان فرايند از ست
پنج از بيش ش

خصو تر عمومي
تعبي به .بازار ي

م فـراهم  ختلف
ا با كار محيط ر

دروس دنيا سر
ر تنوع كه كنند

وض بـه  توجـه 
جهاني نتيجه كه
عالي آموزش ظام

nerbox.ir/1388/0

صنعت ،ايران در
مؤ و مراكز اما
با مناسب ويي

تأسيس منظور ه
كا دستور در ي

ايتس 1380 سال
اند راه روزانه ن
همـ در .دش ز
كه داد خبر تي
كشو سراسر ر

كردن اعالم نيز
اكنو هم و داده
ص به خود وري

عالي آموزش
اس عبارت اهر

افزايش يا صوصي
ع يتعريف در ما

نيروهاي به لتي

مخ نقاط در يان
در يا خانه در 
سراس در معتبر 
ك مي ارائه هايي 

بـا  .اسـت  يـاد
كه مجازي هاي
نظ در كه ستيم

01( است شده 

مجازي شگاه
رود؛ مي شمار

الگو تر سريع ه
به الكترونيكي 

مجازي موزش
س .شد آغاز وان
دانشجويان راي
آغا آن از داري

اينترنت دانشگاه 
در اول نوع عي

ها دانشگاه از 
د قرار خود اي

حضو نشجويان

سازي خصوصي
ظا در سازي صي
خص يواحد ه
ام ؛خصوصي ش

دو وظايف ض

  

 

دانشجوي
شخصي
دانشگاه

دوره در
زي بسيار

ه دانشگاه
هس شاهد

مجازي
دانش

ش به دور
هرچه تا

آموزش
آم  1370
عنو اين

بر درس
برد بهره

تأسيس
غيرانتفاع
تعدادي
ها برنامه
دان براي

خ .4-4
خصوص
به دولتي

بخش  به
تفويض و



 براي .»
 تصادي

 ميـان  ط 
 دولتي 

 بـه  صـي 
 اندازه  
 اســت  

 هـاي  ه 
 حتمـاالً 

 و تأييـد 
 بـازار،  

 به روزه
 عـالي،  
 .دارد د 

 يـا  يسه
 ،شوند ي

 بـا   تـي 
 تقاضا 
 بـراي  

 هـاي  اه 
 شهريه،

 بـه  لتي
 .باشـد  
 را هـا  ه 
 ايـن  و 

»اقتصادي هاي
اقتص رونق ايجاد

روابـط گناهـاي 
هاي دارايي ش

خصوصـ خـش 
كاهش عالوه، 

ســازي صوصــي

هزينـه دائمي ش
اح و عمـومي  ه 

تأ را خصوصي
در متداول ي

امر .اند برداشته
آموزش  حوزه

وجـو  دولتي الً
رئي هيئت  اراي

مي  مالي تأمين 
دولت هـاي  شگاه

و عرضه آزاد ر
اساسـي  گـامي 

دانشـگا ويـت 
ش اخذ و علوم 
  .است عالي 

دول وبسيدهاي
داشـته  ختلفـي 

دانشـگا و هـا   
اسـت  حـدود 

ه فعاليت در ردم
ا و بهبود :ردمش

تنگ برداشـتن  
فروش از ناشي 

بخ تشـويق   راي
به .رقابت ش

خص بــر رتــب

افزايش با رويي
بودجـه بـر  ده
خ بخش رشد ي،

ها شيوه بر طبق
ب گام خدمات
ح در خصوصي

كامالً يا صوصي
دا ،كنند مي اده
خصوصي ش
دانش است مكن
بازار تشويق ب
گ اسـالمي،  زاد
تقو همچنـين  ؛

وزارت سوي
آموزش بخش

سو كاهش و ي
مخ اقتصـادي  و

دانشـكده ،ـي
مح و كـم  سـيار

مر كردن سئول
مبرش را ذيل ده
ميان از اند، شده
دولت درآمد ش
بـر اي وسيله ي

گستر و سهامي
متر اهــداف از

رويار در ها ت
شد تحميل بار ن
عالي آموزش ي

منط خصوصي
و كاال فروش

خ و دولتي خش
خص كامالً هايي
استفا دولتي ت

بخش از كه ساتي
مم همچنين .د

موجب موزشي،
آز دانشگاه سعه

شود مي تلقي 
از نور پيام و ه

ب در دولت الي
خصوصي خش
و اجتماعي اي

خصوصـ خـش
بس آن در ولـت

مس« از است ت
عمد اهداف وان
ش  خصوصي ن
افزايش شده، ي

سازي خصوصي
س هاي شركت

كــارايي، ايش
35-351.(  

دولت از بسياري
اين فشار اهش
اقتصادي و  عي
بخش ايجاد ي
و تحصيلي ي
بخ تنيده هم به و
ه دانشگاه كه ت
اعتبارات از كه ي
مؤسس يا بوده 
باشند دولتي ين
آم هاي هزينه ذ

توس ).355 :13
ايران عالي ش

شبانه كاربردي،
ما هاي هزينه ش

بخ به دولتي اي
پيامدها و آثار 
بخ آن در كـه  ي
دو مداخله و د

عبارت سازي صي
تو مي سازي صي

اكنون كه ساتي
ملي مؤسسات و
خ خصوصي، ش

تشكيل و سهام
افــزا و دولتــي 

52 :1385 ري،
ب حاضر عصر 
كا براي عالي، 
اجتماع كارايي 
براي و اند هكرد 
هاي هزينه اخذ ه

و متعدد سبات
گفت توان مي ي

مؤسساتي ست
غيردولتي مناي

قواني و قررات
اخذ و شهريه ي

386 ردشيري،
آموزش سازي صي

ك و علمي عي،
كاهش منظور به

واحدها گذاري
تواند مي ها ش

سازي خصوصي
كند مي اداره و 
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بخش به
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كتشويق

جمله از
منا دليل
سختي به

اس ممكن
ام هيئت
مق داراي

برقراري
ا( شوند

خصوص
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 مـا  شور
 مـوزش 

 سازي ي
 اول وع

 نتفـاعي 
 مـوزش 

 در ـالي 
  .است 

 ينتـر  ي 
 جهـاني، 
 ديريتي، 

 هــم ــه
 طريـق  
 چنـين  

 ها ذاري
 .اسـت  

 به و نند
 و جديـد 

 كـه  ت 
 به روي
 ها صت

 در هاي 
 هـاي  ل 

 بـا  ـالي 

كش در هنوز ي
آم مؤسسات ن
خصوصي نوع 

نــو بــا دوم ـوع
غيران اهـداف   

آم سـازي  صي
عـ آمـوزش  ي 
بوده جامعه ت

اصـلي كـه  نـد 
ج سـطح  در ي 

مـد جديـد  اي 
بــ و جهــاني ي
از ويـژه  بـه  كه
در هسـتند،  ش 
تأثيرگذ آنها ند،
ارتباطـات  ش

كنن رها را خود
جد هـاي  كـاري 

اسـت ايـن  سـي 
پيشر حال در د

فر دقيق ناخت

كشـوره از ري 
حـل راه از رفتـه 
عـ آمـوزش  ي

سازي خصوصي
كردن غيردولتي
اين .يرانتفاعي

نــو تفــاوت .ت
بـا دوم نـوع  ي

خصوص اول نوع
سـازي خصوصي

امكانات و منابع

كنن مي عمل ي
اقتصـادي قابـل
هـا روش ،يـي
چنــدفرهنگي ي
ك اطالعاتي يد
دانـش كننده ائه
كنند فعاليت خأل
گسترش آن ژگي
خ سنتي هاي ش
همك دهنـده  يل
اساس نكته .شند
زياد سرعتي با
شنا با بايد ها اه

بسـيار نـو،  هاي
گر نشـئت  ـاي
هاي نظام كه اند

خ از نوع اين .د
غ از است ارت

غي هاي نشكده
اســت متكــي يه

سـازي صوصي
نو با مقايسه در

خ آمدن وجود
م نامطلوب ص

استثنايي و ويژه
متق هـاي  ستگي

گرا مصـرف  د،
هــاي ارزش ني،

جد هاي اوري
ار اصوالً كه ها

خ در و نفعالنه
ويژ ينتر اصلي

نقش بايد آنها ،
تشـكي و كننـد
باش ديگر جامع

بلكه است، ده
دانشگا ميان ين

  .كنند
ه چالش و وين
هـ مشـكل  با ن

گريبان به ست

هستند مستقل 
عبا آن دوم كل

دا و ها دانشگاه
شــهري اخــذ ر
خص كه است ن
آن در دولت 
به دليل ترين م

تخصيص و مالي

بسيار محيطي
وابس :از است ت

آزاد بازار تصاد
جهــان محيطــي

فنا طريق از لي
ه دانشگاه .ست
من توانند نمي ر

كه دارند ابلي
تجاري مراكز 

ك حركـت  ملي
مج بين همچنين

نشد متوقفنها
اين در .است ين
برداري بهره ي

نو هاي فرصت
همچنا گذار، ل
دس آور عذاب ي

مالي نظر از ت
شك .است شده

د ايجاد طريق 
بــر مــالي نظــر
اين در سازي صي

دخالت و ست
مهم .است شتر
منابع كمبود ما

  گيري
در ها دانشگاه

عبارت آن هاي
اقت سياسي، سي

م زيســت عات
الملل بين هاي ي
اس آمده فراهم 

ديگر اي يچيده
متقا هاي ذيري

مانند ديگر، ت
فرا هاي فعاليت

ه و خود بين ،
تنه نه شدن هاني
نوين ييها عرصه

اي شايسته نحو 
اين بروز رغم
حال در و سعه

مسائلي براي ب

  

 

مؤسسات
نش محقق
از عالي
ن از نيــز

خصوص
اس همراه
بيش عالي
ما كشور

گ نتيجه
د امروزه
ه ويژگي

دموكراس
موضــوع
پيوستگي
اينترنت
پي محيط

تأثيرپذ و
عبارت به

فع سمت
ابتكاري

جه روند
ع سمت

به آن از
ر به
توس حال

نامناسب



 سـترش 
 نتـايج  و
 اداري ي

 عـالي  ش 
 بافـت  ر

 رتبـاطي 
 فضـاي 

 آن رگير
 المللـي 

 اختيــار 
  .است 

 آن رح 
 و هبـود 

 حظـات 

 چگونه 
 ممكـن  

 بايـد  ي 

 طالعـات 
 مـوزش 

 بـراي  ت 

 در .ت
 تمركز ق
 تواننـد  

گس ضـرورت   
و دسترسـي  ي 
ساختارهاي ري

آمـوزش رصـه 
در ايـران  ـالي 
ار نبـود  و ـي، 
ف و كشـور  خـل 

در عالي وزش
ا بـين  فضـاي  
در ترجمــه ش

افزوده شكالت
شـر حاضـر  ش

به بـراي  شـور، 
مالح گـرفتن  ر

بدانند بايد ين
را دانـش  ري 
درسـي هـاي  ـه 
  .د
مط بـه  عالي ش
آم بـراي  كـه  ل 

اسـت الزم ـد، 

است دانش ميت
طريق از شده ي
مي خاص اي 

تـوان مي آنها ه
هـاي نابرابري ن

ناپذير انعطاف

عر در لندمدت
عـ آمـوزش  ازد
علمـ مختلف ي

داخـ نشـگاهي 
آمو هاست سال
سـوي  از شـده
دانــش اســم ــه
مش اين بر نيز 
پژوهش در كه ي
كش گيرنـدگان  

نظر در با كيفي،
  .بردارند سير

همچني راگيرند،
گـردآور كـه  ن

برنامـ و باشـد 
بياموزند را فتن
آموزش هاي سه
حـال عـين  در

كننـ مـي  يجـاد

اهم و تخصص
بازسازي هاي ه

رشته شجويان

نشده حل هاي 
بردن ميان از ر،
و آموزش سب

بل ريزي برنامه
انـد چشم از ي
هاي رشته در ر

دا و عـالي  ش
كه است التي

توليدش متـون 
بــ آنچــه هــر ز

شود، مي ذاشته
مطالبي و حث
تصـميم و زان
ك و كمي رصه
مسي اين در مي
فر را معاصر ش

نوين هاي وري
دانشجويان ي

گر ياد چگونه
مؤسس و يابد مي

داشـت؛  هنـد
اي العمـر  مـادام
  .كنند  ارائه
ت افزايش به قي
مؤسسه نيز و د
دانش براي شده م

چالش جمله ز
پايدار اي گونه 
تناس كيفيت، ل

ب يادشده، الت
عميقي و رست
معتبر منابع دان

آمـوزش فضـاي 
مشكال جمله از

به انفعالي نگاه
از كوركورانــه 

گذ كشور گران
مبا به توجه با
سـاز تصميم سد
عر در عالي ش
مهم و اساسي ي
دانش بايدتنها  ه

فنا .دارند نگاه
آموزشي اصلي 
دانشجويان كه
مي اي فزاينده ت

خواه نياز خاص
م و اساسي ري
برنامه بعدي ي
منطقي پاسخي ي

جديد هاي سسه
تنظيم دقيقاً ف

از .هستند رو ه
به عالي موزش

مسائل ،)عالي ش
  .برد نام يتي

تحوال به عنايت
در درك ستلزم
فقد .است شدن

ميان زاينده و 
ا المللي بين هي
ن ديگر سوي ز

پيــروي و هي
پژوهشگ و دان
اينكه آخر الم
رس مي نظر به ،

آموزش وضعيت
هاي گام توانند 
نه دانشجويان 

روز به را خود
عوامل از بايد 

ك شود طراحي
اهميت شخص 
خ هاي رشته ر
يادگير فرصت 

تخصصي هاي
سازماني تمايز 
مؤس موارد، از 

اهدا از اي وعه
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كال 

گذشت،
و ارتقاي
مي ذيل



خ دانش
كند، مي
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در عميق
عمومي
ه آموزش


بسياري
مجمو بر

ش جهاني
آموزش عالي
هزاره س

وها  مؤلفه

60



  امه
  هاي ش

 الملل، ط بين
   نخست،

  م،پنجره 
 1391  

16  
فصلنا

پژوهش
روابط
دوره
شمار
پاييز

61

 شـمندان 
 .اسـت 

 آنهـا  فع 
 يـافتن   

 در ادي 
 باعث ها

 كـه  اي 
 معموالً 

 بـه  سـي 

 بـا  صي
 ســر ـر 

 زماني، 

دانش با فعال ي
ا مهـم  بسـيار  
منـافع و شـوند  

جريـان جـازه 
  

زيـا بسـيار  هم 
ه زمينه اين بر 
.  

گونـه  بـه  ري 
.باشند داشته ا
دسترس نظيـر  ؛

خصوص سسات
بـ عــالي ـوزش 

سـا شهرت و 

همكاري و شود
پويا علمي معه

مـي  محسوب
اج كـه  ـورهايي 

.برد خواهند 
سـه ارتباطات 

تأكيد كه ست
شود مي آنها از

يـادگير دوهـاي 
را آموزشي ابع
كنند؛ فراهم را

مؤس بين وصي،
آمـو عرصـه  در

اعتبار شجويي،

  .كنند رائه
ش مي توليد هان

جام يك داري
المللي بين مي
كشـ .است شان

علوم از شتري
فناوري در فت

ا داشته شورها
ا حاصل منافع

ارد يـا  محـيط 
منا به دستيابي

آموزشي منابع
  .ايشگاهي

خصو و دولتي
د فعــال دولتـي

دانش نام ثبت ش
   .ها

  

ار عمومي منافع
جه سرتاسر در

دنگه و توسعه
عموم كاالي د،
ش كننده توليد ور
بيش بهره دهند، ي

پيشرف رسد مي
كش علمي وسعه
در زيادي سيار
ايجـاد  براي ي

امكان ها، سسه
م اين رأساً نند

آزما تجهيزات
مؤسسات بين
د مؤسسـات  ن

كاهش يا رشد
اينه نظاير و مي

م به را خدمت
د دانش اكنون 

براي ديگر اي
جديد علوم از 
كشو محدوده 

مي را طالعات
م نظر به چنين 

تو به علمي ي
بس جوامع شدن

گذاري سرمايه 
مؤس بيشتر يان
توا نمي ها سسه

و ها كتابخانه ،
ب رقابت ايجاد 
بــين حتـي  و ر 

پاداش از اري
علم گروه ،اي ه

  

 

خ بهترين


كشورها
بسياري
از فراتر
ا آزادانه


ها كمك
ش سهيم



دانشجو
مؤس اين

اينترنت،


يكـديگر
برخورد
دانشكده

  
 



 آمـوزش 
. 

 عـالي،  ش 

 ترجمـه  

 در ،للـي 
 :تهـران  ، 

 انديشـه،   

 و محـور 
 گـذار،  ل

 و هنگـي 

 :تهـران  ،

  .كوير :ن
 و ردهـا 

 :تهـران  ، 

 ـدازهاي 
 مطالعات

  .سروش 
آ المعـارف  دايـره 
فارسي بزرگ امه

آمـوزش المعارف
  .فارسي رگ

،نـوين  كنشـگران 
  .ي
الملل بـين  پـذيري   
بـاقري، رضـا  و ي 

ممتـد  خط سسه

م دانش جامعه ي
حال در جوامع و 

  .ماعي
فره معاونـت  :ران 

زاده، بختياري علي

تهران ،عالي وزش
رويكر :كتـاب  در 
سـرخابي، دوزي 

انـ چشـم  و كردها
م پژوهشكده :ران

:تهران فاضلي، ضا
د :كتـاب  در سته،
دانشنا بنياد :هران

ا دايره :كتاب در ،
بزر دانشنامه بنياد
كن و نـو  سـپهر  ا؛

اجتماعي و رهنگي
رقابـت و شدن ي

زنجـاني مقيمـي 

مؤس ترجمه ،هاني
  .ي

براي عالي آموزش
ها دانشگاه ملي

اجتم و فرهنگي ت
تهـر ،عـالي  وزش

ع ترجمه ،دانايي

آمو شناسي جامعه
،پژوهشـي  چوب

يمنـي  محمـد  م

رويك :كتاب در ،ه
تهر سرخابي، زي

رض ترجمه ،عالي
آراس حميدرضا مه

ته ديگران، و چيان
،عالي آموزش و 

ب :تهران ديگران،
ها دانشگاه شدن ي

فر مطالعات شكده
جهاني عالي، زش

شروين ترجمه ،
  .اجتماعي و

جه مجازي نشگاه
اجتماعي و رهنگي

آتوسعه .1389 .س
توسعه و عالي ش

مطالعات وهشكده
آمـوز اقتصـاد  بـر 
  .فناوري و ات

جامعه در نشگاه
 اجتماعي و

ج بر درآمدي راني
چهـارچ يـك  هي

اهتمـام بـه  عالي،
  .اجتماعي و

يادگيرنده اقتصاد
دوز يمني محمد

ع آموزش شدن ني
ترجم ،فناوري .1
قورچ قلي نادر ام

شدن جهاني .138
و قورچيان قلي ر

جهاني .1387 .ت
پژوهش :تهران ي،

آموز :ژاپن و كانادا
،شدن جهاني و ه

فرهنگي طالعات
دانش .1389 .سينگام
فر مطالعات شكده

وايتكوس مانتاس
آموزش :كتاب در

پژو :تهران سيمبر،
بدرآمـدي  .1383
تحقيقا علوم، رت
دانش :چالش در ش

فرهنگي طالعات
اير دانشگاه .1383

دانشـگاه رهنـگ
آموزش در نو ي

فرهنگي طالعات
او عالي آموزش

اهتمام به عالي، ش
  .جتماعي

  ه
جهان .1387 .پيتر
383 .استوارت ،

اهتما به عالي،
83 .حميد اعيلي،
نادر اهتمام به
المبر ميشل و يل

جاوداني حميد
كا .1389 .جي يد

دانشگا :كتاب
مط پژوهشكده

راجاس الليتا و ان
پژوهش :تهران

ريم و پالميرا سين،
،اقتصادمحور

س رضا ترجمه
3 .غالمحسين ي،

وزار اجتماعي
دانش .1386 .جرارد

مط پژوهشكده
3 .غالمرضا حي،

فر .1388 .زهـرا  
اندازهاي چشم

مط پژوهشكده
آ.1385 .اهللا نعمت
آموزش در نو

اج و فرهنگي
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 :تهـران  ،

 :كتـاب  
 سرخابي،

 طالعـات 

 بـر  روري 
 بـه  ـالي، 
  .ماعي
 ريزي مه

  .ني
 پرتـو  در
 يمـين  ام 

 :كتـاب  ر
 بنيـاد  :ان 

 راسـياب 

 دانشـگاه 
 فرهنگـي 

Altbach

Callen, 

Delanty

De wit,

Gibbs, P

،انساني علوم بر د

در ،خصوصـي  ش 
س دوزي يمني مد

مط گـروه  :تهـران  
  .ي

مـرو بـا  آن جهاني
عـ آمـوزش  در و 
اجتم و فرهنگي ت
برنام و پژوهش سه

ن :تهران ،ايراني ي
د عـالي  آمـوزش  
اهتمـا به عالي ش
 ي

در ،عـالي  ـوزش 
تهـرا ديگـران،  و

افر ترجمـه  ،سـوم 

د :كتـاب  در ،انـه 
ف مطالعات شكده

h, Philip and Liz

Education: 

H (1998) Inte

Higher Edu

y, G. (2001) Ch

London: SR

 H. (2002) Int

Europe. A H

Paul (2001) “H

تأكيد با ايران در

بخـش و دولت ه
محم اهتمام به ي،
  .ي

،آن مفهـومي  ت
عالي آموزش زي
ج هاي چالش و ي

نـو اندازهاي چشم
مطالعات وهشكده

مؤسسه :تهران ،ران

هاي مسئله و جهاني
آمؤسسـات  در ت

آموزش در نو هاي
اجتماعي و رهنگي

آمـ و اطالعـات  ي
 قورچيـان  قلـي 

س هزاره در عالي
  .المي
منتقدا كاوشـي  :ي

پژوهش :تهران ري،
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عالي آموزش عه
  .اجتماعي و

جايگاه عالي زش
عالي آموزش در و

اجتماعي و رهنگي
 .ثالث :تهران ،اه

تحـوالت و ـگاهي
ريز برنامه و وهش

مفهومي تحوالت
چ و رويكردها :ب

پژو :تهران خابي،
ايران در دانشگاه ل

جه منظرهاي عالي
كيفيـت مديريت ه

اندازه چشم و دها
فر مطالعات شكده

فنـاوري .1383 .
نـادر  اهتمـام  ـه

آموزش هاي لش
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