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Abstract 

The market-based higher education 
development policy has been an alternative 
policy for the Ministry of Science, Research, 
and Technology because of the university 
budget constraints. The increasing number of 
universities and higher education centers in 
the country and the increasing number of 
undergraduate and postgraduate students are 
evidence of this. With regard to the purpose 
of this study which analyzes the antecedents 
and consequences of the formation of the 
market-based higher education policy in Iran, 
deep and semi-structured interviews were 
conducted by scientific and practical experts 
in the Higher education system of the cities of 
Tehran and Isfahan between 2016-2018, and 
finally, seven antecedents: the origins, 
structural-political factors, background-
cultural factors, professional-specialized 
factors, philosophical-existential factors, 
economic-market factors, financial-budgetary 
factors; and four consequences: deficiency in 
the academy, social problems, functional 
problems, and positive effects were extracted 
and named. Then their validity was confirmed 
through qualitative methods of credibility. 
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The results of this research can provide 
guidelines for the leaders, policy-makers, and 
managers of the country's higher education 
and help to develop theoretical knowledge in 
the field of higher education policy-making. 
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  پژوهشی- فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1399 بهار، 1، شماره دوازدهم سال

 

  

  مشی بازاري در آموزش عالی ایران آیندهاي خط پس آیندها و پیش

  3الهی احمدعلی خائف، 3اصغر فانی علی، *2فرد حسن دانایی، 1پور سعید مقدس

  گذاري بخش عمومی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران دانشجوي دکتري مدیریت سیاست -1
  استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران -2
  دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران -3

  

  دهیچک
هاي آموزش عالی،  دستگاه راهبري و مدیریتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده چرا که افزایش روزافزون هزینهمشی  توسعه بازاري آموزش عالی، خط

ها و مراکز آموزش عالی و روند رو به افزایش تعداد دانشجویان  دولت را به سمت و سوي دخالت بازار آزاد تشویق کرده و افزایش روزافزون تعداد دانشگاه
گیري و  آیندهاي شکل آیندها و پس در راستاي هدف این پژوهش که واکاوي پیش. ارشد و دکتري نیز شاهدي بر این مدعاست اسی، کارشناسیهاي کارشن دوره

ي ها و در نظام آموزش عالی شهرهاي تهران و اصفهان، مصاحبه 1397تا  1395هاي  در فاصله سال، مشی توسعه بازاري آموزش عالی در ایران بوده تداوم خط
ها از طریق تحلیل  گیري هدفمند انتخاب شده بودند انجام گرفت و نهایتاً با تحلیل مصاحبه ساختاریافته از خبرگان علمی و عملی که با نمونه عمیق و نیمه

وجودي، -امل فلسفیتخصصی، عو-اي فرهنگی، عوامل حرفه-اي اي، عوامل زمینه مشی خط-ها، عوامل ساختاري آیند خاستگاه محتواي قراردادي، هفت پیش
جانی دانشگاه، مشکالت اجتماعی، مشکالت کارکردي و آثار و تبعات مثبته،  آیند کم اي و همچنین چهار پس بودجه-بازاري و عوامل مالی-عوامل اقتصادي

  .هاي اعتباریابی کیفی، صحت اعتبار آنها تأیید شد استخراج شدند که با روش

  اي شدن آموزش عالی، تورم تحصیلی گرایی، توده سازي آموزش عالی، مدرك ازار، بازاريهاي مبتنی بر ب مشی خط: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

ها و مؤسسات آموزش  هاي دانشگاه هزینهافزایش روزافزون 
هاي دردست اجراي آنها از  عالی و لزوم تأمین بودجه برنامه

هاي دولتی  ها و بودجه ها، یارانه یک سو و کاهش کمک
ازسوي دیگر، حاکمیت منطق بازار بر آموزش عالی را توجیه 

؛ از ]1[هاي دانشگاهی را متحول ساخته است  کرده و ارزش
دانشگاهی، مدل  وکار سازي کسب پدیده بازاري این رو نفوذ

دهنده خدمات  رابطه دانشگاهیان و دانشجویان را به مدل ارائه
                                                           
DOI: 10.22034/jstp.2020.12.1.1114 

  hdanaee@modares.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

و مشتري تغییر داده و آموزش عالی کاالیی را متداول کرده 
اي در دست  سازي آموزش عالی وسیله بازاري .]2[است 
در  ]3[تکلیفی  هاي رفع مشی ها براي پیشبرد اهداف خط دولت

همان میزان که اقتصادي به  این عرصه شده و آموزش عالی را
سازي  به عبارت دیگر، بازاري. زده نیز کرده است کرده سیاست

ها در  آموزش عالی در سطح جهانی نتیجه ناتوانی دولت
تحمل بار اضافی آموزش همگانی بود و آموزش عالی را از 

کننده صرف  مصرف گرا تغییر داد و دانشجویان گرا به توده نخبه
جا پیش رفت که  و تا بدان] 4[آورد  امروزي را پدید

هاي پر از  سوپرمارکت"دیروزي را به  "هاي یادگیري مکان"
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و این ادعا در سراسر جهان ] 5[امروزي بدل کرد  "1حقایق
شود  هاي ذهنی دیروزي و پریروزي نمی مطرح شد که با قالب

ي از دانشگاه فردا داشت کرد و تصور دانشگاه امروزي را اداره
بپذیریم که شیوه جدید ] 7[؛ اما حتی اگر چون اسکات ]6[

باید  ،آغاز شده "آموزش عالی 2اي شدن توده"تولید دانش با 
اذعان کرد که این الگو در ایران به صورتی ناموزون و 

اي که نزدیک به پنج برابر  به گونه] 8[نامتوازن اجرا شده 
مرکز  80سال و با تأسیس 20از  راهی را که در عرض بیش

سال در  8باره و در عرض  آموزش عالی پیموده بودیم به یک
. ایم مرکز رسانده 360کرده و مراکز را به  هاي پیشین طی دولت

ترین  به راستی چه عواملی باعث شده که هاروارد، قدیمی
هزار دانشجو 21ساله، تنها  384دانشگاه آمریکا با پیشینه 

 55ما بیش از   ساله 85و فقط در دانشگاه تهران داشته باشد 
تحصیل باشند؟ در هاروارد براي این به  هزار دانشجو مشغول

استاد وجود دارد که این رقم، نسبت  5000تعداد دانشجو، 
و در ایران حدود  کند متغیر می 5و  4استاد به دانشجو را بین 

عالی مؤسسه آموزش  360نیم میلیون دانشجو تنها در حدود 
وقت و با  علمی تمام عضو هیأت 3000غیرانتفاعی با کمتر از 

تنها ]. 9[کنند  تحصیل می 166شاخص دانشجو به استاد 
ایران، نگاهی به روند تحوالت جاري نظام آموزش عالی  نیم

که آموزش عالی باید ضمن توجه به  حکایت از آن دارد
ود و ارتقاء بحران افزایش کمی و تنگناهاي مالی، به حفظ، بهب

شواهد گوناگون حاکی از آن است که این . کیفیت نیز بپردازد
ها و  ، مأموریتاهداف ،نظام در صورتی از عهده وظایف

در نیز آید که از نظر کیفیت آموزشی  خود برمیرسالت 
اسناد  هنگاهی ب و هر چند] 10[مطلوبی قرارگیرد  وضعیت

خصوص  که در دهد می نشان ایراندر باالدستی آموزش عالی 
تصویر  ها و راهبردهاي مطلوبی به ها، گزاره توسعه دانشگاه

اما آنچه در دو دهه اخیر در روند توسعه  ؛شده است کشیده
ها و  آشکار با گزارهض ایم یک تناق ها با آن مواجه بوده دانشگاه
و بیشتر بر پایه و مبانی  ردي اسناد باالدستی داهاراهبرد

ایی جامعه انجام گرفته که این گر تقاضاي کاذب و مدرك
ها و شعائر اخالقی، دینی و  ، آرمانها ارزش ،موضوع با باورها

جامعه و به ویژه جامعه دانشگاهیان در تناقض بوده  معنوي
و در واقع آنچه در باب گسترش آموزش عالی در ] 11[

                                                           
1- Supermarkets of facts 
2- Massification 

قواره و بدون  رویه، بی ایم، توسعه بی هاي اخیر شاهد بوده سال
حوزه بوده است که با سیطره روزافزون کمیت،  هدف در این

گسترش آموزش عالی و . زوال کیفیت را در پی داشته است
سیاسی و یا با  يهایی که وزارت علوم تحت فشارها رشته
دهد؛  ها و به صورت نسنجیده و نامعقول مجوز می بستان -بده

بهتر است همه "وري و پایداري است و سیاست  فاقد بهره
، منافع و آینده آموزش ...و  "کیفیت ند هر چند بیدرس بخوان

هاي  زند و چنین شده که امروز، صندلی عالی ما را لطمه می
خالی و بحران هویت مؤسسات غیرانتفاعی و ترس از 
ورشکستگی، آنها را بر آن داشته تا با زیرپاگذاردن 

المللی و تنها به هدف کسب درآمد و  استانداردهاي علمی بین
الی همچون یک بنگاه اقتصادي، اقدام به جذب تأمین م

. اي بنمایند هایی عجیب و غریب و غیرحرفه دانشجو با وعده
است که  تهوی ینظام ب کیباید گفت که آموزش عالی ما 

 یتهوی ینظام ب نیچن يشناسد و برا یرا نم خود خود و اهداف
اگر چه در باب  ؛ در این راستا]12[ نمود دیبا یاساس يفکر
هاي متعددي انجام شده؛ ولی  مشی آموزش عالی، پژوهش خط

گیري و تداوم  آیندهاي شکل آیندها و پس تاکنون پیش
مشی توسعه بازاري آموزش عالی در ایران واکاوي نشده  خط

آیندهاي این  ترین پرسش فرارو این است که پیش و لذا مهم
  آیندهاي آن چیست؟ توسعه بازاي در آموزش عالی و پس

  
  پیشینه پژوهش -2

هاي علمی و وظایف  سازي دانشگاه را با آزادي اي، بازاري عده
سنتی نهاد مقدس دانشگاه مغایر دانسته و مخالفت خود را با 

 دارند و استقرار تفکر بنگاهی در مراکز علمی اعالم می
و  نه تولید ثروت است، تولید دانش وظیفه دانشگاهمعتقدند 

به طور سنتی و از  وابسته به آن راپرورش و ارکان  آموزش و 
تا ناشی از تفکر دانند  می خدمتنماد دیرباز اموري مقدس و 
ش پژوهش عباسی و همکاران]. 13[ بازاري و کسب درآمد

در مقابل محمودپور و . موید این رویکرد است] 13[
اي دیگر مدل دانشگاه به عنوان بازار و  و عده] 14[همکارانش 

در این راستا الت . اند شتري را پذیرفتهدانشجو به عنوان م
و جاودانی و همکارانش ] 16[، فراستخواه ]15[، تاسکر ]15[
ها در  ، نقصان آزادي دانشگاهی و نبود استقالل دانشگاه]17[

هاي  شان و وابستگی شدید آنها به بودجه تنوع منابع مالی
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بر آن  دانند؛ عالوه ها می شدن دانشگاه دولتی را از دالیل بازاري
ها و ضعف  ها و عملکرد ثباتی در برنامه ، بی]16[فراستخواه 

تعامالت نهادي، نبود سنت نظري قابل دفاع در 
، عدم تنوع ]18[و گودرزي و همکارانش  ؛ها گذاري مشی خط

هاي اشتباه،  بخشی ها و بعضاً تنوع در منابع مالی دانشگاه
و توسعه ناآگاهی از موقعیت راهبردي علم در حفظ اقتدار 

، نیز ]17[جانبه کشور و جاودانی و همکارانش  همه
گري دولتی،  هاي سطحی، تصدي هاي خطی و تحلیل اندیشه
زدگی آموزش عالی، ناهمسویی  ساالري علمی، سیاست دیوان
توجهی  ها با نیازهاي واقعی دانشجویان و جامعه، بی مشی خط

به ارزش ذاتی علم، ابهام ملی در فلسفه، جایگاه و 
هاي آموزش عالی، واگرایی متولیان آموزشی،  مأموریت
زدگی در اجراي دستورات باال به پائین بدون پشتوانه  شتاب

جوادي و همکارانش  مشرف. دانند نظري و عملی را مؤثر می
هاي در حال  هاي دولتی و هزینه بر کاهش حمایت] 19[

ه و فراستخوا] 20[راسکه . گذارند می ها صحه افزایش دانشگاه
ساختارهاي ایستا، وابسته، ایدئولوگ و متمرکز ] 16[

] 21[حقیقی و اکبري  کارنامه. کنند گریز را عنوان می مشارکت
افزایش نقش اجتماعی عوامل اکتسابی مانند تحصیالت و 

. کنند مهارت و دانایی را در مقابل عوامل انتسابی مطرح می
آموزش از تغییر نگرش جامعه به ] 22[فاتحی و همکارانش 

عالی به عنوان یک کاالي لوکس، مصرفی و ابزاري براي 
از تغییر ذائقه ملی به ] 23[قارون . کنند تفاخر یاد می

یابی و بازنمایی خویشتن و طمع دستیابی به مشاغل  هویت
راد و خسروخاور  کند؛ قانعی پردرآمد و رفاه اقتصادي یاد می

ش عالی براي نیز با آنها در افزایش نقش ابزاري آموز] 24[
تحرك طبقاتی و تأمین مشاغل با درآمد مناسب به عنوان 

از طرفی . ترین مسیر تحرك اجتماعی موافق هستند سریع
گیري و نبود سیماي اشتغال  از تعدد مراکز تصمیم] 25[سیاري 

سازي  مدت که به بازاري ریزي بلندمدت و میان مبتنی بر برنامه
راد  داستان با قانعی و هم منداست گله  زده آموزش عالی دامن

نشده در  از تورم ناموزون و کنترل] 16[و فراستخواه ] 8[
آموزش عالی و رشد کمی به دور از حداقل ضابطه معیارهاي 

از فرمالیسم علمی و ] 28[محدثی . گوید کیفی سخن می
عباسی و همکارانش . گوید محتوا می گرایی بی توسعه مدرك

هاي اجتماعی و طبقاتی شدن آموزش  از افزایش نابرابري] 13[

مندند و توسعه فساد  به نفع طبقات باالي جامعه گالیه
از ] 18[گودرزي و همکارانش . دهند دانشگاهی را خبر می

کردگان و یأس  فقدان سواد کارکردي و سرخوردگی تحصیل
هاي مجلس  گویند و گزارش مرکز پژوهش فلسفی جوانان می
رکردشدن دانشگاه ایرانی و از ناکا] 29[شوراي اسالمی 
بوم  مایگی زیست از تنک] 30[پایا . گوید ایستایی آن می
گوید و  جانی و خروج علم از دانشگاه می عقالنیت و کم

از شکاف اجتماعی بین دانشگاه و جامعه خبر ] 8[راد  قانعی
ها باید اذعان کرد که  نهایتاً از مجموعه این بررسی. دهد می
در ارتقاء دانش و آموزش عالی کشور  تردید نقش بازار بی

هاي تراز اول دنیا  حتی بسیاري از دانشگاه. انکارناپذیر است
بازاري دارند؛ اما پایبندي به معیارها و استانداردهاي  رنگهم 

ها  دانشگاهی، رمز موفقیت واقعی و نه نمادین این دانشگاه
حد  یگسترش ب، اما آنچه در ایران مایه نگرانی شده .بوده است

  .آموزش عالی بدون رعایت معیارهاي دقیق دانشگاهی است
  
  روش پژوهش -3

؛ کیفی انجام شده از آنجا که پژوهش حاضر بر اساس رویکرد
، از نوع 1، این رویکرد به ادعاي دانشمحققانبه باور اغلب 

هاي  هاي کیفی حاصل از مصاحبه شود و داده تفسیري منجرمی
 70نفري از خزانه  30با نمونه ساختاریافته  رودررو و نیمه
شده جامعه پژوهش از بین متخصصان،  نفري شناسایی

هاي  سازان، گشایندگان پنجره گذاران، سیاست سیاست
مشی، مدیران سطوح کالن  و کارآفرینان خط 2دستورگذاري

نظران و صاحبان  آموزش عالی، مدیران دانشگاهی، صاحب
پژوهان  ان، سیاسترأي، متفکران مستقل، منتقدان، کارشناس

حوزه آموزش عالی، پژوهشگران و دانشجویان آموزش عالی، 
گیرنده از آموزش  پژوهان و کلیه ذینفعان بیرونی خدمت آینده

عالی و با مالك دارا بودن حداقل سه اثر ملموس در کارنامه 
علمی و پژوهشی خود در زمینه موضوع پژوهش به صورت 

از روش تحلیل محتواي  گیري هدفمند و با استفاده نمونه
تحلیل قرارگرفت؛ چرا که  و مورد تجزیه] 31[ 3قراردادي

هاي خامی سر و کار داشت  پژوهشگر به طور مستقیم با داده
که هیچگونه تحلیلی پیرامون موضوع پژوهش برروي آنها 

                                                           
1- Knowledge Claim 
2- Policy Window 
3- Conventional Approach 
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گرفته  هاي صورت براي این منظور مصاحبه. بود صورت نگرفته
مشی توسعه  آیندهاي خط پسآیندها و  به هدف شناسایی پیش

بازاري آموزش عالی در ایران، در قالب متن استوار شد و 
در سطح اول، . فرآیند تحلیل محتوا در سه سطح انجام گرفت

تجزیه و براي هر یک،  1ها به واحدهاي فکر متن مصاحبه
در سطح دوم واحدهاي فکر، بر . کدي در نظر گرفته شد

بندي شدند و در سطح سوم،  اساس اشتراك در مفاهیم، مقوله
بندي شدند تا  ها مجدداً بر اساس ارتباط احتمالی، گروه مقوله

آیندها،  مضامین اصلی استخراج شوند و در نهایت براي پیش
. آیندها، چهار مضمون استخراج شد هفت مضمون و براي پس

فرآیند  در اعتماد یتقابل یبررس ذکراست برايبه  الزم
پایایی ( از دو شاخص ثبات زنیها  مصاحبه يکدگذار
گرفته  بهره )کدگذاران ینب یاییپا(یري و تکرارپذ )بازآزمون

؛ بدین صورت که ابتدا کل واحدهاي فکر در یک جدول شد
تجمیع شد؛ سپس به طور تصادفی بر اساس رویه تحلیل 

و  2هاي مشابه همچون پژوهش باترفیلد محتوا در پژوهش
بیست درصد از آنها را انتخاب و کدگذاري  ]32[ همکاران

نتیجه میزان توافق با کدگذاري اصلی بر . مجدد انجام گرفت
در . درصد به دست آمد 94اساس محاسبه آماره کاپاي کوهن، 

شاخص تکرارپذیري نیز براي بررسی میزان توافق دو 
در این . شود دهنده از شاخص کاپاي کوهن استفاده می رتبه

راي کنترل مفاهیم استخراجی از مقایسه نظر پژوهش نیز ب
شاخص کاپا هرچه مقدار . پژوهشگر با یک خبره استفاده شد

دهد توافق بیشتري بین  تر باشد نشان می به عدد یک نزدیک
دهندگان وجود دارد؛ اما زمانی که مقدار کاپا به عدد صفر  رتبه

دهنده  نزدیک باشد در آن صورت توافق کمتر بین دو رتبه
  ].33[ جود داردو

 87/0، مقدار شاخص برابر SPSSافزار  با استفاده از نرم
دهنده  نشانباالتر است  7/0محاسبه و با توجه به اینکه از 

کدگذاران بوده و نشان از اعتبار فرآیند  نزدیکتوافق 
  .دارد ي و پایایی مناسبکدگذار
هایی از فرآیند استقرایی احصاء مضامین از  نمونه 1جدول 

فرآیند  .دهد می حدهاي معنایی ذکرشده در باال را نشانوا
 و مضامین نامگذاري يمشابه برا یقیطر به ذکرشده در باال

  .به کار گرفته شد ها مقوله
                                                           
1- Thought units 
2- Butterfield 

  هاي پژوهش یافته -4
ی مضمون کلهفت در  آیندها ي پیشتحلیل محتوایجه نت

فرهنگی، - اي اي، عوامل زمینه مشی خط-عوامل ساختاري
وجودي، عوامل - تخصصی، عوامل فلسفی-اي حرفهعوامل 
قرار به  ها اي و خاستگاه بودجه-بازاري، عوامل مالی-اقتصادي

  .است قابل شرح زیر
  اي مشی خط-عوامل ساختاري 1- 4

گذار و  مشی این مضمون، به ساختار نهادهاي خط
هاي  گردد که طبق یافته هاي اتخاذشده آنها برمی مشی خط

  :پژوهش عبارتند از
  ها مشی ناهمسویی خط 1-1- 4

هاي کالن خود از  گذاري مشی آموزش عالی ما در خط
هاي سنتی  هاي شهودي و گرایشات جناحی که در قالب روش

شده و یا سایه  ساالر غالب و هیأتی بر ساختارهاي دیوان
هاي آموزش  مشی و اغلب، خط ]16[ برد اند، رنج می انداخته

بسا در خالف جهات و  رده و چهها، تغییرک عالی با تغییر دولت
در این . کننده هم و بعضاً در تعارض با یکدیگر باشند خنثی

شوندگان درباره  هایی از اظهارات مصاحبه خصوص، نمونه
  :است موارد ذکرشده بدین شرح

در واقع، . نه متأخر بر آن ه؛ماهیت دانشگاه مقدم بر سیاست"
ی را تکوین مسیرهاي کالن سیاس ستیبای ه کهدانشگاهاین 

مسیرهاي حرکتی دانشگاه را  ،سیاست اینکه نه هخشبب
  (S167). "هکن مشخص

  ناسازواري تصمیمات 1-2- 4
نظام آموزش عالی کشور براي رسیدن به اهداف آموزشی 
خود ممکن است از تصمیمات مختلفی بهره برد که بعضاً این 

کرده و یا همسو  نبوده، یکدیگر را خنثی تصمیمات سازوار
 .نیستند

هاي ملی، نظام آموزش  گیري ثباتی و ناپایداري در تصمیم بی"
خطایی،  و یکی، آزمون و عالی ما را به تصمیمات صفر

رسانده و دلیل آن  همپوشبنیه و بعضاً پارالل و  اي و بی لحظه
هاست  سازي توجهی به مشارکت خبرگان علمی در تصمیم بی

کالن آموزشی را گیري  یی در نظام تصمیمهمگراکه ضعف 
  (S135). "داشته است درپی

  هاي خطی اندیشه 1-3- 4
انگارانه از امور و  هاي سطحی، تصورات ساده مقصود، تحلیل
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  .خطی دیدن مسائل است
 شدن آموزش عالی به صورت یک رویکرد غالب و جهانی"

 اندرکاران آموزش عالی دست هاي نسل جدید، دانشگاه ظهور
گرایی  سازي و تقلیل جاي ساده که بهکرده نیازمند نگرشی  را

بینی و کنترل  ن، پیشیتبی براي ،لئدرك و فهم مسابه  امور،
  (S38). "دنعالی بپرداز هاي آموزش پدیده

  ضعف تعامالتی 1-4- 4
ها  اي بین نظام علمی کشور و سایر نظام یافته روابط سازمان

رود و  نظام آموزش عالی مستقالً راه خود را می. وجود ندارد
ها هم هریک به طور  سایر نظامکند؛  دانش خود را تولید می

اي نیازهایشان را بر اساس تقاضاي داخلی و خارجی  جزیره
  ].34[ کنند برآورده می

 صنعت و نه به ه؛فروش می افرادآموزش را عمدتاً به  ،دانشگاه"
 هم )ارگانیک(وار  عمالً پیوندي اندام پس .اشخاص حقوقی

 یعنی و اینه ندار هاي جامعه وجود بین دانشگاه و دیگر بخش
 ، متخصص تربیتا و صنعته دانشگاه به سفارش سازمان

  "جانی دانشگاهی کم"اي از روند استقرایی احصاء مضامین از واحدهاي فکر با مضمون  نمونه) 1جدول 

  واحدهاي فکر و کد آنها  کوتاههاي  عبارت  مقوالت

---  

حساب و  رویه، بی رشد بی -
  کتاب و بدقواره آموزش عالی

  فروشی رشد مدرك -
آموختگان  تولید انبوه دانش -
  سواد و صرفاً خریدار مدرك کم

 گرایی رواج مدرك -

  فرآیندهاي صوري آموزشی -
 گرایی دانشگاهی منسک -

  محتوا بی تحصیالت -
و هاي واهی  تخصص -

  هاي متواهن متخصص

آموزش و بدقواره  رویه اي توسعه بی یکی از کارکردهاي غیرتوسعه گرایی، ظهور پدیده فزاینده و رو به رشد مدرك -
 (S102) هعالی

گرایی بیش از  شده به جامعه، مدرك هاي تجاري آموختگان توسط دانشگاه شدن تحصیالت و ارائه انبوه دانش با پولی -
در حال حاضر، کلیه .  و اخذ مدرك به خاطر صرف مدرك به هدف ناگفته اما همگانی بدل شدهپیش رواج یافته 

شدنه؛ بدین معنا که فرآیندهاي آموزشی در  شدن و مناسکی هاي کشور در حال صوري فرآیندهاي موجود در دانشگاه
 (S76) شه اما عمالً عاري از محتوا بیش دنبال می هاي کشور وجود داره و کم و  دانشگاه

  (S6)ساالر و ظاهرگراست  دیوان ،سیاست علمی کشور -
  (S69) پرور نیست کارآفرین و متخصص ما ابداً آموزش عالی -
 شکل "ایدئولوژي بازار"شدن آموزش که در ایران هم مثل بعضی کشورهاي در حال توسعه، تحت تأثیر  با تجاري -

اش بیشتر و هزینه خروجش از دانشگاه کمتر، براي  قدر آورده مالیمیشه که هر ه دید "کاالیی اقتصادي"گرفته؛ دانشجو 
  (S59)تر  واحد دانشگاهی مطلوب

ریاکاري 
  پژوهشی

 فخرفروشی روشی -

 هاي تزئینی پژوهش -

  حاصل هاي بی نظریه -

ملموس در شه نه براي کاربرد و استفاده عینی و  هایی که خصوصاً در حوزه علوم انسانی انجام می اکثر پژوهش -
اگر هم خیلی . هاي پژوهشی و پز دادنه و تنها حالت تزئینی داره نبودن عریضه از فعالیت عرصه عمل، که براي خالی

  (S98) مانند هاي خوبی باشند تنها در حد نظریه باقی می پژوهش

خروج علم 
  از دانشگاه

بوم  مایگی زیست تنک -
 عقالنیت

 رمق پیکر علم بی -

  حل مسائل غیبت دانشگاه در -
 تحرکی دانشگاه بی -

ناتوانی در تولید علم و  -
  گسترش مرزهاي دانش

  ابتذال و افت کیفی -

بوم عقالنیت، منجر به آن شده که معرفت از رشد موزون بازمانده و پیکر رنجور آنچه علم نام  مایگی زیست تنک -
نقشی در حل مسائل مبتالبه کشور ندارد و یا اینکه در واقع، دانشگاه ما . تر و رنجورتر شده رمق دارد، روز به روز بی

ها،  ترکیبی از نظام تأمین مالی دانشگاه، فقدان ارزیابی و ارزشیابی مؤثر دانشگاه باید اذعان داشتو  نقش ناچیزي دارد
هی را کرده که کنشگران دانشگا ترکیب بسیار مؤثري خلق... ساالر و ظاهرگراست و بیشتر دیوانسیاست علمی کشور که 

 (S109)جان ساخته و مردگی ممد حیات این دانشگاه شده  تحرك و کم بی

ترین  یکی از مهم، )نظري(اند و گرچه تولید دانش  ساخت دانش درمانده هاي دانشگاهی ما از پرورش توانایی آموزش -
رویه و  به خاطر فروش بی ؛ امازیربناي خالقیت، نوآوري و شناخت و توسعه علوم استو کارکردهاي آموزش عالی 

  (S157) یافته پرحجم آموزش، فرآیند آموزش به درستی دنبال نشده و کیفیت آموزش و پژوهش به نحو عجیبی تنزل

چگالی 
رقیق 
هاي  کنش

  علمی

رفتارهاي کنشگران علم  سوء -
  هاي غلط تحت تأثیر سیاست

  هاي تخصصی تفاوتی بی -
  اي هاي حرفه نشینی نگاه سایه -
  هویت کنشگر مرده تولد بی -

  (S56)تفاوتی محضه  نهایت رقیق و گاه حتی توأم با بی هاي علمی فعاالنه در اجتماعات علمی بی چگالی کنش -
شان صاحبان عالئق علمی  هایی شده که دانشجویان نامه مشغولی اصلی کنشگران، فقط نگارش هرچه زودتر پایان دل -

  (S181)اندیشند  ها، به داستان ارتقاء خود می نامه هم بیش از محتواي پایان شان در آن زمینه نبوده و استادان
هاي خود و  کاري تر و جاباز کردن براي ورود مشتریان جدید، کم دانشجویی که تحت فشار زمان براي خروج سریع -

اش هیچ  نامه ند که پایاندا خود به نیکی می... هاي صوري علمی و  استاد راهنمایش، فرآیندهاي ظاهري آموزشی و روال
استاد راهنما، مشاور و داورانش هم . افزاید اش کوچکترین چیزي نمی اي برایش دربر ندارد و بر هویت علمی اندوخته

ها، تمجیدها  اش با دقت و جزئیات کامل در میان تشویق دانند؛ در توافقی قراردادي بین همه کنشگران، مراسم دفاعیه می
هویت و بدون هیچ  شود بی شود و کنشگر دیگري، مرده زاده می ثمر و تعارفات پرتکلف برگزارمی و نقدهاي غالباً بی

 (S192) "برنامه پژوهشی مشخصی
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  (S17). "هکن نمی
  تمرکزات ساختاري 1-5- 4

هاي سنتی و جدید آموزش  در مقایسه ابرانگاره ]20[راسکه 
عالی، عقیده دارد که دانشگاه سنتی، نهادي و متمرکز است؛ در 
حالی که دانشگاه جدید به سوي تمرکززدایی و شخصی شدن 

  .کند حرکت می
بیش از اینکه از  ما گذاري در آموزش عالی مشی خطمدل "

هاي مستقل میدانی و  سپهر دانش اجتماعی و پژوهش
 ، برآمدهبگیره هاي تبیین و توضیح علمی و عملی نشأت مدل
ساختارهاي ایستا، وابسته، بوروکرات ، متمرکز، ایدئولوگ، از 

  (S119). "مراتبی و تحت کنترل حاکمیته سلسله
  فقر زیرساختی 1-6- 4

هاي عمومی نوعی مداخله در حیطه منابع و  مشی خط
اختیارات و حقوق ذینفعان اجتماعی است و منافع شهروندان 

 هاي آتی را تحت تأثیر قرار هاي اجتماعی و حتی نسل و گروه
دالیل هنجاري و اخالقی کافی و باید نه تنها ؛ پس دهد می

الزم براي این کار و زیرساخت بخش و مشروعیت  رضایت
بر  باید ي راا مشی خطه اهداف کباشد  داشته خطیر وجود

  ].16[ دکره ی توجیمبناي مدل علّ
هاي حقوقی و استخدامی موجد توسعه کمی  زیرساخت"

گر  صرف و نه بر اساس توان فنی از یک طرف و ضعف تنظیم
و نبود نظارت بر بخش غیردولتی و خصوصی از طرف دیگه، 
همچنین فقدان نظام استانداردها و نبود نظام آماري و 

بینی  هاي اطالعاتی و تکنولوژیکی، ظرفیت پیش زیرساخت
عی کنشگران حوزه آموزش عالی را تحت تأثیر رفتار واق
  (S48). "قرارداده

  تصدي دولتی 1-7- 4
روایی  مقصود، تفکر قیمومتی و پدرمآبانه دولتی و حکم

  .حاکمیتی در عرصه آموزش عالی است
 الزم را در عمل و استقالل اند هاي ما عمدتاً دولتی دانشگاه"

و  حالت اداريتولید علم در ایران یک و از طرفی  ندارند
هم در  هاي علمی جماعته؛ که حتی کرد پیدا ساالرانه دیوان

بنابراین کسی نیست که . گیري ندارند قدرت تصمیم آن
  (S82). "هبگیر ی جديباره تصمیم بخواهد در این

  ثباتی اجرایی بی 1-8- 4
متعارض و  ها و عملکردهاي با دیدگاه اندرپی مدیر تغییر پی

ضاً شخصی در اجراي اسناد متنوع و بعهاي  بکارگیري شیوه
عالی مرتبط با  هاي کالن آموزش  استیسو  باالدست
 شود می و پژوهش، فراوان مشاهده سازي آموزش بازاري

]13[.  
ثباتی آنها در  هاي کالن و بی مشی اعتقادي مجریان به خط بی"

هایشان و عملکردهاي  ریزي مناصب اجرایی و برنامه
ي آنها مانع از تحقق روح واقعی حاکم بر ا گاه سلیقه وبی گاه

  (S99). "شه هاي کالن می مشی خط
  فرهنگی- اي عوامل زمینه 2- 4

مقصود از این مفهوم، تمامی شرایط و عوامل خارج از نظام 
-تغییرات روزافزون جغرافیاییدر واقع . آموزش عالی است

اقتصادي و فناورانه که بر کل  اجتماعی،-فرهنگی سیاسی،
ند و با ا ها را نیز فراگرفته دانشگاهو اند  گذاشته جهان تأثیر

  .گیرد عوامل زیر به طور عملیاتی مورد سنجش قرار می
  تغییرات محیطی دائمی 2-1- 4

دانشگاه به عنوان نهاد آموزش عالی، یک واقعیت در حال 
نیز در حال  تغییراست؛ ازسوي دیگر ماهیت جامعه دانشجویی

تغییراست و عالوه بر روندهاي معمول، دانشجویان بیشتري از 
هاي سنی متفاوت و با نیازها و شرایط متفاوت در این  گروه

شوند و این مهم ساختار آموزش و شیوه  فرآیند وارد می
  ].35[ دهد اعمال آن را تحت تأثیر قرارمی

زیربنایی  هاي تحول در آموزش عالی و به تبع آن در اندیشه "
همین دلیله که جوامع به  .ناپذیره دانشگاه، امري اجتناب

شان را  اند تا آموزش عالی صنعتی در تالش صنعتی و یا نیمه
دهند و آن را براي پاسخگویی به نیازها و  مجدداً سازمان

  (S101). "کنند هاي واقعی مردم و جامعه آماده خواسته
  تغییرات نگرشی 2-2- 4

شدن اقتصاد، با پدیده  لی در فرآیند جهانیامروزه آموزش عا
هاي اطالعات و تغییر نگرش به این حوزه  رشد سریع فناوري

  .شده است و بالتبع افزایش تقاضا براي ورود به خود روبرو
افزایش نقش اجتماعی عوامل اکتسابی همچون تحصیالت،  "

ها، دانش و دانایی در برابر عوامل انتسابی و افزایش  مهارت
نقش ابزاري آموزش عالی براي تحرك طبقاتی، تأمین مشاغل 
و درآمد مناسب باعث رشد نگرش به آموزش عالی به عنوان 

  (S116). "ترین مسیر تحرك اجتماعی شده  سریع
  تغییرات مفهومی 2-3- 4
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امروزه مدارك دانشگاهی رابطه خود را با منافع مستقیم 
اند و در اغلب اوقات تبدیل به  اقتصادي از دست داده

خواهند از آثار جانبی آن  اي نمادین براي افرادي که می سرمایه
نظام اند و متأسفانه با شرایط موجود،  بهره ببرند شده
 علمی و کنش) اخالق( منش تواند به نمیهم دانشگاهی ایران 

که از مسیر ارزیابی  آندلیل به  ؛ارزش دهد) تولید علم اصیل(
  .کند می اداري عملصرفاً  دانشگاهی منحرف شده و

کاالي لوکس، مصرفی،  ،نگرش جامعه به آموزش عالی "
  (S119). "نوع شده اي براي تفاخر به هم ابزاري و وسیله

  تخصصی-اي عوامل حرفه 3- 4
این مضمون اشعار به آن دارد که امروزه بسیار شاهد آنیم که 
افراد باسواد، آگاه، متخصص، اساتید دانشگاهی و 

و  شورکنظران و خبرگان علمی و عملی، نسبت به  صاحب
اند؛ به عبارتی شاهد سکوت  تفاوتی محض آینده آن در بی

باورمندان متخصص و آگاه و به حاشیه رانده شدن دلسوزان 
این عوامل با ابعاد زیر به طور عملیاتی . ی نظام هستیمحقیق

  .گیرد مورد سنجش قرارمی
  هاي کارکردي تناسبی بی 3-1- 4

زمان به کارکردهاي آموزش  مقصود، فقدان توازن و توجه هم
با . عالی شامل آموزش، پژوهش و خدمات پژوهشی است

گانه آموزش عالی شامل تولید علم،  توجه به کارکردهاي سه
به  کردن زمینه بکارگیري آن یا نتقال و انتشار علم و فراهما

نظران،  تعبیري، ایجاد و اشاعه فناوري، به نظر برخی صاحب
ایران در حوزه سه کارکرد مذکور، حرکت یکسانی نداشته و 
رد در مواردي با پیشرفت و سرعت به نسبت باال و در موا

شود  ته میکه گف ؛ به طوريدیگر با کندي حرکت روبرو بوده
) پژوهش(مشی تولید علم  نظام آموزش عالی ایران از دو خط

بسیار دور افتاده و تنها ) فناوري(و بکارگیري علم در جامعه 
حد  به انتقال علم در قالب گسترش آموزش با افزایش بیش از

  .]36[ پذیرش و تربیت دانشجو تأکید کرده است
ی، کم" هاي اصلی و  کم اهداف و کارویژه روند توسعه کم

تقاضاي رو . اساسی آموزش عالی را به دست فراموشی سپرده
به افزایش براي ورود به آموزش عالی خصوصاً آموزش عالی 

رویه و  خصوصی و غیردولتی موجب رشد و گسترش بی
ها و کاهش کیفیت آموزش شده و نظام  برنامه دانشگاه بی

عالی را ناگزیر کرده براي برآوردن این حجم از آموزش 

زیادي از سایر کارکردهاش از جمله  تقاضاي اجتماعی تا حد
توسعه دانش جدید و پرورش نیروي انسانی پژوهشگر مورد 

  (S96). "دبمان هاي مختلف کشور باز نیاز بخش
  فقر تفهمی 3-2- 4

سازي در زمینه فهم و درك واقعی از  مقصود، فقر مفهوم
  .موزش عالی استآ
هاي ملی به ارزش ذاتی  توجهی دلیل بیبه  آموزش عالی ما"

علم، نبود درك درست از آموزش و عدم شناخت صحیح از 
مفهوم و کارکرد آن، ضعف در پرورش تقاضاي علم ناب 

اي و بدون  داشته و داره و براي همینه که به صورت گلخانه
 (S113). "بوم علم رشد و توسعه یافته توجه به زیست

  ضعف فرآیندي 3-3- 4
هی به فرآیندها و تمرکز صرف بر محصول نهایی، در توج بی

  .است افتاده ناکارآمدي نظام آموزش عالی، مؤثر
 سازوکارهاي به توجه یعنی در آموزش عالی، فرآیند به توجه"

 که کیفیت یعنی استانداردهاي مطلوب؛ شرایط به رسیدن
 توسعه امر مؤثر و خالق در انسانی نیروي پرورش آن داد برون

است اما متأسفانه آموزش عالی ما فاقد چنین نگاه 
  (S125). "فرآیندمحوریه

  فقر سیستمی 3-4- 4
. همواره مشکل، فقدان سیستمی مؤثر و کارآمد بوده است

شکل براي  اندازه و به یک به یک“امروزه این ایده که آموزش 
 .سازد نمی شود نیازهاي ذینفعان مختلف را برآورده ارائه” همه

هاي سنتی آموزش، تعداد زیادي از افراد با  فقط در سیستم
در حالی که در ! شود می هاي یکسان پرورش داده صالحیت

هاي مختلف و  افراد مختلفی با مهارت ،اي کار حرفه بازار
  .دانش متفاوت مورد نیازاست

هاي بسیاري در این عرصه از جمله نظام ملی  فقدان سیستم "
رآفرینی، نظام تعامالت علمی ملی و نوآوري، نظام ملی کا

اي  هاي علمی، تخصصی و نهادهاي حرفه المللی، انجمن بین
تر نبود  نفوذ و شاید از همه مهم داراي قدرت مرجعیت و ذي

نهاد ملی ارزشیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی مشتی نشانه 
  (S63). "خروارهاست

  حکمت افتراقی 3-5- 4
مت نظري و عملی، بین مقصود، گسست و افتراق بین حک

  .ها است بایدها و هست
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کنند  می گذاري موفق ذکر مشی از میان منابعی که براي خط"
است یسهاي علمی در  به عامل عقالنیت و اتکاء به پشتوانه

هاي آموزش عالی در  مشی گذاري تأکید جدي شده اما خط 
 مجموع از منطق موجه و پایداري پیروي هاي اخیر، در سال
اند که معموالً از  اي بوده هاي بایسته کنند و فاقد ویژگی نمی

نظري  هایی مانند سنت ویژگی. رود می یک نظام سیاسی انتظار
  (S121). "...ها و  قابل دفاع، نیکویی برازش سیاست

  فقر هویتی 3-6- 4
از کارکردهاي  گرایی، مدرك ظهور پدیده فزاینده و رو به رشد

است که  آموزش عالیو بدقواره  ویهر اي توسعه بی غیرتوسعه
  .]16[ به بحران هویت مؤسسات آموزش عالی منجرشده است

 هدف آموزش بدون و قواره بی رویه، گسترش بی موضوع"
 و موافقان بین در توجیهاتی اخیر هاي سال طی عالی

گیران  تصمیم میز روي امروز که اي مسئله مخالفانش داشته اما
 هویت بحران خالی و هاي صندلیبحث  هست، این حوزه
 گذشته هفت هشت سال که و مؤسساتی غیرانتفاعی مؤسسات
 که هم ها برخی اند، ورشکستگی شرف در اکنون تأسیس و

 المللی بین علمی استانداردهاي با آیا که بابت این اند از دولتی
  (S85). "هستند هویت بحران یک دچار نه، یا دارند مطابقت

  وجودي-فلسفیعوامل  4- 4
اي از عوامل دارد که به ماهیت وجودي و فلسفه  اشاره به دسته

پردازند و  مبنایی، چیستی، چرایی و چگونگی آموزش عالی می
هاي پژوهش با ابعاد زیر به طور عملیاتی  طبق یافته
  .پذیرد می سنجش

  ابهامات فلسفی 4-1- 4
ناصحیح به فلسفه آموزش عالی و  هاي دیدگاهمنظور، وجود 

  .آن در کشوراست جایگاه
و از همان بدو  هآموزش عالی در کشور ما ذاتی وارداتی دار"

شده براي حل مشکالت صنعتی  ریزي تشکیل به صورت برنامه
  (S123). "و پیشبرد توسعه اقتصادي طراحی نشده

  ابهامات پوزیشنی 4-2- 4
ها و اختیارات  ، مأموریتاین مقوله اشاره دارد که در جایگاه

  .نظام آموزش عالی در توسعه کشور، ابهام ملی وجود دارد
در حال حاضر، نهادهاي مختلفی به طور موازي به انجام "

ورزند و گویا  هاي آموزش عالی کشور مبادرت می مأموریت
عمالً جایگاه و شأن و اختیارات این نظام به دست فراموشی 

  (S141). "دوم یافته سپرده شده و یا حالتی دست
  ابهامات الگویی 4-3- 4

آشفتگی عملی برخاسته از آشفتگی نظري، نداشتن الگو و 
ترین مشکل کنونی نظام  مهم ؛گریز از محصوالت نظري

و بدین روي است که در الگوي  ]12[ استآموزش عالی 
گسترش آموزش عالی کشور ابهام ملی وجود دارد و نتیجه آن 

شده است که بسیاري از کنشگران علمی زمان این  در گذر
اند و نه نگران  مشغول نظریه اعم از استاد و دانشجو نه دل

 هاي علمی اقتصادي و دگرگونی-سیاسی-تحوالت اجتماعی
]37[.  
سبب نبود  با روند کنونی رشد کمی و به ما آموزش عالی"

رهسپار  مدل مفهومی مناسب براي پایش و ارزشیابی،الگو و 
اي که در آن الگویی مؤثر  ، آیندههای کننده غایت نگران به هآیند

و مناسب براي ارزیابی آموزش عالی و هیچگونه تضمینی 
  (S131). هوجودندار آن براي استقرار و نگهداري کیفیت

  بازاري-عوامل اقتصادي 5- 4
بر نظام و عوامل بازار تجارت مقصود از این مفهوم، سلطه 

ي ابزارگرایانه هاها با تقاضا دانشگاهویی و همس آموزش عالی
است و به لحاظ عملیاتی این عوامل با ابعاد زیر مورد  بازار

  .گیرد سنجش قرار می
  نگاه کاالیی 5-1- 4

هاي علمی و تحقیقاتی  با تغییر شکل دانشگاه از مکان ارزش
به بازاري براي کسب درآمد، علم صرفاً به کاالیی کمی تقلیل 

محصوالت علمی نیز در بازارهاي سیاه  یافته و در پی آن
  .شود دانشگاهی، خرید و فروش می

برخی  مثل هم شدن آموزش، که در ایران با تجاري"
» ایدئولوژي بازار«تحت تأثیر  ،کشورهاي در حال توسعه

ه ش می دیده »کاالیی اقتصادي«، دانشجو به عنوان هگرفت شکل
از دانشگاه  شاش بیشتر و هزینه خروج که هرقدر آورده مالی

  (S152). "هتر ، براي واحد دانشگاهی مطلوببشهکمتر 
  جنون کمیت 5-2- 4

رغم شعارهاي دینی، اخالقی و معنوي به  که نمود باید اذعان
روشنی به  در حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش، آنچه

نگر، مادي، اقتصادي، تجاري  یشاهد آن هستیم سلطه نگاه کم
  .باشد می ساز کشور و آینده بخش مهم و حتی بازاري بر این

رویکرد  چنیناحتماالً کمتر کشوري به این حد خود را به  "
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 ،ها از این نظر دانشگاه بیندر که  جوري. مادي و کمی سپرده
ها و پذیرش  رویه پردیس ایجاد و گسترش بی.  افتاده مسابقه راه
به دانشجویان را به مشتري و استادان را  ،پولی دانشجویان

دانشگاه اگر چه کارکرد . کرده کارمند و فروشنده تبدیل
 اقتصادي خود را دارد اما باید نگرش علمی، دانشی و فرهنگی

  (S172). "حاکم باشد آنبر ) فرهنگ به معناي عام آن(
  بنگاه اقتصادي 5-3- 4

ها از یک نهاد  با نفوذ اقتصادجهانی در آموزش عالی، دانشگاه
یک نهاد خصوصی درخدمت  عمومی درخدمت جامعه به

گیري به سمت سرمایه  بازار و تولید سود، نزدیک و با جهت
  .]38[ دانشگاهی به یک بنگاه دانش تبدیل شدند

 آموزش فروش از طریق دانشگاهی داري بنگاه هاست مدت "
  (S9). "داده قرار الشعاع تحت را مالی منابع سایر افراد، به
  اي بودجه-عوامل مالی 6- 4

تر  دقیق ها ریزي هرچه متغیرهاي اثرگذار در برنامهکه  از آنجا
در  ؛یابد د انحراف از برنامه کاهش مینگرد مشخص
، اي بودجهبه عوامل  هاي آموزشی نیز باید ریزي برنامه

هاي  ها و هزینه محدودیت منابع مالی، لزوم انتخاب اولویت
این  دهد که هاي پژوهش نشان می یافته. درک غیرمتعارف توجه

  .شود عوامل از طریق ابعاد زیر به طور عملیاتی سنجیده می
  هاي مالی وابستگی 6-1- 4

هاي سرانه و  ها به بودجه وابستگی بیش از اندازه دانشگاه
هاي  زنی سیاسی، زمینه محدود دولتی و تأمین آن با چانه

  ].17[ برد می رقابت بر سر کیفیت را از بین
دنیاي رقابتی  رد، دولتی ي ها بودجهها به  وابستگی دانشگاه"

منزله یک  که به صورت مداوم، محدودیت منابع بهامروز 
د، خطر بزرگی براي آینده نده مشکل اساسی خود را نشان می

  (S110). "استها و آزادي علمی آنها  دانشگاه
  هاي توزیعی ناعدالتی 6-2- 4

 مقصود، فقدان عدالت توزیعی و تخصیص ناکافی منابع مالی
  .]17[ هاي آموزش عالی است به زیرنظام

ها و فقدان  و زیرنظام ها نظام تمامیمتوازن  توجهی به رشد بی"
هاي مختلف جامعه  توزیع متناسب منابع مالی کارآمد به بخش

باعث شده ما در عرصه آموزش عالی، توزیعی غیرهمگن با 
هاي جامعه خود و به تبع آن حتی با جامعه جهانی  سایر بخش

  (S83). "باشیم داشته

  هاي دولتی حمایت 6-3- 4
ر حال افزایش، هاي د هاي دولتی و هزینه کاهش حمایت

ساخته تا اقدامات غیرمعمولی براي عرضه  ها را وادار دانشگاه
  .]19[ آورند خدمات بیشتر با منابع کمتر به عمل

، تأمین و اختصاص گیر دانشجویان رغم افزایش چشم علی"
  (S7). "گیري نداشته ها، افزایش چشم بودجه به دانشگاه

  تنوعات منبعی 6-4- 4
واضح است پرهاي کشور  با تأمل در وضعیت موجود دانشگاه

که اعتبارات موجود دولت در بخش آموزش عالی جوابگوي 
–هر مؤسسه علمیو  ها نیست نیازهاي مختلف دانشگاه

پژوهشی خارج و یا داخل این حلقه، ناچاراست که در آینده 
  .]18[ کند نزدیک به سوي استقالل مالی حرکت

تنوع منابع مالی و اعتباري و در عین حال  ها بدون دانشگاه"
توانند گوهر  نمی ،وابستگی شدیدي که به بودجه دولتی دارند

زیاده از تأمین  .یانت کنندصاستقالل و آزادي علمی خود را 
مانع تحقق  ینتر مهم، ها از طریق بودجه دولتی حد دانشگاه
  (S12). "است آنها آزادي علمی

  ها خاستگاه 7- 4
گیري تفکر و اقدام عملی درخصوص  هاي شکل ریشهمقصود، 

هاي  یافته. بنیان توسعه بازاري آموزش عالی در ایران است
  .دهد می پژوهش حاضر عوامل زیر را نشان

  نظریه آقاي هاشمی و دوستان ایشان 7-1- 4
 گذاران دانشگاه آزاد رفسنجانی از بنیان هاشمیبدیل  نقش بی
اش چون عبداهللا  عقیده فکر و هم را در کنار دوستان هم اسالمی

اندازي دانشگاه آزاد و  گیري تفکر و ایده راه جاسبی در شکل
  .توان نادیده انگاشت توسعه کمی و بازاري آموزش عالی نمی

اي  وضع بودجه کشور به گونههاي اولیه انقالب،  در سال"
و افراد ندرتا  دهد هاي دولتی را توسعه نبود که بتواند دانشگاه

یافتند؛ آنهم خورده  سد کنکور گذشته و به دانشگاه راه میاز 
اینجا بود که دو . بود به انقالب فرهنگی و تعطیل شده بود

هاي دولتی با طرح  سال پس از بازگشایی مجدد دانشگاه
 اسالمی و جامعه پیشنهادي که در حزب مرکزي جمهوري

بود و پیگیري شخص آقاي  اسالمی دانشگاهیان انجام گرفته
اسالمی و  یس وقت مجلس شورايئهاشمی به عنوان ر

 تصمیم بر آن شد تا دانشگاهی ایجادنظر شوراي اقتصاد؛  جلب
  (S171). "هاي آن را بپردازند که مردم بخشی از هزینه شود
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  آموزي غلط از سایر کشورها درس 7-2- 4
هاي غلط از هند، مالزي، اندونزي، فیلیپین و حتی  اقتباس

هاي غلط و  آموزي هایی از درس اروپایی، نمونهکشورهاي 
  .اند ها بوده هاي ناقص ما در گذر این سال الگوبرداري

داستان از یک تقلید ناقص و کورکورانه از چیزي تحت "
در غرب آغاز شد؛ آقایان رفتند و  Open Universityعنوان 

دیدند که در غرب چیزي به نام دانشگاه آزاد وجود دارد؛ 
آن را اینجا هم پیاده کنند اما پوسته را دیدند و محتوا خواستند 
آنچه در غرب تحت این نام وجود دارد ابدا نه . را ندیدند

آموزي بود؛ نه  دهی که صرفاً براي تعلیم و مهارت براي مدرك
  (S18). "گرایی فروشی و مدرك مدرك

  هاي مسئولین وقت دیدگاه 7-3- 4
هاي اومانیستی غرب  شهترس از مواجهه فرزندان ملت با اندی
هاي اولیه انقالب، مانع  و تأثیرپذیري از آنها خصوصاً در سال
شد و یا بعضاً تمایلی در  خروج جویندگان علم از کشور می

آن میزان تمایل اندك نیز که احیانا . خصوص نبود این
دلیل خروج ارز به  ریزان کشور وجودداشت مسئولین و برنامه

  .تافتند اي آن زمان برنمی بودجهخصوصاً در آن اوضاع 
داشتن مردم که فرزندشان دیگر الزم نیست که  راضی نگه "

خواندن و ادامه تحصیل با صرف هزینه و خروج  براي درس
رود؛ از بهاي منحط غربی  ارز از کشور به ممالکی با فرهنگ

  (S115). "آن برهه بود گیري مبانی تصمیم
  ها حرکات پوپولیستی دولت 7-4- 4
توجه و  ها در جلب فریبانه دولت قصود، حرکات عوامم

  .باشد حمایت از اقشار محروم و طبقات پائین جامعه می
 360تا  350میلیون دانشجو تنها در  در ایران حدود نیم"

علمی  هیأت 3000مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی با کمتر از 
کنند  تحصیل می 166وقت و با شاخص دانشجو به استاد  تمام

نژاد و تیم او با هاشمی  و عمده این وضعیت به تقابل احمدي
قیمت پیام نور  و دوستانش از طریق گسترش واحدهاي ارزان

قیمت آقاي  کاربردي در مقابل دانشگاه آزاد گران- و علمی
گردد و نتیجه آن خوشحالی قشر ضعیف مردم  می هاشمی باز

  (S110) "...عادي و عامه 
اي  جلس و ارجحیت منافع منطقهفشار نمایندگان م 7-5- 4

  بر منافع ملی
دلیل ماهیت به  هاي دولتی مشی گذاري و تعیین خط مشی خط

هاي علمی  پیچیده مسائل عمومی، نیازمند ابزارها و روش
هاي اصلی این  انگیزه شود که مشاهده می متأسفانهاست؛ اما 
علمی نبوده و  عمدتاً در آموزش عالی رویه هاي بی توسعه
  .اقتصادي و سیاسی است بیشتر

ها و نمایندگان  عمومی، دولت نگاهی به نظریه انتخاب با نیم"
 کرده و رشد پیداکنند،  می توسط ذینفعانی که از آنان حمایت

اقداماتی در راستاي بیشتر  آراءآوري  با هدف جمع آنها هم
مداران در  سیاست. دهند می انجامتأمین خواست ذینفعان 

شان،  خود یا قدرت سیاسی ءبقاراستاي ادامه راه و مسیر و 
کنند ولو مغایر  میلحاظ  شاناتمدر تصمی هم آموزش عالی را

  (S154). "با منافع ملی و آمایش سرزمینی
  فشار جامعه متقاضی 7-6- 4

ها و  مشی فزاینده جمعیت کشور که بر اساس خط رشدبا 
بود،  مردان وقت صورت پذیرفته زمان دولت آنرهنمودهاي 

جامعه با خیل جوانان دیپلمه و آماده به کار و اشتغال مواجه 
شد که مشغولیت دولت در آن زمان به مسائل استقرار ارکان 
اولیه نظام و نیز درگیري در جنگ تحمیلی، مانع از اهتمام 

  .بود الزم براي حل این مسئله به تازه ظهور و بروزیافته شده
تغییر هرم جمعیتی و افزایش تقاضا براي تحصیالت عالی، "

مردان را برآن داشت تا عرضه را زیادکنند و درکنار آن  دولت
به  ها خودکفا باشند؛ درنتیجه این باور مقررشد تا دانشگاه

وجودآمد که ما باید همه چیز را خود عرضه کنیم و با این 
و حتی در مقطع ها شروع به جذب دانشج تفکر، دانشگاه

  (S111). "دکتري کردند
مشی توسعه  گیري خط آیندهاي مؤثر بر شکل به طور کلی پیش

 .قابل رویت است 1در شکل در ایران بازاري آموزش عالی 

جانی  آیندها نیز با چهار مقوله کم نتیجه تحلیل محتواي پس
دانشگاه، مشکالت کارکردي، مشکالت اجتماعی و آثار و 

  .ه قرار زیر قابل شرح استتبعات مثبته ب
  جانی دانشگاه کم 8- 4

بوم عقالنیت، منجر به آن شده که معرفت از  مایگی زیست تنک
دارد، روز  رشد موزون بازماند و پیکر رنجور آنچه که علم نام

در واقع، دانشگاه ما نقشی . شود تر و رنجورتر رمق به روز بی
ناچیزي دارد و در حل مسائل مبتالبه کشور ندارد و یا نقش 

ترکیبی از نظام تأمین مالی دانشگاه، فقدان  باید اذعان داشت
علمی کشور  مشی خطها،  ارزیابی و ارزشیابی مؤثر در دانشگاه



  1399، بهار 1سال دوازدهم، شماره ، يفناور

ها در فرآیندهاي آموزشی باعث شده متأسفانه 
امروزه شاهد آن باشیم که از قبل کسب منزلت اجتماعی 

  (S78). "دانشگاهی با پول و تقلب، تولید علم نداشته باشیم
  ریاکاري پژوهشی

 لوم انسانی انجامحوزه عدر خصوصاً که  
شود نه براي کاربرد و استفاده عینی و ملموس از آن در 

هاي  نبودن عریضه از فعالیت خالیبراي بلکه 
 هاي اگر هم خیلی پژوهش .دادن آن است

  .]13[ دنمان می تنها درحد نظریه باقی
 هاي مطالعاتی علوم انسانی هدف از انجام

هاست؛ نه پیوند روحی با  دادن تعداد مقاله
عبارت دیگر نوعی ریاکاري پژوهشی در برخی 

 مشی توسعه بازاري آموزش عالی در ایران

فناور و است علمیفصلنامه س؛ الهی اصغر فانی، احمدعلی خائف علیفرد،  پور، حسن دانایی
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مؤثري  ترکیب بسیار...  ساالر و ظاهرگراست و
جان  تحرك و کم کرده که کنشگران دانشگاهی را بی

؛ طبق ]37[ شده است آن ساخته و مردگی، ممد حیات
  .دهند می هاي پژوهش ابعاد زیر این مضمون را شکل

ت شدن تحصیال این مقوله اشعار به آن دارد که با پولی
هاي  آموختگان توسط دانشگاه و ارائه انبوه دانش

یافته و  گرایی بیش از پیش رواج
به هدف ناگفته اما  ،مدركصرف 
  

هاي محض و  گرایی صورتتوسعه فرمالیسم علمی از طریق 
تر،  ساده بیانیبه  آموزشی یاگرایانه از فرآیندهاي 

ها در فرآیندهاي آموزشی باعث شده متأسفانه  سازي صوري
امروزه شاهد آن باشیم که از قبل کسب منزلت اجتماعی 

دانشگاهی با پول و تقلب، تولید علم نداشته باشیم
ریاکاري پژوهشی 8-2- 4

 یهای اکثر پژوهش
شود نه براي کاربرد و استفاده عینی و ملموس از آن در  می

بلکه  ،عرصه عمل
دادن آن است پزپژوهشی و 

تنها درحد نظریه باقی ،دنباش خوبی
هاي مطالعاتی علوم انسانی هدف از انجام در برخی حوزه"

دادن تعداد مقاله ش، نشانپژوه
عبارت دیگر نوعی ریاکاري پژوهشی در برخی به  ها، یافته

مشی توسعه بازاري آموزش عالی در ایران گیري خط آیندهاي شکل پیش) 1شکل 

پور، حسن دانایی سعید مقدس

ساالر و ظاهرگراست و بیشتر دیوانکه 
کرده که کنشگران دانشگاهی را بی خلق

ساخته و مردگی، ممد حیات
هاي پژوهش ابعاد زیر این مضمون را شکل یافته

  فرمالیسم علمی 8-1- 4
این مقوله اشعار به آن دارد که با پولی

و ارائه انبوه دانش دانشگاهی
گرایی بیش از پیش رواج شده به جامعه، مدرك تجاري

صرف اخذ مدرك به خاطر 
  ].28[ شده است همگانی بدل

توسعه فرمالیسم علمی از طریق "
گرایانه از فرآیندهاي  درك مناسک
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بر این اساس، . شود هاي علوم انسانی یافت می پژوهش
  (S103). "ها رنگ و لعاب تزئینی دارند پژوهش

  خروج علم از دانشگاه 8-3- 4
شده  منجر بوم عقالنیت است که مایگی زیست مقصود، تنک

معرفت از رشد موزون باز ماند و پیکر رنجور آنچه علم 
  .]30[ تر و رنجورترشود رمق شود روز به روز بی نامیده می

شود تن  یها یافت م آنچه که از اصل آموزش در دانشگاه "
هاي  جاي آموزشبه  روح هاي بی جان و جریان آموزش نیمه

  (S120). "است بخش، پویا و انتقادي آگاهی
  هاي علمی چگالی رقیق کنش 8-4- 4

هاي علمی فعاالنه در اجتماعات علمی،  چگالی کنش
  .]37[ تفاوتی محض است بسیاررقیق و گاه توأم با بی

هایی است  نامه مشغولی اصلی کنشگران، تنها نگارش پایان دل"
شان  شان صاحب عالئق علمی نیستند؛ استادان که دانشجویان

. "اندیشند ها به داستان ارتقاء می امهن هم بیش از محتواي پایان
(S181)  

  مشکالت اجتماعی 9- 4
به طور کلی به آن دسته از مشکالت اشاره دارد که در اثر 

ی آموزش عالی رخمشی تو گیري خط شکل هک اند داده سعه کم 
  .زیر قابل سنجش هستند به طور عملیاتی از طریق ابعاد

  شکاف اجتماعی 9-1- 4
هاي  منظاآیندهاي بکارگیري اصول بازار آزاد در  یکی از پس

آموزشی، کاالیی شدن دانشجویان است و در حالی که مراکز 
کنند تا دانشجویانی را بپذیرند که باالترین  آموزشی، رقابت می

کنند تا  آورند، دانشجویان هم رقابت می نمرات را به دست می
آورند و این به وضعیت  ها به دست بهترین نتایج را در آزمون
اما به دلیل . کند شده آن کمک می مرکز و ارزش درك

ارتباطات قوي بین وضعیت اجتماعی و اقتصادي، سرمایه 
سازي، افتراق و جدایی  فرهنگی و عملکرد آموزشی، بازاري

پرور کاهش  اجتماعی را افزایش و تنوع افراد را در مراکز نخبه
هاي ممتاز تبدیل  به حفظ گروهاي  دهد که به طور فزاینده می
این روند و تأثیر بیشتر آن در آموزش عالی، در . شود می

پرور،  هاي نخبگانی که به طور عمده از مدارس نخبه دانشگاه
  .شود جذب دانشجو دارند، تشدید می

تأمین عدالت اجتماعی  ،در حالی که یکی از اهداف انقالب"
وزش در سطح و کاهش نابرابري اجتماعی بود، فروش آم

به عنوان مثال، مدارس (آموزش عالی و آموزش و پرورش 
شدن بیش  سبب افزایش شدید نابرابري و نهادینه) غیرانتفاعی

به کاالي  ،مدركاخذ از پیش آن شده، زیرا آموزش و 
ثروتمندان امکان خرید و  تنهاشده که  قیمتی بدل گران

  (S151). دسترسی بدان را دارند
  کارکرديسوادي  بی 9-2- 4

در عمل و  سواد کارکرديسازي آموزش عالی، فقدان  بازاري
کردگان و یأس فلسفی جوانان  سرخوردگی تحصیل به تبع آن

  ].18[را در پی دارد 
 عدم ارتباط و تعامل نهادینه و اثربخش با بازار کار، عدم"

آموختگان  امکان جذب و بکارگیري مؤثر و مفید دانش
منجر به و  داشته در بازار کار درپیهاي آموزش عالی را  دوره

  (S105). " کاري در جامعه شده رشد و گسترش بیکاري و کم
  کیفیت گرایی بی عرضه 9-3- 4

گرایی و غلبه آن بر  مقصود، ظهور و سیطره ابرانگاره عرضه
  .کیفیت گفتمان تقاضا است ولو بی

و  هاي بروز خود از زمینه ،گسترش آموزش عالی فراگیر"
رویه در آموزش  این گسترش بی. هست کیفیت هاي دغدغه

دادها را در  توجه کافی به نیازهاي جامعه، کیفیت برون عالی بی
  (S137). "برده اي از ابهام فرو هاله

  تاراج علم و عالم 9-4- 4
ها از ارزش علم و تحصیل در  حدومرز دانشگاه رشد کمی بی

  ].39[است  شدت کاستهبه  و نیز از شأن عالمایران 
وجودآمده، آرزوي به  با پرولتاریاي سیاهی که در این زمینه"

ها،  ، اما نه در دانشگاه شدن علم، محقق شده طرفداران تجاري
ها که در مؤسساتی که در این  ها و پژوهشگاه آزمایشگاه

رفتن عالم، سخت به  شدن علم و به تاراج یبازار کم آشفته
  (S160) ."اند تجارت و کسب سود خود مشغول

  تداخالت ارزشی 9-5- 4
ها، ساختار ارزشی علم  فرآیندهاي بازاري موجود در دانشگاه

  .است در این نهاد را تحت تأثیر قرارداده
ها برخالف بازار و تجارت که خصلتی  اصوال دانشگاه"

شان پذیراي  اقتداري دارند ماهیتی هنجاري دارند و طبیعت
هاي  موقعیت شدن لذا، محدود. کارگر نیست-رفتار کارفرما
صالحیت،  اي غیر از نبود اي دانشگاهی به بهانه علمی و حرفه

هاي عاطفی به چنین  تجاوز به اقتدار دانش بوده و پاسخ
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تز  بینیه؛ هر چند حل این تز و آنتی تهدیداتی کامالً قابل پیش
موجد نوعی ارتباط سالم در تداخل فزاینده  اندتو می

اي  دانشگاه و بازار، به گونههاي بعضاً مغایر دو فرهنگ  هویت
  (S143). "باشه که علم در آن، کالم نهایی باشه

  درماندگی رقابتی 9-6- 4
افتادگی نظام آموزش عالی ملی در مواجهه با  عقب منظور،

  .]7[ شدن است شدن و رقابتی هاي جهانی روندها و چالش
هاي نسبی، رقابتی و بومی در  توجهی به مزیت بی"

توجهی به جغرافیاي منطقه و  هاي ملی، بی گذاري مشی خط
تحوالت آن، نبود سازگاري خالق با تحوالت محیطی جهانی 

المللی،  المللی، فقدان نظام تعامالت علمی ملی و بین و بین
بخشی ملی به آموزش عالی، ما  ضعف اراده سیاسی در کیفیت

ا از رقابت سالم، پویا و کیفی در عرضه آموزش عالی در ر
  (S134). "المللی بازداشته سطح و اندازه جهانی و بین

  پرولتاریاي دانشگاهی 9-7- 4
اگر چه وزارت علوم در ایران هنوز با درك متعارف و سنتی 

هاي جدید  کند؛ اما ما با پدیده دانشگاه از دانشگاه عمل می
پرولتاریاي "توان آن را  که میچیزي . ایم روبرو شده

 دانشگاه از اهداف اولیه خود یعنی، نامید "دانشگاهی جدید
شود و به شرکتی تجاري و  دور می) آموزش و توسعه علم(

رضایت  هک شود می اقتصادي براي جذب سرمایه تبدیل
و رضایت در اینجا نه بر  دادهمشتري را هدف اولیه خود قرار 

اساس ارائه محصول باکیفیت بلکه بر مبناي توجه به 
تر مدرك، عدم  هاي مشتریان براي گرفتن آسان نگرانی
  ].40[ شود ها و غیبت کالسی تعریف می گیري در نمره سخت

هایی اقتصادي با فهمی  ها بیشتر به حجره دانشگاه "
در این سیستم، . اند شده طلبانه از دانشگاه تبدیل منفعت

جاي به  شوند که دانشجویان صرفاً مشتریانی محسوب می
علم، تنها کاغذي به عنوان مدرك در پایان دوره، 

  (S158). "گیرند می تحویل
  مشکالت کارکردي 10- 4

که در کارکرد است مسائل و مشکالتی منظور آن دسته 
و آورند  وري آن را پائین می ، بهرهکردهسیستم، اختالل ایجاد

و با ابعاد زیر به طور  رود شوند انرژي سیستم هدر می باعث
  .شود عملیاتی تعریف می

  زوال کارکردي 10-1- 4

ها با بحران دیگري به نام زوال کارکرد آموزش  امروزه دانشگاه
 توجه صرف دانشگاه به آموزش مورد اًاگر سابق. روبروهستند

پژوهش اکنون تأکید جدید و افراطی بر  انتقاد بود، هم
  .موردانتقاد است

و  هایی روبروست عالی در ایران با کژکارکردي آموزشنظام  "
هایی که  هاي اصلی خود یا مأموریتدخوبی از عهده کارکر به

  (S150). "آید برنمی شده براي این نهاد تعریف
  ایستایی دانشگاهی 10-2- 4

مقصود، ناکارکردشدن دانشگاه ایرانی و بازماندن آن از پویایی 
  .کیفیت است زا و بی هایی ایستا، برون و ظهور دانشگاه

بدیل داره و به  دانشگاه در ایجاد سرمایه اجتماعی نقشی بی"
تبع کاهش سرمایه اجتماعی دانشگاه، سرمایه اجتماعی جامعه 

اي  همینه که امروز فقدان آینده يرود؛ برا می هم از دست
روشن از دانشگاه و مستأجرانش، امید اجتماعی و پویایی را از 

  (S86). "دانشگاه و جامعه گرفته
  تغییرات هنجاري 10-3- 4

هاي اجتماعی و شیوه نوین تفکر و  تغییر در هنجارها و ارزش
کرده در جامعه،  زیست اجتماعی طبقه متوسط تحصیل

هاي  ها و جنبش ها، گرایش تغییرات سیاسی و ظهور خواسته
  .دارد سیاسی جدیدي را درپی

گرفته از تغییرات بافت  تقاضاهاي فزاینده اجتماعی نشأت"
جمعیتی کشور، عالوه بر جامعه جمعیت جوان و مطالبات رو 

در  هم هاي زنان جویی به رشد آن، روز به روز بر مشارکت
  (S20). "ش عالی افزودهتقاضاي دسترسی به آموز

  تهدید نظام ملی آموزش عالی 10-4- 4
باید اذعان داشت که تعامل دانشگاه و بازار موجد تهدیداتی 

هاي دانشگاهی چون آزادي علمی، جریان  براي ارزش
اجتماعی اعضاء ) وجهه( یادگیري، پرستیژ- یاددهی
علمی، برنامه درسی، تحقیقات بنیادین، راه و رسم علمی  هیأت

  ].13[ سبک مدیریت دانشگاهی است و
و اعطاي  و تزریق مدام آن به جامعه گرایی مدركآفت "

که در  به اشخاص خصوصاً آنان پایه مدارك دانشگاهی بی
تهدید نظام آموزش عالی کشور  سطوح مدیریتی نظام هستند؛

شده و مشکالت مدیریتی زیادي براي  ن محسوبآو لطمه به 
  (S93). "داشته نظام درپی

  تحدید نظام ملی آموزش عالی 10-5- 4
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گسترش آموزش عالی در قالب نظامی متمرکز، نه تنها 
ها که در نهایت استقالل فکري اعضاء هیأت  استقالل دانشگاه

 .علمی را نیز محدودکرده است

عدم استقالل فکري اساتید ، افزایش ریسک تضاد اهداف "
دارد  پی در حامیان مالی پژوهش دانشگاهی با اهداف علمی را

    (S121). "و منجر به تقاضاي پرورش علم ناب نخواهدشد
  گریزي بخش عمومی مسئولیت 10-6- 4

گریزي بخش  مسؤولیت در آفرینی اشاره دارد به فرصت
که کاهش هاي اصلی آن  کارویژهدادن نانجام  برايعمومی 

  ].17[ دارد مسؤولیت دانشگاه در برابر جامعه را درپی
ناپذیري اجتماعی نظام آموزش عالی و  امروزه مسؤولیت"

 »خدمات اجتماعی«کاهش انگیزه در اجراي کارویژه 
  (S115). "را شاهدیم ها دانشگاه

  ها استحاله رسالت 10-7- 4
هاي  ها و بیانیه انداز، رسالت رفتن چشم حالهاست مقصود، به

  .مأموریت نظام آموزش عالی و مؤسسات وابسته به آن است
اجتماعی علم فراتر از انباشت آگاهی توجه به رسالت "

هاي اجتماعی  صرف، حل مشکالت جهانی از جمله نابرابري
هاي اجتماعی، آموزش و بهداشت  عدالتی و اقتصادي، فقر، بی

ناکافی و تخریب محیط زیست را از آموزش عالی 
کنه و این تغییر در تلقی از دانش و رسالت مراکز  می مطالبه

از جستجوي معرفت محض نظري به علمی، آموزش عالی را 
داده، اما در روند  سوي تولید کاالي کاربردي از دانش سوق

 اي صورت انحراف و مغالطه ،این تحول، آگاهانه یا ناآگاهانه
عد اقتصادي، این گرفته و با انحصار توسعه صرفاً در ب

آفرینی فقط سودمندي اقتصادي و توسعه  سودمندي و نقش
محور، رسالت - نتیجه توسعه دانش اقتصاد شده و در مالی دیده

شده و این یعنی آموزش عالی متولی  آموزش عالی تلقی
  (S114). " سازي دانش است تجاري

  تعدد والی 10-8- 4
مخل کارکرد اصلی و  وجود مراکز و متولیان متعدد آموزشی

  .شده آموزش عالی است کارویژه تعریف
متولیان آموزشی، گیري و واگرایی  تعدد مراکز تصمیم"

هایی را در آموزش عالی رقم زده که در عین تعدد  سردرگمی
هاي احتمالی، اموري مهم به  کاري والی و بعضاً حتی موازي

  (S107). "اند نتیجه رهاشده صورت بالاقدام، بالتکلیف و بی

  شدن آموزش عالی  يدونالد مک 10-9- 4
عالی، شهریه بازار کنونی آموزش  مقصود آن است که در آشفته

ترین دغدغه هم براي دانشجو و هم براي  دانشگاه مهم
هاي موفق براي گرفتن  دانشگاه خواهدبود و معیار دانشگاه

رتبه، در بزرگی و مساحت آنها، امکانات مادي، میزان کتاب، 
هاي  ها و کتاب تعداد دانشجویان و استادان، تعداد مقاله

ی که خریدن چاپ به  ی هستند وشده است؛ معیارهاي کم
  .]40[ کرد هیهتتوان آنها را در بازار سیاه دانشگاه  سادگی می

شدن این است که شخص، کاالیی را خیلی  دونالدیزه مک "
که در اختیار  بخردهاي یکسان  و مشخصه بااستانداردسریع و 

  (S153). "نداردباالیی هم  کیفیتو  هستجامعه  همه اقشار
  اعتباري مدرك بی 10-10- 4

در  کننده این حجم باالي شرکتدارد که  این مقوله بدان اشعار
متناسب با ظرفیت و توانایی  هاي تحصیالت تکمیلی، آزمون

دلیل آنکه باید نسبتی بین به  ؛آموزش عالی ایران نیست
 استاد( با تعداد اساتید شده فتهپذیر و ارشد دانشجویان دکتري

  .]26[باشد اشتهد ها، وجود دانشگاه )تمام
رویم که همه در آن مدرك دکترا  ما به سوي سیستمی می "

گرچه همه دکترها و ؛شد ارزش خواهد دارند و دکترا بی
این اتفاق براي افرادي که البته که شد و  ارزش نخواهند بی

 ؛شود ارزش می افتد ولی سیستم بی هستند نمی داراي سطح باال
پیشرفت کرد  توان شود؛ با نهاد می بی ارزش می ،یعنی استادي

  (S139) ."مانند می میرند اما نهادها باقی ها می ها؛ آدم نه با آدم
  آثار و تبعات مثبته 11- 4

دلیل التزام به اصل ضرورت به  در واقع باید دانست که چه
به  هاي کالن آموزش عالی و چه مشی بررسی روندها در خط

ها و هنجارهاي حاکم بر این  دلیل اهمیت نقش حیاتی ارزش
جانبه جامعه، کالبدشکافی جریان کنش  نهاد در توسعه همه

اما این . متقابل دو نظام دانشگاه و بازار، امري ضروري است
بود با ایجاد یک سپر  قضیه که دانشگاه تا چه حد قادر خواهد

هاي خود  نظام و ارزش ءفرهنگی از هویت و حرمت اجزا
ارت و دفاع کند و با شناخت عوامل تهدیدگر بازار و تج

آورد، موضوعی  حذف آنها از این کیان، دفاع علمی به عمل
؛ ]13[ طلبد هاي درخوري را می یابی مهم که ریشه است بسیار

رسد در صورت شناخت و برخورد صحیح با  لکن به نظر می
تواند حامل  ریزي اصولی، این روند می مسئله و برنامه
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هد که آثار د نتایج پژوهش نشان می. دستاوردهاي مثبتی باشد
  .و تبعات مثبته با ابعاد زیر قابل سنجش هستند

  جویی دولتی صرفه 11-1- 4
مندي از دولت و کاهش حجم و اندازه آن آرزوي  رفع عائله

هاي  مردانی است که در پی کاهش هزینه بسیاري از دولت
  .دولت خویش و افزایش چابکی آن هستند

را از دوش  ییها نهیهزشود، دولت  وقتی آموزش کاالیی می"
نه تنها آموزش . گذارد دارد و بر دوش مردم می خود برمی

هاي عمومی از قبیل بهداشت، سالمت و  عالی، بلکه آموزش
  (S127) ."شود می غیره هم از روي دوش دولت برداشته

  زدایی اداري يساالر دیوان 11-2- 4
اداري در فرآیندهاي تحصیلی و  ساالري دیواناشاره به کاهش 

  .کسب مدرك دارد نهایتاً
هاي  مراتب و سلسله هاي زائد اداري يساالر دیوان حذف"

دهی  تواند دو عامل مهم در شکل وپاگیر سنتی می دست
مشی و  ها و عامل کلیدي در موفقیت خط مشی خط

  (S141). "هاي آن باشد سیاست
  یارات دولتیتخاکاهش  11-3- 4

در امر  ثغور اختیارات دولتی و مقصود، کاهش حدود
چگونگی و نحوه پذیرش و سپس طی فرآیندهاي تحصیلی 

  .براي دانشجویان است
تواند  می ،سازي آموزش عالی در کنار همه معایب بازاري"

کاهش فساد و انحرافات ناشی از اختیارات دولتی را در 
  (S104). "دپی داشته باش ها در دانشگاه

  تمرکززدایی پذیرشی 11-4- 4
ها و پذیرش  نام کاهش تمرکزگرایی در ثبت این مقوله اشاره به

  .ها دارد دانشگاه
گرایی، گامی در راستاي  تمرکززدایی پذیرشی و مأموریت"

 مثال. ها و آمایش سرزمینی آنها است ارتقاء توانمندي دانشگاه
 هترین شهرهاي صنعتی در سطح کشور اهواز که یکی از مهم

در حالی که در بسیاري از  ه؛یک دانشگاه صنعتیحتی فاقد 
شاهد  ،شهرهاي کوچک کشور بدون داشتن هیچ بنیه صنعتی

  (S129). "هاي صنعتی بوده و هستیم تأسیس دانشگاه
  محوري جامعه و شهروندپروري دانشگاه 11-5- 4

در . شدن نهادهاي دانشگاهی در جامعه است منظور، محوري
حل مسائل و رفع  ،در غالب کشورهاي پیشرفتهواقع 

ها و  عهده دانشگاه هاي اهداف توسعه ملی بر یازمندين
  .دانشگاهیان است

 هم نه تنها نگاه جامعه به علم تغییرکرده که نگاه به زندگی"
» شدن دانشگاهی«، عامه مردمبراي  ییازسو. شده متفاوت

ازسوي دیگر  وشده  شان از زندگی روزمرهالینفک  جزئی
 الیی قابل فروشعلم به کا ،براي دولت و بخش خصوصی

که محصوالتی را  شده در واقع دانشگاه، بازاري. گشته بدل
 سطحدر  اي را شده کشی خط د و انسان استانداردده می ارائه

با تمام این . داند داند و هم نمی کند که هم می می متوسط تولید
 رکرد مثبت خود را دارند؛ همینها کا تفاسیر، هنوز هم دانشگاه

توسعه . هشوند دستاورد خوبی می که افراد با کتاب درگیر
سمت شهروندشدن به  تواند ما را ها می عمومی دانشگاه

شاید به تولید علم منجرنشود  در نهایتاین فرآیند . بده سوق
این حداقل دستاورد و  کند تواند شهروندان خوبی تربیت اما می

  (S126). " هییک فضاي آموزش
  جذابیت تحصیلی 11-6- 4

هاي  معناي مطلوبیت و رونق گرفتن همه رشتهبه  این مقوله
  .تحصیلی و دانشگاهی به صرف گرفتن مدرك تحصیلی است

پرسیم دغدغه تو براي ورود به این رشته چه  از دانشجو می "
نیاوردن در  گوید صرفاً اخذ مدرك لیسانس براي کم ؟ می بوده

  (S18). " گروه همساالن آنفامیل و 
بازاري مشی توسعه  گیري خط آیندهاي شکل به طور کلی پس

  .است قابل رویت 2آموزش عالی در ایران در شکل 
  
 بحث -5

هاي پژوهش، پیشنهادها و اشارات صریحی هم براي  یافته
گذاران نظام آموزش عالی و  مشی گذاران به ویژه خط مشی خط

مدیریت به ویژه مدیریت هم براي پژوهشگران حوزه 
مشی توسعه بازاري  هاي پژوهش، خط یافته. آموزشی دربردارد

آیندها و چهار  آموزش عالی را در قالب هفت مضمون پیش
در باب . آیندها مورد مداقه قرار داده است مضمون پس

توجهی به جغرافیاي  آیندها به طورکلی مواردي چون بی پیش
روندهاي ملی و  به کالنتوجهی  منطقه و تحوالت آن، بی

هاي کالن آموزش عالی، فقدان  گذاري مشی جهانی در خط
به رویدادها و روندهاي جهانی آموزش  1نگاه هولوگرافیک

                                                           
1- Holographic 
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توجهی به روندهاي محیطی و تحوالت بازارکار،  عالی، بی
توجهی به  توجهی به سپهر اقتصادي و حقوقی کشور، بی بی

از تحوالت اقتصادي و  روندهاي تقاضاي نیروي انسانی ناشی
اي و تقاضاهاي فزاینده اجتماعی ناشی از  هاي توسعه پروژه

ریزي  تغییرات بافت جمعیتی کشور، فقدان تفکر برنامه
توجهی به نیروهاي پیشرانه ملی و جهانی  معطوف به آینده، بی

همچون تغییرات نسلی، تغییرات نیروي انسانی، تغییرات 
دقیق سرزمین با نگاه به آینده، ، فقدان آمایش ...فناوري و 

توجهی به مطالبات  غلبه گفتمان تقاضا بر گفتمان عرضه، بی
التزاید  هاي دایم جویی رو به رشد جمعیت جوان و مشارکت

و  بر سر آموزش عالی ما آن آورده که مشهود است ... زنان و
، ]15[ ، فراستخواه]7[ هاي پیشین اسکات همگی با پژوهش

 جوادي و همکارانش ، مشرف]17[ جاودانی و همکارانش
آیندها نیز  در باب پس .سازگاري دارند ]23[ و قارون ]19[

آموزش به شدن  دارد که با بدل هاي پژوهش اظهارمی یافته
ثروتمندان امکان خرید و دسترسی  تنها قیمت که گران یکاالی

و طبقاتی شدن  هاي اجتماعی افزایش نابرابري بدان را دارند
آموزش به نفع طبقات باالي جامعه ماحصل توسعه بازاري 

عالیه  در حالی که یکی از اهدافآموزش عالی بوده است 
این . تأمین عدالت و کاهش نابرابري اجتماعی بود ،انقالب

. سازگاراست ]13[ سی و همکارانشمورد با پژوهش عبا
تر گودرزي و  سوادکارکردي که پیشفقدان همچنین 
بدان اشاره کرده بودند جذب اغلب  ]18[ همکارانش

هاي غیرتولیدي و  ها را در بخش آموختگان دانشگاه دانش

  
 رانمشی توسعه بازاري آموزش عالی در ای گیري خط آیندهاي شکل پس) 2شکل 
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پی داشته و نتیجه آن، تداوم جریان  غیرفعال جامعه در
یفی نظام علمی مهاجرت مغزها و خروج ارزها، افت سطح ک
  .و ضعف ارتباط با نظام اقتصادي بوده است

  
 گیري نتیجه -6

 گري تنظیمرسیدن به مازاد عرضه از مازاد تقاضا، ضعف 
هاي  رساند؛ همچنین بر اساس یافته آموزش عالی ما را می

تلقی آموزش به عنوان کاالیی رسد که  پژوهش به نظرمی
 محرومان ،در وضعیت فعلی کشور و قابل فروش خصوصی

تر کرده را برخوردار انتر و مرفه محرومدر دسترسی به آن، را 
ي از نماد دانشگاههمگان بر این تصورند که در حالی که 

کاپیتالیسم آموزشی در تمام دنیا  از طرفی. خواهی است عدالت
وجود داشته و ما را نیز یاراي مقاومت در برابر آن نیست؛ اما 

هاي شهودي و  شد که روششاید دیگر وقت آن رسیده با
هاي کالن کشور کنار  گذاري مشی گرایشات جناحی را در خط

گذارده و از دانشگاه به عنوان نماد ملی آموزش، دعوت 
گذاري  مشی رسمی به عمل آوریم که به مرکز صحنه خط

آموزش عالی آید و پس از مشارکت فعال در تدوین 
را با تثبیت  ها با صبغه نظر و تجربه عمل خود، آن مشی خط
. هاي اجرا و تعیین متولی مشخص و پاسخگو یاري دهیم گام

محور جایگزین و دانش  محور را با دید خروجی نگاه ورودي
و مدارك دانشگاهی را از کاالیی لوکس و نمادین به جایگاه 
واقعی و رفیع خود بازگردانده و از مصرف فرهنگی آنها 

. عالم به آنها باز گردد بکاهیم تا آبروي به تاراج رفته علم و
گانه آموزش  حرکت یکنواخت و موزون در کارکردهاي سه

را از سر گیریم و در  -تولید، انتقال و انتشار علم  - عالی
تدوین الگویی منسجم و برخاسته از سنت نظري قابل دفاع 

هاي افسارگسیخته و  از کمیت. براي آن بکوشیم
پاسخ به فشار کاذب کیفیت در  هاي افراطی و بی گرایی عرضه

بخشی به نظام آموزش  جامعه متقاضی بکاهیم و بر کیفیت
هاي غلط و  آموزي به درس. مان تعصب به خرج دهیم عالی
هاي ناقص از سایر کشورها خاتمه دهیم و بر  برداري گرته

هاي دقیق، علمی و محتوایی بر مبناي پاسخگویی  الگوبرداري
دف آمایش سرزمینی آموزش ها و مناطق با ه به نیازهاي استان

هاي  نمایی هاي آماري، توسعه و در آخر بازي کنیم عالی تکیه
مآبانه را که بازار سیاه  صوري و فرآیندهاي آموزشی منسک

تا پویایی  کنیم اند متوقف تولیدات دانشگاهی را منجر شده
اي دانشگاه و نظام آموزش  دانشگاهی و احیاء کارکرد توسعه

  .یمعالی را شاهد باش
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