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 یدهچک

ترمبتنیبرابزارهاینظامیوقدرتسختبودهاست.هادرگذشتهبیشروابطدولت
هانقشامروزهفرهنگوقدرتنرمبهعنوانیکشاخصمهمدرتوسعهروابطبیندولت

دولتبازیمی ابزارهایمتفاوتبرایبرقراریکند. از تا دنبالآنند عصرجدیدبه در ها
استفا کارا دیپلماسی نمایند. باامروزهده استکه برخوردار موفق دیپلماسی از کشوری

دیگرکنش با دیگرگسترشابزارهایتعاملخود نزد تعریفهویتیمناسبیدر به گران،
بهرهدولت یکیازابعادجدیددیپلماسی، دستیابد. گیریازارتباطاتدانشگاهیوبهها

دیپلماسیآموزشعالی»اصطالح که« دراست، لذا مدنظرنگارندگاناینپژوهشاست.
برساخت براساسرویکرد تا سعیشده اصولیمانندشناخت،اینمقاله به توجه گراییو

گراندرارتباطبایکدیگر،بهبررسیهاومنافعکنشتعاملوتأثیرآنبربازتعریفهویت
والاساسیاینئاختهشود.سنقشآموزشعالیبرمناسباتسیاسیایرانواتحادیهاروپاپرد

تواندبرپژوهشعبارتاستاز:روابطدانشگاهیودیپلماسیآموزشعالیچهتأثیریمی
توصیفی-مناسباتسیاسیایرانواتحادیهاروپاداشتهباشد؟روشاینمقالهبهشیوهتحلیلی

است.
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 مقدمه
درقرونگذشتهآموزشعالیدرمراکزدانشگاهیمحدودیدرجهانوبویژهدرکشورهای

غربیوآنهمبینطبقاتخاصیرواجداشت.دانشگاهدراختیارنخبگانبودوعلومخاصیدر

ود،اماخودشد.درایندورانعلمسیاستنیزیکیازموضوعاتدانشگاهبآنآموزشدادهمی

-دانشگاهصرفاًمحلیبرایآموزشسیاستوموضوعاتدیگربود.اماازاواخرقرنبیستموسال

ودراختیارعموممردمو شده ازنظرکمیتگسترده دانشگاه ازقرنحاضر، هایسپریشده

تکشورهایمختلفجهانقرارگرفتهاست.امروزهدانشگاهصرفاًمحلیبرایآموزشموضوعا

است. گشته تبدیل سیاسی موضوعی به دانشگاه خود بلکه سیاستنیست. ازجمله مختلفو

کشورهای و ملل از گوناگون افراد تعامالتبین برای بستری آموزی علم بر عالوه دانشگاه

دانشگاه بویژه هایبزرگومعتبرجهانکهازنقاطمختلفدانشجومختلفجهانشدهاست،

پذیرند.می

تنوعنژادیوزبانیوملیتیبرایتعامالتامروزه دانشگاهوآموزشعالیجهانیفشردهبا

انسانبین گذشته شناختمحدود و دید که تعامالتی است. چشمالمللیشده با را اندازهایها

وآموزشعالیبهموازات دانشگاه ودانشبنیانبدلساختهاست. فشردگی»گسترده کهدر«

هاراکندوانسانرعصرجدیدرخدادهبهعنوانیکیازابعاداینفرآیندعملمید«زمانوفضا»

کندوزمانوفضارابعنوانموانعارتباطاتودیگرنزدیکمیازهرملیتونژادوزبانیبهیک

می تعامالتتعامالتانسانیپشتسر ناشیاز که بینبراساسشناختجدید این در گذارد.

بخشد.دراناستبهموضوعاتفرهنگی،اجتماعی،اقتصادیوسیاسیشکلنوینیمیفشردهانس

هایدیگربهکنشگرانسیاسیباشناختجدیدازیکالملل،کنشحوزهسیاسیوروابطبین

دولتجدیدیدستمی کهزنند. تعامالتفشرده اینتکوینشناختناشیاز آگاهیاز با ها

توانزنندکهمیکند،دستبهنوعیازدیپلماسیمیادرآنایفامیآموزشعالینقشمهمیر

روابط برقراریروابطدانشگاهیو با بسیاریازکشورها دیپلماسیآموزشعالینامید. آنرا

آموزشعالیمشترکسعیدرایجادتعامالتگستردهودانشبنیانبرایایجادشناختبیشتر

اینمقالهنماجهتارتقایروابطخودمی در نتایجدیپلماسیآموزشعالیاست. ایناز یندو

اندتااینموضوعرادرموردایرانواتحادیۀاروپاموردبررسیقراردهندنگارندگانسعینموده

وبهتحلیلنقشآموزشعالیدرمناسباتبینایندوبپردازند.
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 سؤال پژوهش
تأثیریمیروابطدانشگاهیودیپلماسیآموزشعالیچ تواندبرمناسباتسیاسیایرانوه

 اتحادیهاروپاداشتهباشد؟



 روش پژوهش
گراییداردوسپسبهبررسیکهگذریبررویکردبرساختپژوهشحاضرباتوجهبهاین

هاداردودرادامهبهتحلیلآموزشعالیدرروابطآموزشعالیوتأثیرآنبرسیاستبیندولت

پردازدازتوصیفوتحلیلبهرهبردهاست.بنابراینشیوۀپژوهشیواتحادیهاروپامیسیاسیایران

گراییدرتحلیلآموزشعالیوتوصیفیبودهونظربهاستفادهازرویکردبرساخت-آنتحلیلی

تحقیقاتتوسعه نوع داده-ایدیپلماسیآموزشعالیاز بهکاربردیاست. نیز هایاینمقاله

هایاینترنتیدانشگاهیوعلمیگردآوریشدهاست.ایوجستجودرپایگاهبخانهروشکتا



 مبانی نظری پژوهش

 گران سیاسیگرایی و رفتارشناسی کنشبرساخت
گرایانهبهگراییرویکردیاستکهریشهدرعلوماجتماعیداردونگاهیبرساختبرساخت

داندهایانسانیرااموریبرساختهمیپدیدهجهاناجتماعیدارد.بدینمعنیکهتمامیدانشو

بگونه نیز برساختگی این بینکه کنشمتقابل جریان در الذهنیاست)سلیمی،ایاجتماعیو

دهدگرایانراتشکیلمیوضوحکانوناصلیتوجهبرساختشناسیبه(.مباحثهستی7931:92

هایاجتماعیرااموریشناسی،واقعیتتیهاازنظرهس(.برایناساسآن7931:942)مشیرزاده،

انگارهذهنیقلمدادمی احکام، ازمجموعقواعد، اینکنندکه استکه تشکیلشده غیره و ها

یکفضایجغرافیاییخاصتکوینیافته در طولزمانو در فرایندهایمفاهیم از متأثر اندو

(.اینتغییرواثرپذیری7931:741یدی،اند)رشاندتابهفرموساختفعلیدرآمدهمختلفبوده

بههمینسبببرساخت درحالدگرگونیوبازتولیداست. نیستبلکهدائماً گرایانامریایستا

گونهکهکابالکوا(.همان7931:472بینند)متقیوکاظمی،جهاناجتماعیرادرحالشدنمی

جهانوازجملهجهانبینگویدبرساختمی یکاگرایان، برساختنبی"لمللیرا ،"پایانپروژه

زمینهمی بر برساختنآن که تلقیدانند ادراکاتو از زمینهای میهای فراهم )متقیومند آید

 7931کاظمی، فضایجغرافیایی،472: در زمانیو برهه هر در تغییر حال اینادراکاتدر .)
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انگارهفرم تصوراتو بدستمیهاییاز را گروهدهندکهها و هویتافراد است.برسازنده ها

وسیلهموجودخودآگاهبهتاریخ،حافظهجمعیمشترکجمعی،جایگاهسرزمینی،فرهنگوبدین

کند)رشیدی،هانیستندمتمایزمیکندوخودراازدیگرانیکهصاحباینخصلتغیرهاشارهمی

7931 کنش741: برسازنده ادامه در اینهویتخود و(. منافعها اسمیت، :7931اند)پرایسو

(.Wendt, 1992: 398گویدشالودهمنافعهستند)طورکهالکساندرونتمیهاهمان(.هویت473

براساسمجموعهتصوراتیکهازخودودیگریوبهعبارتدیگر،کنش گراندارایهویت،

درجهتکسبمنافعیهگریدارنددستبهکنشمیفضایکنش درزنندو ریشه ستندکه

هاخودزادۀنظامنهادینهشده(.اینهویت7931:749هادارند)رشیدی،هاوهویتهمینانگاره

روستکهایهستندکهدرکنارساختارهایمادیاهمیتدارندواینازآنساختارهایاندیشه

تعییننظام معنایی کنشهای تفسیر چگونگی هسکنندۀ خودشان محیط از )پرایسوگران تند

گرحتیقادربههایمعناییبهحدیاستکهیککنش(.اهمیتایننظام7931:473اسمیت،

معنایی جامعه دویچ کارل بقول که زمانی مگر بود هویتخودشنخواهد صورت به عمل

گررادرآنبافتاجتماعیبهرسمیتشناختهباشد.مربوطه،مشروعیتآنکنشتوسطآنکنش

هایاجتماعیمل،قدرتتولیدمعناییبیناذهنیدردلیکساختاراجتماعیاست.رویهقدرتع

می روا که میزان همان میبه منضبط میدارند، انتظام و کلسازند بازتولید قدرت و بخشند

)تقارنپدیده همزمانهستمیهمبودها بینهاییکه ازجملههمبود نیزبسیارییابند( المللیو

(.ساختارهایاجتماعیAshley, 1987: 409شونددارند)هویتیراکهدرآنیافتمیهمبودهای

پایداریرا نیزنتیجهتعاملهستند.بهگفتهونتازطریقتعاملمتقابلاستکهساختارهاینسبتاً

 ,Wendt)کنیممانراتعریفمیهاومنافعبخشیموبرحسبهمانهویتآفرینیمومصداقمیمی

تعاملسببمی409 :1992 هایجمعیمختلفبازیگرانمتفاوتدرجریانکنششودهویت(.

گردرجریانهایمجدددچاردگرگونی،تغییروبازتولیدشوند.کنشهاوپاسخمتقابلوواکنش

پیگیریمنافعخودرفتهرفتهناگزیراستدرنظامهویتیخودتجدیدنظرهاییراقائلشودتادر

جدیدبهتربتواندعالیقومنافعشرابدستآورد.باریانساندرچارچوبهستیازپیشفضای

هایاندیشیدنوزبانآنرادرونیپذیری،الگوهاوشیوهشودودرفرایندجامعهموجود،ظاهرمی

شود.کندوصاحبافقخاصیمیکندودرمعانیجمعیمشارکتمیمی

گراناست.درجریانمواجههالذهنیوناشیازتعاملبینکنشپدیدۀشناختنیزیکامربین

هادیگردرذهنآندیگردرطولزماننوعیازآگاهینسبتبهکیستییکگرانبایککنش
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شود.باتغییردرهامیدهیبهرفتارهایمتقابلومجددآنگیرد.اینشناختسببشکلشکلمی

شودوباتغییرشناخت،دریکبازخوردنیزدچارتحولمیگران،شناختشیوۀتعاملبینکنش

دگرگونیمی دچار تعامالتنیز ومجدد شناختمتقابل مفاهیم گفتکه باید بنابراین شوند.

بخشند.دیگرقواممیتعامل،دوسوییکدیالکتیکپایاپایهستندودرطولزماندائماًبهیک

هابهصورتعمدییاغیرعمدی،مفهومدیگررانیزدچارآنبنابراینباتغییردادنهرکداماز

تحولوتغییرخواهیمنمود.



 های پژوهشیافته

 المللظهور انقالب اسالمی و تغییر هویت و منافع ایران در ساختار نظام بین
گرانایرانیدرنظروعمل،دچارتحولیبنیادینباظهورانقالباسالمیایران،هویتکنش

هویتیاسالمیوشد. رساندند، انجام به خمینی)ره( رهبریامام به انقالبیکه اثر در ایرانیان

درایرانازدروناندیشه7941انقالبیراازخودبهجهانیانمعرفینمودند.انقالباسالمیسال

گونه به است. آمده بر سیاسیمقاومتاسالمی، تفکر سخنانخیزشاسالمیو در هم ایکه

نیانگذارانقالباسالمی)کهخودازسردمدارانتفکرجدیدمقاومتاسالمیاست(وهمازمتنب

توانبهاینامرپیبرد.بایدآنمی77قانوناساسیجمهوریاسالمیبویژهدرمقدمهونیزاصل

گذارطورکهازروحانقالباسالمی،قانوناساسیجمهوریاسالمیوسخنانبنیانبدانیم،همان

آیدجمهوریایبرمیانقالباسالمیامامخمینی)ره(ورهبرانقالبحضرتآیتاهللخامنه

بعنوانمثالامامخمینی)ره(درأهایمبتنیبراسالمخیزشیتاسالمیبرهماناندیشه کیددارد.

انیمحسوبهایشانکشورهاییمانندترکیهراازایادینظمجاهلیواستکبارجهیکیازسخنرانی

هانجاتدهندداندکهمردممسلمانراازاسارتاینحکومتکردهووظیفهحکومتاسالمیمی

)موسوی 7914خمینی، آیت43-41: حضرت خامنه(. سخنرانیاهلل اکثر در نیز ازای هایشان

 خبیثو استکبار میامریکاعناوینیهمچون استفاده خوار شدندستانیجهان قطع بر کندو

کند.کیدمیأاستکبارازدامنمللاسالمیونابودیاسرائیلت

قرنبیستماستکهسرآغازآندر بیداریاسالمیدر جمهوریاسالمیایرانبرآیندیاز

حسنتالش بنابراینانقالبهایسیدقطب، نوابصفویوغیرهاست. امامخمینی)ره(، البناء،

گرانایرانیشکلدادکهبراساساینهویتنوعرفتارکنشاسالمیهویتیجدیدرابرایایرانیان

المللوژئوپلیتیکجهانیتغییرپیداکرد.روابطبینۀدرعرص
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میالدی(،باانقالباسالمیبرههجدیدیازتاریخ7313شمسی)7941جامعهایرانیدرسال

شروعنمود.دستگاهحکومتیشاهنشاهیونظامسیاسیسکوالراز همپاشیدهشدوبهخودرا

شریعتمداریو داعیه که آمد کار سر متفاوتبر شعارهایکامالً با حکومتیدینی یکباره

گراییراداشتهودارد.برایناساسسیاستخارجیکشورایراننیزبهپیرویازاینانقالباسالم

 نسبتبه حکومتیرویکردینوینرا نظام و جامعه ارکان در عظیم تحول عرصو ۀبازیگران

المللاتخاذنمودکهبراساسنظاممعناییوهویتیخود،دوستان،رقباودشمنانژئوپلیتیکبین

برایخودتعریفنمود.شعارهاوسخنرانی 7911هایاوایلانقالبودهههاونطقجدیدیرا

سخنرانی نیز امروزه واقعیتاستو این بیانگر انقالباهمگی رهبر ؛ایرانسالمیهایمکرر

آیت خامنهحضرت فضایاهلل به اسالمی جمهوری بخصوص رهیافت بیانگر وضوح به ای

بین مستضعفان،ژئوپلیتیکی حقوق احقاق داعیه که گرفت شکل حکومتی باری است. الملل

جنبش کلیه از جنبشحمایت بویژه خواه آزادی اسالمهای ابرقدرتهای با مبارزه وگرا، ها

انیونیزاشاعه،گسترشوصدورانقالباسالمیبهدیگرکشورهایجهاناسالمرااستکبارجه

(.7933:43داشتهودارد)دهقانیفیروزآبادی،

شاننیزالمللوپیگیریمنافعبراساساینهویتجدیدنحوهنگاهایرانیانبهساختارنظامبین

همان هوطورکهپرایسواسمیتمیتغییرنمود. ویتخوددرادامهبرسازندهکنشگویند: ها

منافع 7931اند)پرایسواسمیت، هویت473: همانطورکهالکساندرونتمی(. گویدشالودهها

بهعبارتدیگرکنشWendt, 1992: 398منافعهستند) براساسمجموعه(. گراندارایهویت،

ازخودودیگریوفضایکنش زنندودرجهتشمیگریدارنددستبهکنتصوراتیکه

(.7932:779متقیورشیدی،هادارند)هاوهویتکسبمنافعیهستندکهریشهدرهمینانگاره

ساختارهایاندیشهاینهویت شده نهادینه نظام زاده خود ساختارهایها کنار در ایهستندکه

ای و دارند اهمیت آننمادی نظاماز که کنندروست تعیین معنایی تفسیرچۀهای گونگی

(.7931:473گرانازمحیطخودشانهستند)پرایسواسمیت،کنش

هویتهچهگفتهشد،جمهوریاسالمیایرانببراساسآن عنواندولتیباهویتمتفاوتبا

المللدربینۀدورانپیشازانقالبودرنتیجهدارایمنافعیمتفاوتباگذشتهبابازیگرانعرص

کند.اروپانیزاینقضیهصدقمیۀتباطبااتحادیتعاملاست.درار
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 حساسیت ژئوپلیتیکی ایران از منظر غرب و اتحادیۀ اروپا
3/41باعالیقاتحادیهاروپابهجمهوریاسالمیایراندالیلسیاسیواقتصادیدارند.ایران

-اسیونروسیهدرصدازکلذخایرگازجهانراداراستوبعدازفدر3/74تریلیونمترمکعب

بهعنواندومیندارندهذخائرگاز-درصدازذخایرگازجهان3/49تریلیونمترمکعبو3/22

 و دنیا میلیونبشکهو791با بعدازعربستانسعودیو3/3هزار درصدازذخایرنفتجهان،

 BP Statistical Review ofشود)سومینکشوربزرگدارایذخائرنفتدنیامحسوبمیونزوئال،

World Energy, 2011: 2.)

بویژهدرزمینهاستراتژیآسیایمرکزیوتوسعۀحوزهدریایایراندراستراتژی هایاروپا

سیاهنقشبسیارمهمیرابرعهدهدارد،منابعاینکشوربرایروسیهوچیننیزازاهمیتبسیاری

سومتجارتجهانیانرژیازطریقآن.کنترلایرانبرتنگههرمز،کهحدودیکاستبرخوردار

بهوضوحنشانصورتمی نقشاساسیکشوراسالمیایرانبرایامنیتتأمینانرژیرا گیرد،

(.Grewe, 2006: 7دهد)می

کنندکهآیندهذخائرغنینفتوگازوموقعیتژئواستراتژیکایران،فرضیاتراتقویتمی

خلیجفارسب کمیسیوندرخواستروابطاقتصادیشدتتحتتأثیرایهحوزۀ رانخواهدبود.

-دوجانبهازطریقامضاءقراردادمشارکتوبازرگانیرابهایرانارائهدادوپیشنهادفعالیتگروه

گذاریراهایکاریمختلطازایرانوکمیسیوناروپادرزمینهسیاسیانرژی،تجارتوسرمایه

به(اروپابهگازونفتانتقالشبکه)اینوگیتدربرنامهعضویتناظر7333مطرحکرد.درسال

(.Grewe, 2006: 10)شدپیشنهادایران



 هراسی در بین شهروندان اروپاییهراسی و اسالمگیری انگارۀ ایرانشکل
بهخاطرنفتامریکامنافعایاالتمتحدهدرهردولت چرخهدرکهنقشیواسطۀبه–یی،

خواهدطوالنیسروکارخاورمیانهبا-داردصنعتیکشورهایتماعیاجوسیاسیاقتصادی،

ایبابازیگرانیکهدرمتقاعدکردهاستکهبایدبهطورریشهراامریکامدت،درازمنافع.داشت

 ملی میامریکاجهتخالفمنافع تخریبتوانعمل شرایطفعلی،  در کرد. برخورد کنند،

ۀدرمنطق«ساختاربازار»دموکراسیوایجادۀیبهمنظورتوسعنظامیرادیکالیسماسالم-سیاسی

توانمشاهدهکرد.ستکهآنرادرقالبطرحخاورمیانهبزرگمیامریکاخاورمیانههدفاصلی

هاومانورهایتبلیغاتیوسیاسیدرارتباطباقدرتتوانادعاکردکهجنجالدراینراستا،می
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وبهمرکزیتایراناستباهدفایراننامندگیریهاللشیعیمیچهشکلگرفتنشیعیانیاآن

درراستایهمینتداوموبنیادگراییدینیدرقالبپروژۀاسالمهراسی،هراسیوشیعههراسی

(.3-7931:71قابلطرحوبررسیاست)جمالی،امریکاثباتهژمونیک

استراتژیست و واشنگتن مقامات ذهنیت جنگ،براساس ایجادمیامریکاهای با تواند

انرژیکانون بازار بر جغرافیایی، نژادیو اختالفاتمذهبی، به دامنزدن و بحران هایجدید

بهانحصارخوددرآوردوحتی رادرقلمرواتحادیۀخاورمیانهتسلطیابدوبلکهجهانرا اروپا

اینذهنیت(.7931مرداد71،بهخودوابستهسازد)روزنامهجمهوریاسالمی«امنیتوانرژی»

سبباتخاذیکاستراتژیالقایهراسدرمنطقهوجهانبرایحضوروسلطهبرمنطقۀخاورمیانه

همان ایناستراتژیشاملجمهوریاسالمیایراناستکهاست. بخشیاز شد اشاره که طور

سازیعلیهایرانعبهبحرانایازجانبایرانوتشیبواسطۀالقایتهدیداتجهانیومنطقهامریکا

می هراسدامن طریق از کشور این کردنزند. متحد دنبال به خاورمیانه منطقۀ در آفرینی

کشورهایمنطقهباخودوفروشسالحوحضوردرمنطقهاستوازطریقایجادهراسجهانی

.دراینراستاهایخوددرخاورمیانهوجهاناسالماستدنبالکسبمشروعیتبرایسیاستبه

به اروپا نزدیکاتحادیۀ اجتماعی،عنوان هویتفرهنگی، نظر از ایاالتمتحده به بازیگر ترین

این به متحداناروپاییوینیز و دارد قرار تحتتبلیغاتشدیدایاالتمتحده غیره سیاسیو

ایرانتبلیغاتدامنمی هدفاصلیپروژۀ اتحادیههراسیدرجهانوهراسیوشیعهزنند. بویژه

هاباتبلیغاتمنفیعلیهایرانسعیدرومتحداناروپاییآنامریکااروپا،مردمهستند.دولتمردان

 با همراه ایرانو ذهنیتیمعراضبا به سیاستامریکاشکلدادن اروپاو بینمردم هایآندر

بودهاستونمونهبارزهستند.اینسیاستتاحدزیادیدرکشورهایعضواتحادیهاروپاموفق

هایشدیدعلیهایراناست.درتنظیمتحریمامریکاآنهمراهیگستردهاتحادیهاروپابا



 گرایی و لزوم توجه به آموزش عالیاصل تعامل و شناخت در برساخت
برساختهمان نظر از شد، گفته قبالً که متقابلطور محصول تعامل و شناخت گرایی

تغیی با ازآنیکدیگرندو هرکدام تعاملدر نوعشناختیا در دگرگونیحاصلر شود.میها

گیریشناختیمنفیدربینشهروندانایاالتمتحدهازطریقتبلیغاتمنفیعلیۀایرانباعثشکل

گردد.اینهایایاالتمتحدهمیهاازسیاستاروپاییشدهاستکهسببحمایتناآگاهانهآن

هراسیوتکرارخطربزرگایراناسالمیوشیعیازسویراسیوشیعهشناختبواسطۀایرانه
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اششکلگرفتهاست.حالراهحلاینتصوراتوشناختشکلگرفتهومتحداناروپاییامریکا

نیزازطریقتغییراتدرشناختوتعامالتاست.دراینمقالهبهبحثآموزشعالیونقشآن

پردازیم.نایرانواتحادیۀاروپامیدرتعامالتوشناختمتقابلبی



 دانشگاه المللی شدن و بینجهانی شدن فشردگی زمان و مکان، افزایش تعامالت جهانی؛ 
هایبارزوآشکاریساختارهایاقتصادیوسیاسیعالمدردودههاخیردستخوشدگرگونی

است.اینمفهومکه7«جهانیشدن»شدهاست.یکیازمفاهیمرایجبرایتوصیفاینتحوالت

اجتماعی»گاهی «نظریه گاه یسیاسیژایدئولو»، » واقع»وگاهینیز یکامر است« تلقیشده

(Lewellen 2002: 9ًبیانگراینواقعیتاستکهانسانامروزدرحالتجربهکردنزندگیکامال،)

هایوتکنولوژیهایحملونقل،متفاوتازگذشتهاست.ظهوروتوسعهامکاناتوتکنولوژی

به-ارتباطی که اوایلدهه مشخصاز داد7311طور نشان را قدرتخود میزان-فراگیریو

هاگستراندوچهرهملت-پیوندهاوارتباطاتمتقابلمیانجوامعانسانیومردمرافراترازدولت

جهانی» جدید نظام » به عالم که نظام، این در است. کرده ک«دهکده»آشکار وچکتعبیرای

هاوجوامعچنانگسترشواستحکامیافتهاستشود،ارتباطاتمتقابلودوسویهمیانانسانمی

اندوسیستمیشکلگرفتهاستکهدرآنهراتفاق،درهمتنیدهشده«دهکده»کهتماماجزاءاین

گوشه هر در فعالیتی و میتصمیم عالم از بخشای دیگر برای مهمی نتایج وتواند هایدور

-«فضا»و«زمان»نزدیکایجادکند.درنتیجهاینتحول،فشردگیشدیدیدرمقوالتبنیادین

وسرعتجابجاییوسیروسفر،(Harvey, 1990است)بوجودآمده4-فشردگیزمانوفضا

ایدهانسان و کاالها گوییها، استکه شدتگرفته چنان مرزها»ها » و نوردیده ها«فاصله»در

اند.ناپدیدهشده

شدتیافتوآگاهیساکنان«کوچکشدنجهانی»بهبعدباگذشتزمان،فرایند7331از

بلکه«ذهنی»هایبیشتروبیشترشدهاست.اینتحوالتنهتنهاجنبه«جهانکوچکشده»زمیناز

 ابعاد عینی»تمام فردی»زندگی« » جمعی»و مت« را یکسوأانسان از است. ساخته دولتثر ،-

اندکهکارآمدیمقاماتملیروبهتزلزلاستواستقاللعملهابااینواقعیتمواجهشدهملت

آن و است، کاهشیافته محلی»ها و ملی مقامات دائم« باید واًناگزیر قوانین چارچوب در

سیهایسیاسیوغیرسیاگیریهایفراملیوساختارهایاقتدارجهانیتصمیممالحظاتشبکه
                                                                                                                                               
1. Globalization 
2. Time-Space Compression 
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ثیرأهاتحثتوبههماننسبتزندگیاقتصادیملتتعدیلوتنظیمکنند.ازسویدیگرخودرا

شبکه استو یافته تحول جهانیجدید، نظامفرایندهاینظام هایتولیدسطوحهایارتباطیو

یک با جهانیرا وظایففردمحلیو حقوقو اجتماعینیز نظر از است. خورده پیوند دیگر

یعنیموجودیسیال،سیار،وباهویت-«شهروندجهانی»شتحولشدهاست،ومفهومدستخو

ظهورکردهاست.ازنظرفرهنگی،کارکردوماهیتنهادهای-7«بازتابی»و«چلتکه»اجتماعی

.(7939)فاضلی،اجتماعیخانواده،مدرسه،دولتوآموزشعالیدگرگونشدهاست

 ,Lewellen)است شده تلقی واقع امر یک نیز گاهی و اجتماعی نظریه گاهی که شدنجهانی

 با متفاوتی کامالً زندگی کردن تجربه حال در امروز انسان که است حقیقت این بیانگر(،9 :2002

مردم و انسانی جوامع میان متقابل ارتباطات میزان ارتباطی، امکانات توسعه و ظهور.استگذشته

چهره و گسترانده، «جهانی جدید نظام» هر آن در که گرفته شکل سیستمی و نموده آشکار را

ودور هایبخش دیگر برای مهمی نتایجتواندمی عالم از ایگوشه هر در فعالیتی و تصمیم اتفاق،

 دیگران، دهاقانیو پور )قاسم کند 7931نزدیکایجاد :9 تمام(. در فرایندهایجهانیشدن

پردازانپستمدرنمانندعمیقیبجایگذاشتهاست.برخینظریهثیراتأسطوحوابعاددانشگاهت

ملتدارند،-ریدینگزوگرینبراساستحلیلیکهازرشدفرهنگجهانیوکاهشنقشدولت

خودراازدستدادهاستیابزودیخواهد«انسجامفرهنگیوملی»معتقدندکهدانشگاهدیگر

دهدکهجهانیشدنباکمکحالشواهدبسیارینشانمی.امادرعین(Green 1997: 171)داد

یعنیکاهشانحصارکشورهایغربیدر-4«مرکززدایی»یاطالعاتیوارتباطیباعثژتکنولو

ظرفیت-تصاحبدانشعلمی زمینهاز در اگرچه است. شده جهان هایسختهایعلمیدر

اراهستند،امانرمافزارهابعدازتولیدبسرعتهارادواروپابیشترینظرفیتامریکاافزاریهمچنان

«کشورهایجنوب»یابند.درنتیجهاینامکانبوجودآمدهاستکهبههمهنقاطجهانانتشارمی

تریندستاوردهایعلموپژوهشدرهرنقطهعالمکهباشد،دسترسیداشتهباشندهمزمانبهتازه

(Scott 1998: 120.)

(Schott, 1991)9«اجتماععلمیجهانی»جهانیشدنمنجربهشکلگرفتنچهفرایندهایاگر

می نیستکه معنایآن به اینسخن اما هایملیآموزشعالینظام»شود، ب« تدریجتضعیفه

-دهدکهرشدفرایندهایجهانیشدنروند.بالعکس،شواهدتجربینشانمیشوندیاازبینمیمی
                                                                                                                                               
1. Reflexive 
2. Decentralization 
3. World Scientific Communit 
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باعثشدهاستکهعلمو-نقشعلمدرتوسعهملیجوامعبیشترِیافتنبخصوصباتوجهبهاهمیت

تروگستردهترشوند.درعینحالروابطدرونیمیانمانیافتهزصورتملیومحلیساهدانشگاهب

شوند.اینترمیترومرتبطهمپیوستهههابیابدوازنظرجهانینیزدانشگاههانیزگسترشمیدانشگاه

(،ودربسیاریازکشورهایDelanty 2001: 129)یاستکهامروزدرتماماروپارخدادهاستاتفاق

هاالمللیوجهانینیستنداماهمهآنهابیناگرچههمهدانشگاهدیگرجهاننیزدرحالرخداداست.

ههرحال،ب(.7939وفاضلی،Scott 1998: 122ثیرفرایندهایجهانیوجهانیشدنهستند)أتحتت

هایمختلفمسائلجوامعبشریباتحوالتیهمراهجهانیشدندرفرآیندتاریخیخودودرعرصه

دانشگاه چه اگر آموزشعالی، قلمرو در است. ابتدایشکلبوده از جنبهها هاییازگیریخود،

خودداشته با ابعادگستردهجهانیشدنرا اینمفهومدرعصرحاضر اما اند، ترییافتهژرفترو

پردازانبازنمودپدیدۀپیچیدهجهانیشدندرآموزشعالیراایکهبسیاریازاندیشهاست.بهگونه

(.7933:777اند)جاودانی،هاتوصیفکردهالمللیشدندانشگاهبین

دههگذشتهبودهدوترینفرایندهایجهانیآموزشعالیدریکیازمهم7«المللیشدنبین»

 ,Alladin, 1992 & Lim)اندالمللیشدنرامفاهیمییکساندانستهشدنوبینبرخیجهانیاست.

.بهاعتقاداوجهانیشدنمفهومیایدئولوژیکاستکهپنداشتایندورایکسانبایدامان(.1995

وهابراقتصاد،فرهنگثیراتآنأهایجهانیوتارتباطیجدید،سیاستیهاثیرتکنولوژیأبهت

دارد اشاره جهان بین،سیاستدر وسیاستانتخابیدالمللیشدنآموزشعالییکراهبراما

دولت که است مواجه برای ها بهرهشدن مناسبو بکاربرداری شدن جهانی فرایندهای از

المللیشدندرآموزش.پیتراسکاتهمچنینجهانیشدنوبین(Knight 1997: 13-14گیرند)می

د متفاوتمیعالیرا مفهوم اسکاتبینو اعتقاد به دولتداند. حضور و وجود -المللیشدن

کهجهانیشدنفرایندیدرجهتکاهشحضورپندارد،درحالیهارامفروضوقطعیمیملت

ثانیملت-واقتداردولت دیپلماسیوفرهنگاست،درۀالمللیشدنبحثیدرحیطبیناًهاست.

حالی جهانیشدن مرتبطبکه گسامفهومی و سرمایه استرشفرهنگمصرفتنظام گرایی

(Scott 1999: 37.)

المللیشدنوجوددارد،ایندوفارغازاختالفاتمفهومیکهدرتعریفجهانیشدنوبین

امروزمرزقطعییتواندردنیامفهومدرزمینهآموزشعالیدارایرابطهدیالکتیکیهستندونمی

تبینآن معموالًها اما ندارد، اینفرایندوجود هرچندتعریفجامعوفراگیریاز رسیمکرد.
                                                                                                                                               
1. Internationalization 
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شدنبین» المللی فعالیت« مجموعه گسترشهمکاریبه به مربوط وهای ارتباطاتعلمی و ها

میدانشگاهیبین پژوهشیدرالمللیگفته فراهمساختنمحیطآموزشیو هدفآن که شود

استهایجهانیاندازهاوپیشرفتوواقعیدرارتباطوهمبستهباچشمهاستکهبهنحدانشگاه

(Kinght & de Wit, 1997فرایندارتباطومبادلهدانشگاهیوعلمیپدیدهتازه.)اینیستوقدمتی

اساس آموزشعالیدارد. و تاریخعلم عمر فعالیتعلمیاًبه و مبناینظریه-علم عمومیبر

 نسانیکنشا»هابرماساز » منزله ماهیتHabermas, 1984)7«کنشارتباطی»به کنش»نوعیاً(،

ارتباطی محققان« استکه همینمنظر از اجتماعاتعلمی»است. » دانشگاهیرا اجتماعات»و

(وبرBecher, 1989است)«ارتباط»و«گفتگو»،«زبان»آنۀمایدانندکهجوهروبنمی4«گفتمانی

یجهانیعلمپذیرارتباط»خصلت میأت« )کید مختلفRaschke, 2003کنند اشکال میان در .)

ثیرمهمیدرپیشرفتعلمداشتهاست.تحقیقاتبراینأت،المللیینبارتباط،بخصوصارتباطات

ت أنکته که دارند »کید انتقادی اجتناب-تفکر الزمه استکه علم نوعی-ناپذیر داشتن بدون

.(Belcher, 1995)«پذیرنیستمللیامکانالاندازونگرشبینچشم

المللیشدنآموزشعالیعالوهبرمسائلدانشگاهی،سههاستکهبیندبررسینشاندایک

(تفاهمودرکمتقابل9رقابتاقتصادی،(4(گسترشامنیتملی،7:دلیلمهمدیگرداشتهاست

،اندپردازانگفتهطورکهبسیاریازنظریه(.همانAigner, Nelson, and Stimfle 1992المللی)بین

بین مقتضیاتملیو متناسببا هرکشور بردالیلمذکور اشممکناستدالیلالمللیعالوه

المللیشدنآموزشعالیخودداشتهباشداماتماممتفاوتوخاصیبرایگسترشومیزانبین

همکاریوهمسوییبافرایند،المللینوکشورهابهمنزلهیکضرورتاجتماعیملیوبیهاملت

(.Knight, 1994اند)المللیشدنراپذیرفتهبین

المللیشدنرادرچهارزمینهخالصهکرد:سیاسی،تواندالیلبینبندیکلیمیدریکطبقه

آموزشبعدچهارم»شوددرجهانامروزاقتصادی،دانشگاهی،وفرهنگی.ازنظرسیاسیگفتهمی

گذاریبرایهمکاریآموزشیبهمنزلهنوعیسرمایه(.Alladin 1992: 12)«خارجیاستسیاست

ازآنآیندهروابطدیپلماتیکمیانملتمحسوبمی کهاغلبنخبگانسیاسیازمیانشود. جا

می برگزیده بورسدانشگاهیان اعطای گسترش بینشوند، دانشجویانهای پذیرش و المللی

نو منزله به آیندهخارجی ارشد مدیران سیاسیو رهبران به خود جامعه عیمعرفیفرهنگو

همچن است. جهان مییکشورهای دانشگاهی روابط ون سیاسی روابط موجباستحکام تواند
                                                                                                                                               
1 . Communicative 
2 . Discourse Communities 
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هاشود.بخصوصدرشرایطیکهروابطسیاسیودیپلماتیکرسمیچنداناقتصادیمیاندولت

برای راهی دانشگاهی روابط نیست، کردنتداوممستحکم تعدیل و روابط حفظ و

درگزارشخوددرامریکادولت«کمیتهمشورتیدیپلماسیعمومی»هاست.دراینبارهخصومت

مبادالتدانشگاهی»نویسد:منتشرشدمی7334کهدر«سیاستعمومیبرایقرنبیستیکم»باره

اینأوآموزشیت از ارزشمندترینابزارهایروآنثیراتچندگانهمستقیمبردیپلماسیدارند. ها

المللیشدن(.بخشیازمنطقسیاسیبینDe Wit, 2002: 86هستند)امریکاسیاستخارجیدولت

مر شمال جنوبو کشورهای بین روابط نظام به اخیربآموزشعالی دهه چند در است. وط

آموزشیکمک» های » تکنولوژیکیکمک»و های پاره« کمکهمواره از بینای المللیهای

.(7939)فاضلی،یالتینبودهاستامریکاواسیاکشورهایصنعتیبهآفریقاو

(7331ایکهنایتوویت)المللیشدنارتقاءهویتملیاست.درمطالعهیکیازابعادمهمبین

ابزاریبرایاندکهمبادالتدانشگاهیاندنشاندادهییواقیانوسیهانجامدادهاسیادربارهکشورهای

بین عرصه در کشورها این فرهنگملی و زبان راهمعرفی از کشورها این استو بوده المللی

وچندکشورمعدوددیگرامریکاگسترشآموزشعالیخودبهعرصهجهانیازوابستگیصرفبه

اسیکهدهدرهبرانسی(.همچنینتحقیقاتنشانمیKnight, 1997:  23-27غربیکاستهشدهاست)

اندودورهتحصیلدراندتعلقاتملیوفرهنگیقویداشتهتجربهتحصیلدرکشورخارجیداشته

درآنخارجاحساسملیتووطن تقویتکردهاستدوستیرا ازنظر(.De Wit, 2002: 89)ها

انجاتتوانداقتصادملیکشورهارالمللیشدنآموزشعالیمیبین»شودکهاقتصادیاستداللمی

اوالً زیرا میدهد کشورها علمی ثانیباعثافزایشسرعتتوسعه و تجاربواًشود از انبوهی

ثالثپیوندهایاقتصادیبوجودمی منابعاقتصادیاًآوردو منزلهیکیاز تجارتوصنعتعلمبه

المللیشدننترینکارکردبی(.ازنظرفرهنگیمهمJohston and Edelstein, 1993«)یابدگسترشمی

بینآموزشعالیگسترشارزش عرصه به اصولومعانیفرهنگملیکشورها المللیاست.ها،

ازمبادالتدانشگاهیبرایتوسعهفرهنگملیبخصوصدرفرانسهازاهمیتواولویت استفاده

شود.یدمیهانیزقهایدیپلماتیکمیاندولتنامهویژهبرخورداراست.اینموضوعاغلبدرتفاهم

کندکهدانشگاهنهادیبرایپیوندکیدمیأبرایننکتهت7333فدریکومایوررییساسبقیونسکودر

(.De Wit, 2002: 91دیگرهستند)هابایکبیشترفرهنگوملت

المللیشدنآموزشعالیوگسترشمبادالتدانشگاهیباعثرشداجتماعیدانشگاهیانبین

دامنهمی زیرا ملتشود از دانشگاهیان و دانشجویان فرهنگی دانش و اجتماعی وتجربه ها



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 42
 

هاازنظریادگیری،درفرایندرشدآن«جهش»یابدوباعثنوعیهامختلفافزایشمیفرهنگ

تهایمختلفمیخالقیتونوآوری کالندریکمطالعهتجربیدرباره ثیرتحصیلدرأشود.

هایدیگرباعثفراگیریدانشوتجاربییسدمواجهبافرهنگنوخارجبررویدانشجویانمی

می وجود وطنبرایفرد تحصیلآندر امکان هرگز که شکستهشود قالبیفرد عقاید ندارد.

تعدیلوچشممی تریازجامعهوفردبرایدانشجویخارجیاندازوسیعشود،تعصباتبیهوده

(.Kallen, 1991آید)بوجودمی



 لی بستری برای تعامل و شناخت بین ایران و اتحادیۀ اروپاآموزش عا
چهدرموردتأثیراتآموزشعالیبرمسائلمختلفاجتماعی،فرهنگی،اقتصادیبراساسآن

می بهعنوانبستریبرایوسیاسیگفتهشد، رسیدکهآموزشعالیامروزه ایننتیجه توانبه

شناخت و مختلف کشورهای و ملل بین وتعامل تبلیغات از دور به و واقعیت بر مبتنی

دانشگاهگیریجهت محیط در است. شده ملیتها از افراد بین تعامل با مختلفیکها های

گیردوافراددانشگاهیهایمختلفدرذهنهمگانشکلمیشناختمتقابلعمیقنسبتبهملت

می منتقل خود جامعۀ داخل به را شناخت این بر عالوه جامعۀکنند. شناخت در تغییر این

هایخودرادردستدارند،سببعملکردهایسیاسیمتفاوتنسبتدانشگاهیکههدایتملت

گردد.درراستایاینامروبرایپرداختنبهنقشآموزشعالیدرمناسباتسیاسیبهگذشتهمی

رسازتعامالتآموزشصورتیگذرابهبرخیآمارهایموجودودردستایرانواتحادیۀاروپابه

عالیبینایرانواتحادیۀاروپاپرداختهشدهاست.



 تحقیقاتی مدت کوتاه هایفرصت

 تحقیقاتی مدت کوتاه هایتفرص از مندیبهره برای داخل دکتری دانشجویان شمار افزایش

 از المللی،بین علمی هایکنفرانس در شرکت برای آنان به تسهیالت اعطایو کشور از خارج

 است؛ بوده داخل دکتری دورۀ تقویت برایفناوری و تحقیقات علوم، وزارت اقدامات جمله

 کوتاه هایفرصتاز داخل دکتری دانشجویان از نفر 934 مجموع، در ،7931 سال در چنانکه

 علمی هایکنفرانس در شرکت تسهیالت از نیز نفر 744 و کشور از خارج تحقیقاتی مدت

(.7()نمودار7931:713زمینی،اند)محمدنژادعالیرشدهبرخورداالمللیبین
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 و كشور از خارج تحقيقاتي مدت كوتاه هايفرصت از مندبهره داخل دكتري دانشجويان تعداد -(1نمودار )

 1871-78 هايسال طي الملليبين علمي هايكنفرانس در شركت تسهيالت

















 اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور
 در شرایط واجد دانشجویان تحصیل ادامۀ برای کشور از خارج تحصیلی بورس ایاعط

 برگزیدگان علمی، نخبگان از حمایت هدف با کشور نیازمورد و داراولویت آموزشی هایرشته

پذیرد.غیرهصورتمیو درخشان استعدادهای نمونه، دانشجویان علمی، المپیادهای


 1871-78 هايسال طي كشور از خارج دكتري دورة تحصيلي بورس شدة صادر احكام تعداد -(2نمودار )


 شمار کاهش ،7931 تا 7934 های سال طی خارج به دانشجو اعزام زمینۀ در توجه قابل نکتۀ

 که است گفتن شایان.هاستسال این طی اعزام آزمون برگزاری عدم دلیل بهاعزامی دانشجویان

 مورد هایرشته ابتدا کشور، از خارج به دانشجو اعزامروند در بازنگری منظور به 7934 سال در



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 40
 

 مرکزی شورای در نداشت،وجود داخل در هاآن تحصیل ادامۀ امکان که داریاولویت و نیاز

 درالمللیبین فناوری و علمی های همکاری و تبادالت جهت در آن دنبال به و شد تصویب بورس

 علمی هیأت اعضای هرم ارتقای و تأمین به کمک منظور به و ایران اسالمی جمهوری نظام

 درخشان استعدادهای علمی، نخبگان از حمایت و پژوهشی و عالی آموزشمؤسسات و هادانشگاه

 اساس بر تا رسید، بورس مرکزی شورایتصویب به نیز خارج دکتری بورس دستورالعمل غیرهو

 و ارشدکارشناسی تحصیلی دورۀ در علمی نخبگان و ممتاز آموختگان دانش از تعدادی آن

 به داراولویت هایرشته در تحصیل ادامۀ برای شرایط، واجد پژوهشی و آموزشی مربیان همچنین

 ماه تیر در کشور از خارج دکتری تحصیلی بورس دستورالعمل لذا د.شون اعزامکشور از خارج

 اعالم نهایی ۀشد پذیرفته عنوان به نفر 34 تعداد ،7931 سال درشد. ابالغ هادانشگاه به سال همان

 به نفر 91 پایه، علوم به نفر 71 انسانی، علوم تحصیلیگروه به نفر 71تعداد این از که ،گردیدند

.است داشته اختصاص هنر گروه به نفر 9و کشاورزی گروه به نفر 73 مهندسی، و فنی گروه

 تحصیل حال در دکتری، دورۀ بورسیۀ دانشجوی 241 تعداد مجموع، در ،7931 سال در همچنین

 گروه بورسیۀ دانشجویان به مربوط آن تعداد بیشترین که اندبوده کشور ازخارج هایدانشگاه در

 ده حدود) نفر 27 با هنر گروه به آن کمترین وبوده (درصد 43 حدود) نفر 741 با مهندسی و فنی

.(7931:711زمینی،)محمدنژادعالیاست داشته اختصاص (درصد


 بورسيۀ و مربي تحصيلي، گروه تفكيك به كشور از خارج دكترية دورۀ بورسي دانشجويان تعداد -(8نمودار )

 1878 سال در آزاد
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 هزینۀ با نیز نفر 7912 خارج، دکتری بورسیۀ دانشجویان جز به ،7931 سال در این، بر افزون

 عزیمت کشور از خارج به دکتری و ارشدکارشناسی هایدورهدر تحصیل ادامۀ برای شخصی

 گروه به آن تعداد بیشترین که،اندگردیده برخوردار دانشجویی تسهیالت از زمینه این در و کرده

است بوده مربوط نفر 71 با هنر گروه به آن کمترین و نفر 311 با مهندسی و فنی تحصیلی

(.7931:717زمینی،)محمدنژادعالی


 1878 سال در تحصيلي گروه تفكيك به شخصي هزينۀ با كشور از خارج به شده عزاما دانشجويان تعداد -(1نمودار )




 دیگری اقدامات 7931 سال در کشور، از خارج تحصیلی بورس اعطای زمینۀ در براین عالوه

 از ایرانی دانشجویان استفادۀ برای الزم تمهیدات آوردن فراهم ت:اس گرفتهصورت شرح بدین نیز

 از خارج به دانشجو اعزام برای تخصصی هایگروهتعیین خارجی، هایدولت اعطایی هایبورس

 برای پذیرش اخذمذکور، دانشجویان تحصیلی وضعیت کنترل و نظارت هدایت، و کشور

 اسالمی، کشورهای در مناسب شرایط دارای هایدانشگاه از کشور از خارج به اعزامی دانشجویان

 به مقرری این افزایش پیشنهاد و کشور از خارج بورسیۀ اندانشجوی تحصیلی مقرری دربازنگری

.مختلف کشورهای در بورسیه دانشجویان تحصیل مدتطول در بازنگری و دولت هیأت

 در تحصیل به شاغل دانشجویان سرپرستی و علمی نمایندگی دفتر 3 حاضر حال در

 فرانسه، برای) فرانسه ،(یابریتان مجموعۀ برای) انگلستان کشورهایدر کشور خارج هایدانشگاه

 و استرالیا المنافع، مشترک کشورهایسایر و روسیه برای) روسی کانادا، ،(بلژیک و هلند آلمان،

 کشورهایو مالزی برای) مالزی جنوبی، هند ،غیره(و پاکستان هند،) هند قارۀ شبه ،(اقیانوسیه
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 با ضمن، در .دارد وجود (رومانی و آذربایجان ارمنستان، اوکراین،) اوکراین و (آسیا شرقی جنوب

 رایزنی ایجاد برای اقداماتی اخیر، هایسال در چین کشور با اقتصادی مناسباتگسترش به توجه

.بهگزارشمعاونبورسوزارتعلوم،برایبورساست انجام حال در نیز کشور این در علمی

گفتهمعاونبورسوزارتعلوم،دربهاند.نفرثبتنامکرده7934،7111خارجازکشوردرسال

،دررشتهعلوم(11/77)نفر741،دررشتهعلومپایهدرصد(41/41)نفر437رشتهفنیومهندسی

کشاورزی(11/22)نفر213انسانی علوم رشته در ،744 41/72)نفر ،) هنر رشته در نفر94و

(.4ودار()نم11/77/7937)مسلمینائینی،اندنامکردهثبت(،33/4)


 سال در ثبت نام كننده براي بورس تحصيلي خارج از كشور در وزارت علوم دانشجويان تعداد -(5نمودار )

1832 
















 دانشجویان پذیرش افزایش طریق از کشورها دیگر با فرهنگی و علمی مبادالت توسعۀ

 غیرایرانی
 در علمی مراکز و هادانشگاه ندانشجویا فرهنگی و علمی مبادالت و هاهمکاری روابط،ۀتوسع

 جذب ویژه به اسالم، جهان و منطقه کشورهای به دادن اولویتبا کشور از خارج و داخل

 معاونتۀحوز همواره که است اهدافیجمله از ایران، در تحصیلۀادام برای غیرایرانی دانشجویان

 تعداد ،7931 سال در.است بوده آن تحقق پی درفناوری و تحقیقات علوم، وزارت دانشجویی

 و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته عالی مراکزآموزش و هادانشگاه در غیرایرانی داوطلب 137

دانشجوی 714 و بورسیه 133 تعداد این از که اندشده پذیرفته فناوری  )غیربورسیه( آزاد نفر

 حدود رشدیآن از قبل سال با 7931 سال در غیرایرانی شدگان پذیرفته کل تعداد مقایسۀ .اندبوده

(.7931:719زمینی،)محمدنژادعالیدهدمی نشان را درصدی 21
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 طي علوم وزارت به وابسته عالي آموزش مراكز و هادانشگاه غيرايراني شدگان پذيرفته تعداد -(6نمودار )

 1871-78 هاي سال




 تحصیلی هایرهدو در جهان کشور 13 از دانشجو 4411 حدود حاضر حال در ضمن، در

 به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته عالی آموزش مؤسسۀو دانشگاه49 در مختلف

 77111 حدود این، بر افزون بودند.بورسیه آنان از نفر 7311تعداد که دشتندا اشتغال تحصیل

 وم،عل وزارت به وابستهالمصطفی عهجام مجازیدانشگاه در تحصیل به غیرایرانی دانشجوی

 و بورسیه (درصد 43 حدود) نفر 7241 تعداد ،7931 سال درشتند.دا فناوریاشتغال و تحقیقات

 نفر 7419 با آنان تعداد بیشترین که اند،بوده (آزاد) غیربورسیهدرصد 27 حدود)نفر 7111 تعداد

 گروه در (نفر 9 حدود)نفر 17 با آنان کمترین و انسانی علومتحصیلی گروه در (درصد 44 حدود)

(.7931:712زمینی،)محمدنژادعالیاندداشته اشتغال تحصیل به دامپزشکی و کشاورزی تحصیلی


 و تحقيقات علوم، وزارت به وابسته عالي آموزش مراكز و هادانشگاه غيرايراني دانشجويان تعداد -(6نمودار )

 1878فناوري در سال 
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گزارش وزارتعلومبه دانشجویان امور ،معاون سال 7937در دانشجوی79حدود هزار

هاازبیندانشجویانافغانیوترآنکهبیشغیرایرانیدرداخلکشورمشغولبهتحصیلهستند

 تحصیلدر.(74/13/7937عراقهستند)بذرافشان، دانشجویانخارجیمشغولبه ارتباطبا در

روپاوجوددارندوبیشترایندانشجویانایران،تعدادبسیارکمیازدانشجویانکشورهایاتحادیۀا

 و یافته توسعه کمتر کشورهای ایناسیابه از بیش ایران کشور دارند. تعلق پذیراییی که

صورتبورسودانشجویاناروپاییباشد،دارایدانشجویانزیادیدراتحادیۀاروپااستکهبه

غیربورسمشغولتحصیلهستند.

 حاضر حال دانش71در بههزار تحصیل برای خود هزینه با بورسیه غیر ایرانی جوی

دانشجویایرانیبابورسیهبلندمدتدر423هایکشورهایاروپاییغیرازانگلیسرفتهودانشگاه

همچنین تحصیلهستند. انگلیسشاغلبه از دانشجویدکتریاز741کشورهایاروپاییغیر

ماههدرکشورهایاروپاییغیرازانگلیسدر1قاتیهایتحقیایراندرحالحاضردرقالبدوره

تحصیلهستند. حال ایرانیدربه تقریبیدانشجویان آمار بورسوزارتعلوم گزارشمعاون

 انگلیس114هزارو2انگلستانرا در ایندانشجویانبهصورتآزاد نفراعالمکردوگفت:

 کمک با ایرانی، محققین و دانشجویاننینهمچ(.41/71/7933نائینی،مسلمیکنند)تحصیلمی

 این که ،کنندمی تحقیق و مطالعه اروپا هایدانشگاه در اروپا اتحادیه7ماندوس اراسموس برنامه

 پروژه این .دهدمی ارائه آموزشی بورساروپادر لیسانس فوق هایدوره برای ایشان به برنامه

 دیگریک با را ایران دانشگاهشش و ایران ریفناو و پژوهش علوم، وزارت اروپا، هایدانشگاه

 موضوعات مطالعهبرای برنامه این از ایرانی محقق 41 از بیش اول، سال در .سازدمی نزدیک

(.71/14/4113ایران،-)جزوۀاتحادیۀاروپااندبرده سود اروپا در وسیعی

زلحاظارتباطآموزشتوانگفتکهکشورایراناازمجموعمطالبوآماریکهگفتهشد،می

عالیبااتحادیۀاروپابسیارضعیفاستواینحوزهرابعنوانیکاهرمبرایدیپلماسیمدنظرقرار

ندادهاست.بسیاریازدانشجویانخارجیدرایرانازکشورهایهمسایهمانندافغانستانوعراقودر

همچنین بسیاریازدانشجویانایرانیکهبهمرحلۀبعدازکشورهایاسالمیوجهانسومهستند.

می وبدونیکبرنامهوهدفدیپلماتیکمشخصملیاز-روندازطریقهزینۀشخصیاروپا

کنند.بسیاریازایندانشجویاندرهمانکشورهاماندگاربهاینکشورهارجوعمی-طریقدولت

برامی اینکشورها فرهنگیمشخصیدر دانشگاهیو رایزن ایندانشجویانشوندو یسازماندۀ
                                                                                                                                               
1 . Erasmus Mundus 
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هایموردتوجهایراندرگیرند.بسیاریازدانشگاههاموردتوجهقرارنمیوجودنداردواینپتانسیل

 بهاسیاکشورهای کمتر ایران کشور دارند. قرار غیره و چین و تایلند و مالزی و هند مانند یی

بهادادهاست.دیپلماسیآموزشعالیدرروابطخودبااتحادیهاروپا



 گیرینتیجه
برساختهمان رویکرد در شد گفته که بهطور وابسته مفهوم شناختدو و تعامل گرایی

گیرد.براساسشناختییکدیگرهستند.شناختدراثرتعاملوتعاملبرمبنایشناختشکلمی

کنندودریدامیدیگرپکنندتصوراتیازیکدیگرپیدامیگراندرجریانتعاملازیککهکنش

براساسآنشناختمشخصمی درواقعهویتادامهنوعتعاملخودرا دربرابرکنند. هاییرا

کنند.براساسخودرابرایدیگرانتعریفمی«خودِ»گذارندودیگرازخودبهنمایشمییک

ینمنافعحلقۀکنند.اگرانمنافعخودرانیزدرجریانتعامالتتعریفمیهاکنشهمینهویت

وشکلتعاملاست.آموزشعالیدرعصرجدید-کهمحصولشناختاست–اتصالبینهویت

نیزباگسترشدرکشورهایمختلفوبسطکمیوکیفیخودامکاناتیرابرایتعامالتگسترده

رهایمختلفخودواقعیوبهدووبراساسدانشفراهمنمودهاستکهافرادازکشورهاوملیت

کنندواینشناختازطریقجامعۀدانشگاهیبهمردمهرکشورازتبلیغبرایدیگرانتعریفمی

افزایشمیشودوشناختمتقابلبینمللودولتمنتقلمی اینامرسببهایمختلفرا دهد.

می تعامالتسنتیگذشته در دولتتغییر دیپلماسیگردد. ایننوع از دیپلماسیآموزش–ها

کنند.تربینخودودیگرکشورهااستفادهمیبرایشناختبیش-یعال

واسطۀانقالباسالمیدرتقابلبانظاملیبرالدموکراسیقرارگرفتهاست.اینکشورایرانبه

ازهویتخودبهجهانیانوازجملهغربواتحادیهاروپاکشوربه تعریفجدیدیکه واسطه

قرارگیریدرمیدانانرژینفتو–موقعیتژئوپلیتیکیحساسآنشناساندهاستونیزبهدلیل

موجبنگرانیغرببهرهبریایاالتمتحدهوباهمراهی-گازوموقعیتارتباطیجهانیآن

زاییبرایجمهوریاسالمیایرانشدهاستکهنمونۀاتحادیۀاروپاشدهاست.اینامرسببهزینه

ایراآنتحریم علیۀ اینهزینههایگسترده تبلیغاتمنفیناست. زیادیناشیاز حدود زاییتا

هراسیاست.برایمقابلهباهراسیوشیعههراسی،اسالمهایایرانغربعلیهایراندرقالبپروژه

دیپلماسیبایستیازراهاینتبلیغاتمی اینابزارها یکیاز نمود. ابزارهایمختلفیاستفاده و ها

چهگفتهشد،باگسترشتعامالتدانشگاهیباکشورهایغربیوبراساسآنآموزشعالیاست.
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دیپلماسیهدف مبتنیبر ارسالهدفمندو و اروپا از کشورهایعضوجذبدانشجویان به دار

باتعاملصرفبادولتاتحادیهاروپا،می هایاروپاییجایگزینتواننوعیازتعاملبینمللرا

تبلیغاتمنفیرادرجریانتعامالتگستردۀدانشگاهیبامردماروپابهآنهاعاریاز«خود»کردو

شناساند.ازاینطریقساختارتعامالتبینایرانوغربتغییرپیداخواهدکرد.اینامرسببباز

ازایراناسالمیمی هایکشورهایغربیبهگرددوازسیاستتعریفدرتصوراتمردماروپا

شودوبازخوردآنزداییمیومتحداناروپاییآندرنزدمردماروپامشروعیتامریکارهبری

گردد.شانباجمهوریاسالمیایرانمیهایشانبرایبازبینیدرروابطموجبفشارمردمبردولت

نویندیپلماسیمیبنابرایندیپلماسیآموزشعالیدرکنارراه تواندراهگشاییهایمختلفو

سائلموجوددرروابطایرانواتحادیۀاروپاگردد.برایبرخیم

کارایی اتحادیۀاروپا کشورایرانازلحاظبکارگیریدیپلماسیآموزشعالیدرارتباطبا

مفیدیندارد.ازلحاظروابطدانشگاهیباایناتحادیۀدرسطحپائینیقراردارد.تعدادبسیارکمی

درداخلایران،اروپاییهستند.البتهتاحدودیبهخاطرازدانشجویانخارجیمشغولبهتحصیل

باشد.ایرانازلحاظارسالدانشجوبهاروپانیزبهضعفعلمیایراننسبتبهاتحادیۀاروپانیزمی

نیازآموزشیرامدنظرقرارمی دهدوبهنتیجۀسیاسیواهمیتاینمسئلهواقفنیستوصرفاً

ودردادنبورسبهدانشجویانامکاناتمناسبیدرنظرگرفتهنشدهدیپلماتیکآنتوجهندارد

هایهایشخصیخودبهدانشگاهاست.بسیاریازدانشجویانایرانیمقیماتحادیۀاروپاباهزینه

هاوجودندارد.بسیاریازایندانشجویانبهدالیلاندوهیچنهادیبرایسازماندهیآناروپارفته

آورندوبرایعکسومنفیبرایدولتایرانبهبارمییوسیاسیحتینتیجهاقتصادی،فرهنگ

می عمل عالی آموزش دیپلماسی بهخالف اروپا اتحادیۀ برنامۀکنند. مانند امکاناتی وسیلۀ

فراهم آن عضو تکتککشورهای که امکاناتی نیز و نموده فراهم که غیره اراسموسو

اند.ایندرحالیاستشجویانازسراسرجهانوازجملهایراننمودهاند،اقدامبهجذبداننموده

کهایراندراینزمینهتوجهخاصینداشتهاست.امروزهبخشیازدانشجویانایرانیدرخارجاز

اند،دربسیاریازمواردکشورکهتحتعنوانفرارمغزهاازکشورخارجشدهومهاجرتنموده

 منفی»بر خود توسطغربیدولتا« مییرانکه صحه است، شده تبلیغ طراحیو گذارندوها

شناساییشدهایراندراتحادیهاروپادارد.اینمسئلهدرحالیاستکهدر«خود»تأثیریمنفیبر

توانآنانراصورتسازماندهیوحمایتمناسبازدانشجویانایرانیدرخارجازکشور،می

دیپلماس سفیران عنوان ایران،تحت به اروپا اتحادیه نگرش تغییر جهت در عالی آموزش ی
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تصوراتاروپایی بازتعریفدر و تغییر به منجر اینامر هویتفرهنگیومدیریتنمود. از ها

ایرانی بنابرایندیپلماسیآموزشعالیسیاسی شد. خواهد دولتجمهوریاسالمیایران و ها

«خود»اسیعمومیومردمیدرجهتتعریفدرستازهایتعاملدرقالبدیپلمیکیازعرصه

ایاست.پسروابطدانشگاهیودیپلماسیاموزشگرانسیاسیدرعرصهجهانیومنطقهکنش

توانداثراتمثبتیبرروابطسیاسیایرانواتحادیهاروپاداشتهباشد.جمهوریاسالمیعالیمی

هایقدرتبایستیتغییراتیهمدرنگرشبهحوزهگیریازاینظرفیتخاص،میایرانبرایبهره

هایمتعاقبباآن،ایجادنماید.نرموهمبهافزایشامکاناتوظرفیت



 پیشنهادات
شود:گیریکهشدمواردزیرپیشنهادمیباتوجهبهبحثونتیجه

-الیبهدرابتدامسئولینحوزۀآموزشعالیونیزدستگاهدیپلماسیکشوربایدبهآموزشع

 عنوانیکابزارمفیددردیپلماسینوینتوجهکنند؛

تنظیمیکبرنامۀمدونوباهدفپیگیریدیپلماسیآموزشعالیدرنقاطمختلفجهانو

 ویژهاتحادیۀاروپا؛به

پیام سیاسیدرارسال فرهنگیو بازیگران طریقدیپلماسیآموزشعالیبه هایهویتیاز

 ادهمگراییبینایرانوایناتحادیه؛اتحادیهاروپاجهتایج

وجودایازپیشتعیینشدهبرایجلوگیریازبهتسهیلشرایطبورسخارجازکشوربابرنامه

 هایانحرافیمانندخروجغیرقانونینخبگانازکشور؛آمدنراه

جهتهایفعالدراتحادیۀاروپابرایدانشجویانبورسوغیربورسایجادنهادهاوسازمان

هایآنانوجلوگیریازبریازظرفیتهابهنهادهایدیپلماسیکشوربرایبهرهارتباطدادنآن

 گیریتبلیغاتمنفیدرموردایراندربینبرخیازدانشجویانایرانیدراتحادیۀاروپا؛شکل

سموسبرایهایبورسدانشجویانخارجیوبویژهاتحادیۀاروپا،مانندبرنامۀاراایجادبرنامه

 هاییکهدرداخلدارایوضعیتخوبعلمیهستند؛حضوردرکشورایرانوتحصیلدررشته

تنظیمقراردادهایمبتنیبردیپلماسیآموزشعالیدوجانبهوچندجانبهباکشورهایاتحادیۀ

 اروپا؛

بتبههاییبرایایجادشناختنسNGOتشویقدانشجویانایرانیخارجازکشوربرایایجاد

 ایرانوجامعهوتاریخایراندرجامعۀاروپایی.
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 فارسی -الف
رئوساسمیت- و ریچارد خطرناک؟»،(7931)،کریستین،پرایس، انتقادیرابطه نظریه

بین برسازیروابط مکتب و «الملل نوواقع، مقاالت مکتبمجموعه و انتقادی نظریه گرایی،
تر،ترجمهعلیرضاطیب،دفترمطالعاتسیاسیوبینالمللی.،گردآورندهاندرولینکلیبرسازی
-( حمید، 7933جاودانی، کنش:»(، تا نظریه گسستمیان آموزشعالی، و جهانیشدن

«راهبردهایینوینبرایتوسعهآموزشعالیایران برنامه، ریزیدرآموزشفصلنامهپژوهشو
.711-797،صص49،شمارهعالی
شناسی،سالپنجم،،فصلنامهشیعه«امریکاهاللشیعیوهژمونی»،(7931)،جمالی،جمال-
.41شماره
-( سیدجالل، فیروزآبادی، 7933دهقانی هستی»(، خارجیامنیت سیاست در شناختی

 .7سالاول،شماره،،بهارالمللیروابطخارجیفصلنامهبین،«جمهوریاسالمیایران

هایجغرافیاییوتبیینسیاستخارجیبهعنوانکرداری(،کردار7931رشیدی،مصطفی،)-
پایان کارشنژئوپلیتیکی، تهران،ااسینامه دانشگاه جغرافیای دانشکده سیاسی، جغرافیای رشد

41/12/7931.
(.71/14/7931،)روزنامهجمهوریاسالمی-
نامهمطالعاتفصل،«انگارانهبههویتملیدرایراننگرشیسازه»(،7931سلیمی،حسین،)-
 .9،سالهشتم،شماره97،ملی

نگاهیبهجهانیشدنوروندهایجهانیدرتحوالتآموزش»(،7939فاضلی،نعمتاهلل،)-
.44،شمارهفصلنامهعلوماجتماعی،«عالیووضعیتآموزشعالیایران

تحلیلی»(،7931پوردهاقانی،علی،لیاقتدار،محمدجوادوجعفری،سیدابراهیم،)قاسم-
فصلنامهتحقیقات،«درعصرجهانیشدنهاالمللیشدنبرنامهدرسیدانشگاهسازیوبینبربومی
.2،دورهچهارم،شمارهفرهنگی
ابراهیموکاظمی- زبانوسیاستخارجیسازه»(،7931)،حجت،متقی، هویت، انگاری،

،شماره91هحقوقوعلومسیاسی،دوره،مجلهدانشکدفصلنامهسیاست،«جمهوریاسالمیایران
2. 

-( مصطفی، رشیدی، و افشین 7932متقی، برساخت»(، تبیینجغرافیا، و گرایی
،فصلنامهجغرافیاوتوسعه،«گرا(گرایانهژئوپلیتیک)معرفیرویکردژئوپلیتیکبرساختبرساخت

.93تابستان،شماره
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،تحقیقاتوفناوری،شملیآموزشعالیگزار(،7931زمینی،یوسف،)محمدنژادعالی-
تهران:موسسهپژوهشوبرنامهریزیعالی.

انتشاراتسمت.تهران:،المللهایروابطبینتحولدرنظریه(،7931،)مشیرزاده،حمیرا-
ازبیاناتواعالمیه،(7914)،اهللخمینی،روحموسوی- امام: ازکالم هایدرجستجویراه

امیرکبیر.تهران:انتشارات،"7917تا7929امامازسال
ها:وبسایت

کنند،هزاردانشجویخارجیدرکشورتحصیلمی79(،74/13/7937بذرافشان،مجتبی،)-
 در: موجود آنالین، درhttp://www.hamshahrionline.ir/details/190224همشهری بازیابی ،

 .71/13/7934تاریخ:

(،موجوددر:71/14/4113ن،)ایرا-جزوۀاتحادیۀاروپا-
http://www.teheran.diplo.de/contentblob/2767772/Daten/365626/PressBook_fa_DL.pd

f:74/77/7934،تاریخبازیابی.
)مسلمی- حسن، 11/77/7937نائینی، تفکیک(، به خارج بورس کنندگان نام ثبت آمار

 در: موجود بیتوته، -http://www.beytoote.com/news/university-test/universityگروه،

newsa30.html:74/13/7934،تاریخبازیابی. 

)مسلمی- حسن، 41/71/7933نائینی، همشهری(، انگلیس، در بورسیه دانشجویان آمار
.77/71/7934،تاریخبازیابی:http://hamshahrionline.ir/details/125906آنالین،موجوددر:
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