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ارائه گردید ) 1392مهر در (شناسی ایران  رانی در انجمن جامعه صورت سخن اي است که ابتدا به این مقاله: سرآغاز
، 1393خرداد  17، شنبه 5662ي  ي ایران، سال بیستم، شماره روزنامه(ي ایران  ي آن در روزنامه شده و سپس کوتاه

گاهیان و  امیدوار ام مورد توجه دانش. گردد جا منتشر می اینصورت کامل در  اکنون این مقاله به. منتشر شد) 18ص 
  . نیز مقامات آموزش عالی قرار گیرد

 :مثابه بازار گاه به دانش
 ]1[ در ایران عالیآموزش ي  آمدهاي تجاري شدن فزاینده پی

 حسن محدثی گیلوائی 

مهمقد 

گاه  توان انتظار داشت که دانش نمیرسد  نظر می به. ي استقالل سیاسی آن است گاه الزمه استقالل اقتصادي دانش
گاه دنبال نکند و مدیران مراکز  لحاظ مالی تماماً وابسته به دولت باشد اما دولت منویات خود را در دانش به

سازي  برد کوچک از سوي دیگر، راه. گاه نداشته باشد گاهی را منصوب ننماید و هیچ دخالتی در امور دانش دانش
مختلف اجتماعی به مردم و بخش خصوصی عالوه بر مزایاي بسیار مهمی نظیر  دولت و سپردن قلمروهاي

. گردد گیر فساد دولتی می سازي دولت، جلب مشارکت مردمی، و تقویت بخش خصوصی سبب کاهش چشم چابک
اقدام  گاه به دولت است، گی مالی دانش اش از بین بردن وابسته مراحلگاه که یکی از  سازي دانش غیردولتیبنابراین، 

غیردولتی  ها گاه در ایران افتاد این است که دانش فاقی کهاما اتّ. توانست باشد گاه می همی در راه استقالل دانشم
است که  و بسیار تأثیرگذاري گاه اقدام مهم سازي دانش تجاري. اند رغم دولتی بودن تجاري شده که به اند بل نشده

آمدهاي مهمی داشته است که به قدر  این اقدام پی. ر ایران دنبال شده استي دنحو جد ي اخیر به کم در دو دهه دست
پیش از این برخی از جانبه قرار نگرفته است؛ اگر چه  است و آثار آن مورد ارزیابی همه کافی بر آن درنگ نشده
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نیا و  ان مثال، هاشمعنو به. اند را در ایران مورد بحث قرار داده  گاه سازي دانش هاي تجاري محققان برخی از چالش
دو چالش ": اند گاه سخن گفته سازي دانش دو چالش تجاريربط از  طریق مصاحبه با دو گروه ذيکاران از  هم
انشگاه در زمینه آموزش و سازي و وظایف سنتی د توجهی به فرهنگ کارآفرینی و نیز وجود تضاد بین تجاري کم

هایی که در حال حاضر در آموزش عالی کشور و نیز در  هرویwww.SID.ir.( نیا و دیگران،  هاشم( "تحقیقات
. آورد بار می ورده و بهبار آ هاي جبران ناپذیري به آسیب شود، موزش و پرورش در جهت تجاري سازي دنبال میآ

 .ي کنونی در ایران است  سازي آموزش عالی به شیوه آمدهاي منفی تجاري ترین پی دار بحث از مهم این نوشته عهده
نظران و  ورد بررسی دقیق قرار گیرد و صاحبنحو مستقلی م سازي آموزش و پرورش نیز به شایسته است تجاري

ضروري است که روند تجاري سازي آموزش و پرورش و آموزش عالی از . صان امر بدان توجه نشان دهندمتخص
 آموزش غیر از سازي تجاريالزم به یادآوري است که  .بررسی قرار گیردجوانب مختلف مورد 

در علوم ها  گاه دهاي پژوهشی و تحقیقاتی دانشآور سازي دست ، نظیر تجاريسازي محصوالت آموزش تجاري
اند  ن را مورد بحث قرار دادهآهاي پیشاروي  قان بدان پرداخته و چالشاست که برخی محقّطبیعی و انسانی 

خاذ و برخی مقامات از لزوم اتّ) 1390ري و دیگران، ؛ امی1388نیا و دیگران،  ؛ هاشم1391محمودپور و دیگران، (
ه، انتقال سیس دفتر مشاورأت"نظیر  هدفهمین  ابو از انجام اقداماتی موزش عالی سخن گفته آچنین سیاستی در 

ه، اند و البتّ ها خبر داده گاه و برخی دانش ط وزارت علومتوس )1392شعبانی، ( "سازي دانش و فناوري و تجاري
تواند منجر به پیوند  ها می گاه مندسازي مالی دانش عالوه بر توان الاقل و کم مزایایی دارد  که دست ی است سیاست
بنگرید به عباسی و (ي وارد شده است هایی نیز نقدهایی جد ؛ هر چند که به چنین سیاستگاه و جامعه گردد دانش

گاه در خدمت صنعت و تجارت، بخش  دانش(ار گاه براي باز بین دانشبه هر حال،  .)69- 72: 1388دیگران، 
  .ام ین مقاله بر مورد اخیرتمرکز کردهدر ا .فرق است مثابه بازار گاه به دانش و) و غیره ،خصوصی

  

  گاه سازي دانش سیاست تجاري

گیري  جهت. بودکم کاهش نابرابري  دست او حذف یانقالب برقراري عدالت اجتماعی  یکی از اهداف مهم
به سوي اعتالي  - ي مارکسیستیها هاي اسالمی و خواه در میان گروه خواه در میان گروه– یانقالب هاي ئولوژي ایده
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بر  .ي طبقاتی بود اقشار محروم و حذف یا کاهش فاصلهو  "کارگران"و  یا  "مستضعفین"، "محرومین"گی  زنده
ي  ي ارائه وظیفه ،عدالت اجتماعی مورد نظرق گان قانون اساسی جمهوري اسالمی براي تحقّ نویسنده همین اساس،

ي این خدمات و کاالهاي  از جمله. ي دولت گذاشتند گانی را بر عهده رایگان برخی خدمات و کاالهاي همه
 .و نیز آموزش عالی تا سطح خودکفایی کشور بوده است زش و پرورش رایگان تا سطح متوسطهگانی آمو همه

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را براي همه ملت تا پایان دوره "قانون اساسی  30مطابق اصل 
اما بنا به  ."طور رایگان گسترش دهد لی را تا سر حد خودکفایی کشور بهمتوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عا

در سطح کالن  یتصمیماتئولوژي بازار و اقتصاد آزاد،  ر از ایدهالبته متأثّکه بعدها پیش آمد و  شرایطی
هم جواز شدن آموزش و پرورش و  تجاريجواز هم  ي آن، واسطه که بهأخذ شد گذاري آموزش عالی سیاست
ا در سازي آموزش عالی که در ایران رخ داده است، حتّ چنین روندي از تجاري. داده شد عالیشدن آموزش  تجاري

مورد آموزش  گیدنز در. کشند، رخ نداده است میداري نفس  ي دنیا که در ذیل نظام سرمایه کشورهاي پیش رفته
گیدنز، ( "گردد ت آموزش عالی توسط دولت تأمین میسسامنابع مالی دانشگاهها و مؤ": ویسدن عالی در انگلستان می

هاي  ه خالی کردن دولت از تأمین هزینهرفته نیز شان که در کشورهاي پیش نه فقط در ایران بل). 452: 1373
هدف دولت براي کاهش ": ویسدن می گیدنز در همین باره . اندازد خطر می ت نظام آموزشی را بهفیآموزش عالی، کی

را  هاي آموزش عالی منجر به تضعیف روحیه در بعضی از بخشهاي نظام دانشگاهی گردیده و این احساس هزینه
هاي آنان در سالهاي آینده مورد دانشجویانی که مهارتبرانگیخته است که توانایی دانشگاهها براي تربیت و آموزش 

هاي دولتی براي آموزش عالی  کاهش نسبی بودجه ).453: همان( "نیاز خواهد بود در معرض خطر قرار گرفته است
. استیون جیبراي مثال، . نظران قرار گرفته است یز به شدت مورد انتقاد برخی صاحبي اخیر در امریکا ن دههدر دو 

تغییر "نویسد که  الت آن، میو روند تحوامریکا ي دولتی براي آموزش عالی  میزان بودجهوزن استون ضمن بررسی ر
 "کاالیی عمومی"و آموزش عالی که قبال  "ي گذشته رخ داده است گیري که در طی دو دهه فرهنگی چشم

(public good) ّاي "کاالیی خصوصی"وقتی که ، شد دانسته می تبود و مورد نیاز کل کشور و مل (private 

good) ي دولتی براي آموزش عالی در آمریکا گردید و  ، منجر به کاهش بودجهاستمورد نیاز افراد  دانسته شدکه
این ": استو به منافع عمومی کشور لطمه زده خطر انداخته  نظام آموزش عالی آمریکا را به از نظر وي این امر کلِّ

این . ش عمومی منتهی شده استدر حمایت دولتی براي آموزي گیر چشمهاي  به کاهش ]و فرهنگی[ تغییر فلسفی
ت آمریکا براي رقابت در ت آموزش عالی در آمریکا، و بر ظرفیجویان، بر کیفی ها تأثیر عمیقی بر دانش کاهش
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ي آموزش عالی  جویان به آموزش عالی و تجربه رسی دانش که بر دست جهانی داشته است؛ صرف نظر از ایناقتصاد 
در قرن بیست و  عالی هاي آموزش آمی زوسمن نیز چالش .(Rosenstone, 2004: 2) "تأثیر داشته استنیز 

یکم را که بخشی از آن ناشی از خصوصی شدن آموزش عالی در آمریکا است، مورد بررسی قرار داده 
 . ,www.educationanddemocracy.org)  (Zusmanاست

 رویکرد": اند والت آموزشی و پژوهشی خالصه کردهسازي محص تجاري گاه را در سازي دانش ، تجاريبرخی     

 است که هایی فعالیت کلیه بر ناظر و بوده دانشگاهی داري هاي سرمایه آموزه از برگرفته دانشگاه، در سازي تجاري

بر  مبتنی هاي کنش برگیرنده در هم فعالیتها این. پذیرد می  صورت دانشگاه جانب از خارجی منابع جذب منظور به
 دهی لیسانس اختراع، ثبت حق واگذاري :چون و مواردي گرفته انجام سود کسب منظور به که است بازار نیازهاي

 رقابت منظور به که گردد می شامل را بازاري  رفتارهاي شب هم و گیرد می بر در را  زایشی شرکتهاي سیسو تأ 

 "تحقیقاتی قراردادهاي و گرانتها گردد؛ مانند نمی دنبال سود کسب هدف با الزاماً و داده رخ جذب منابع سر بر
. از این حد فراتر رفته استسازي آموزش عالی در ایران بسی  اما اکنون تجاري). 64: 1388عباسی و دیگران، (

و دانشی تولید  ،آورانه نسازي محصوالت آموزش عالی کار دشواري است زیرا باید خدمات، محصوالت ف تجاري
ص و مندانی متخص ف سازد و این نیازمند پرورش دانششود که نیازهاي بازار و بخش خصوصی و دولتی را برطر

نیاز  سازي بی این نوع تجاري. ري پیدا کرده استت زي آموزش عالی در ایران راه سادهسا تجاري. اق استنوآور و خلّ
طور مستقیم آموزش را به  آموزش عالی اکنون به: بنیان است صاد دانشدر اقتهاي فراوان براي ایفاي نقش  از کوشش

یک آپارتمان مسکونی و استخدام چند عضو هیأت سازي در ایران با خرید  این نوع تجاري. ت می فروشدآحاد ملّ
  !یابد تحقق میجو  ت براي پذیرش دانشو اعالم ظرفیگاه  وز براي نصب تابلویی به نام دانشعلمی و أخذ مج

دهی داوطلبان  ي پوشش شده گاه پیام نور و با هدف اعالن گاه آزاد اسالمی، و سپس دانش گیري دانش با شکل     
گی  ترین وابسته هایی که کم گاه هاي غیردولتی شکل گرفت؛ دانش گاه گاه در سراسر کشور دانش ورود به دانش

تأسیس  1367گاه پیام نور در مهرماه  و دانش  1361زاد اسالمی در سال گاه آ دانش. مالی به دولت را داشته باشند
هاي شبانه،  هاي دولتی تحت عنوان دوره گاه شدن در دانش گیري نوعی از تجاري چنین با شکل هم. ندشد

هاي خصوصی که  گاه شد و اکنون انواعی از دانشها بیش از پیش وسعت گرفت و تشدید  گاه شدن دانش تجاري
مداران و  ته است که گاه اعتراض برخی سیاستنمایند شکل گرف ت بسیار نازل میبه فروش آموزش با کیفی اقدام
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بار  ي مجلس به وضعیت أسف ات اعتراض یک نمایندهاعتراضاي از این   نمونه. دنبال داشته است نظران را به صاحب
نماینده ایالم در مجلس، با اشاره به گسترش  احمد شوهانی،": المللی در کشور است هاي موسوم به بین گاه دانش

در حال حاضر بعضی : المللی مراکز دانشگاهی و کیفیت پائین آموزش در این مراکز اظهار داشت واحدهاي بین
اندازي یک واحد  هاي خود به راه ها به بهانه جذب دانشجوي خارجی و پولی کردن بخشی از فعالیت  دانشگاه

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان ...  .اند ، قشم و سایر نقاط کشور اقدام کردهالمللی در جزایر کیش بین
المللی شدن شهریه کالنی را از دانشجویان  ها دولتی هستند، اما به بهانه بین با توجه به اینکه بعضی دانشگاه: کرد

هاي  ها فقط پول و شهریه معیار آنکنند و  کنند و بعضا هم شنیده شده که بدون کنکور جذب دانشجو می دریافت می
کیفیت : شوهانی با اشاره به کیفیت نامناسب آموزشی این مراکز تصریح کرد .کالن است و این قابل قبول نیست

المللی نیست، بنابراین خیلی قابل قبول نیست که دانشگاهی به بهانه  آموزشی این مراکز در حد یک دانشگاه بین
المللی بپردازد، در حالی که کیفیت آموزشی استاندارد در آن  اندازي واحد بین جذب دانشجوي خارجی به راه

  .)1391شوهانی، ( "رعایت نشود

بایست از طریق خدماتی که  مد که میهایی در کشور پدید آ گاه دانشتدریج  ي اخیر به در چند دههیب، بدین ترت     
سازي آموزش عالی  ها براي تجاري ترتیب، اولین گام بدین. ندکردند، منابع مالی خود را تأمین کن به جامعه عرضه می

تا از طریق پولی کردن  هاي دولتی نیز به این فرآیند پیوستند و درصدد برآمدند گاه بعدها دانش. ق یافتدر ایران تحقّ
ي شصت  دههبرپایی واحدهاي شبانه از اواخر . موزش عالی و تحصیالت تکمیلی درآمدي دست و پا کنندو فروش آ
صدور مجوز براي تأسیس . موزش عالی تداوم یافتسازي آ نیز آغاز شد و روند تجاري هاي دولتی گاه در دانش

هاي غیردولتی در اقصا نقاط کشور بوجود  گاه از دانش ردولتی تداوم یافت و امروز انواعیگاهی غی واحدهاي دانش
هاي خصوصی، و  گاه ز براي تأسیس انواع دانشر، صدور مجوکذّلا هاي فوق گاه امروزه عالوه بر دانش .آمده است

گاهی در کنار افزایش مقاطع تحصیلی در بسیاري از واحدهاي فاقد امکانات  هاي دانش اندازي انبوهی از پردیس راه
تي آموزش عالی در کشور دامن زده اس شدن فزاینده نحو روزافزونی به تجاري صی و منابع انسانی متناسب، بهتخص .
هایی چون  به بهانهط برخی مقامات آموزش عالی توسي آموزش عالی  سازي فزاینده اي موارد نیز تجاري رهدرپا

و  خروج دانشجو"ي اقدامی براي جلوگیري از منزله  به–جلوگیري از خروج متقاضیان تحصیالت عالی از کشور 
  . )http://www.irna.ir، 1392امید، ( توجیه شده است - از کشور "ارز
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  گاه به بنگاه اقتصادي فروش آموزش و تبدیل دانش

افزاري  نرمکاالي  سه مشاوره ،پژوهش ،اگر از منظر اقتصادي بنگریم و با زبان اقتصادي سخن بگوییم، دانش
پژوهشی، و ؛ یعنی خدمات آموزشی، خدمات گاه براي عرضه کردن به جامعه در اختیار دارد اي است که دانش عمده

محصوالت : اند از افزاري نیز عرضه کند که عبارت تواند سه کاالي سخت گاه می چنین دانش هم. اي خدمات مشاوره
گاهی،  ط یا زیر نظر نیروهاي دانشي بیماران در مراکز پزشکی توس صی نظیر معالجهآوري، خدمات عملی تخص فن
که  اند افزاري ی سختیهاکاال این سه مورد .یگاه دانشاکز موجود در مر ي يفروش فضا و دیگر امکانات مادو 

سیاستی . تأمین سرمایه کند ا بخش دولتی، و یا حتّبخش خصوصی ها به مردم، تواند از قبل فروش آن گاه می دانش
و آموزش و گاه  سازي دانش ي اخیر در تجاري کم دو دهه که آموزش عالی و حتّا آموزش و پرورش در دست

گاه به جاي فروش خدمات پژوهشی و خدمات  دانش. فروش آموزش بوده استعمدتاً اند  ر پیش گرفتهپرورش د
ترین منبع تأمین مالی خود بدل کرده  را به مهمفروش خدمات آموزشی  ،)افزاري و حتّا خدمات سخت( اي مشاوره

رسد  نظر می مختلف کشور هستیم اما بههاي  گاه ماري در باب منابع مالی دانشرسی به آ ه نیازمند دستما البتّ. است
از راه  المللی گاه بین گاه آزاد اسالمی، و دانش هاي کشور نظیر پیام نور، دانش گاه ي منابع مالی برخی از دانش عمده

ي  بحث است زیرا درباره که خود محلِّ–باز هم اگر از منظر اقتصاد بازار بنگریم . شود موزش تأمین میفروش آ
بایست از این فرصت یعنی برخورداري از انبوه  گاه می توان گفت که دانش می -میگوی گانی سخن می کاالیی همه

گاه ناچار  توان گفت که دانش می بنابراین،. مشتریان در میان اشخاص حقیقی بهره ببرد و این بازار را از دست ندهد
جا نقد  در اینلذا . ود را از این راه تأمین نمایدت موجود استفاده کند و بخشی از منابع مالی خظرفیبخشی از است از 

متوجاند از شود عبارت جا مطرح می هایی که در این پرسش. شود گاه و فرآیندهاي این بازار می بازار دانشت ه کیفی:  

  فروشد؟ آموزش را به چه کسانی می ،گاه دانش. 1

  فروشد؟ می اي آموزش را به چه شیوه ،گاه دانش. 2

  فروشد؟ تی میآموزش را با چه کیفی ،هگا دانش. 3

  شود؟ گاه لحاظ می دانش هاي خریداران کاالي آموزشیِ آیا صالحیت. 4
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که،  نخست آن: سازد گاه را عیان می ي کنونی تجاري شدن دانش هي رویهاي جد ها آسیب ه این پرسشپاسخ ب
  . فروشد می) یا اشخاص حقیقی(که به افراد  ها بل موزش را نه به اشخاص حقوقی یعنی سازمانگاه آ دانش

      و از طریق مدیون نحو غیرمستقیم گیرد نه به صورت مستقیم انجام می این تجارت به م،دو ت سازي دراز مد
هاي آموزشی و مدارك مربوطه  بستهپول را پرداخت نکنند از دریافت  ردر موعد مقرّاشخاص حقیقی اگر . داوطلبان

ي آموزش باشد به نفع  که به نفع اشخاص دریافت کننده ي کنونی نیز بیش از آن ها به شیوه دادن وام. شوند محروم می
کلی قید  ي فشار وارده بر آنان است تا به لحاظ کردن آستانه در واقع، نوعی گاه براي حفظ مشتري است و دانش

  . نزنند تحصیل و کسب مدرك را

تعدادي که هیچ  –فروشد  به تعداد بسیار زیادي از مشتریان میزمان  همگاه آموزش را  ، چون دانشکه آن موس      
در عنوان مثال،  به. ل یافته استهاي تجاري شده بسیار تنزّ گاه ت آموزش در دانشکیفی - ی نداردتناسبی با نیازهاي ملّ

. گیر افزایش یافته است نحوي چشم گاه آزاد اسالمی به جویان در مقاطع دکتري در دانش دو سال اخیر جذب دانش
واحدهاي علوم و تحقیقات ( 1392- 93گاه آزاد اسالمی در ابتداي سال تحصیلی  گاهی دانش سه واحد دانش

جوي  دانش 450 تا 400حدود  شناسی جامعه ي فقط در رشته) تهران، تهران مرکزي، و واحد دهاقان استان اصفهان
کافی فضاي ي   اندازه  ي کافی استاد دارند و نه به اندازه گاهی نه به واحدهاي دانش نحوي که این اند به دکتري پذیرفته

مخالفت . شود نفر تشکیل می 20ا یا حتّ 15هاي مقطع دکتري با باالي  بدین ترتیب، برخی کالس. آموزشی مناسب
   .بخش نبوده است ها براي جلوگیري از این روند نتیجه گاه ت استادان، مدیران گروه و برخی رؤساي دانشمقاومو 

ت ي کشور چندان کوششی در ارزیابی و سنجش صالحی هاي تجاري شده گاه که، دانش و باالخره چهارم آن      
هاي الزم براي ورود به مقاطع مختلف  تبرخورداري داوطلبان از صالحیلزوم داوطلبان ندارند و چندان به 

  .سازد هاي تجاري شده را نازل می گاه ویژه، کیفیت آموزش در دانش این امر به. کنند گاهی اعتنا نمی دانش

و با  ي مستقیم ، فروش آموزش به اشخاص حقیقی به شیوهگفته شد ینچه در فرازهاي پیش و بر حسب آن بنابراین     
نحو استاندارد  بهلحاظ  به ی کهاوطلبانو به دت نازل کیفیمدهاي منفی زیر را آ پی اند، نشدهو پذیرفته ت ارزیابی صالحی

 :بار آورده است به

  افزایش نابرابري اجتماعی. 1

Engare.Net انگاره

 کتابخانه تخصصی جامعه شناسی

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



8 
 

در  که یکی از اهداف انقالب تأمین عدالت اجتماعی و کاهش نابرابري اجتماعی بوده است، فروش آموزش در حالی
ادینه سبب افزایش شدید نابرابري و نه) عنوان مثال، مدارس غیرانتفاعی به(آموزش و پرورش موزش عالی و سطح آ

مندان  قیمتی بدل شده است که فقط ثروت زیرا آموزش و مدرك به کاالي گران شدن بیش از پیش آن شده است، 
نابرابري در تحصیالت و  هاي غیردولتی که به روند گاه عالوه بر دانش .رسی بدان را دارند امکان خرید و دست

هاي آموزش  فرصت هاي دولتی عمالً گاه هاي شبانه در دانش اشی از آن دامن زدند، تأسیس دورهتحرك اجتماعی ن
اقشار و طبقات محروم بیش از پیش در فرآیندهاي  ه جامعه قرار داد وعالی را بیش از پیش در اختیار اقشار مرفّ

تحصیلی هاي  افزایش روزافزون هزینهي  رهیکی گزارش خبري در با. ماندندعقب  ك اجتماعی از طبقات داراتحرّ
همان طبقه مستضعفی     اي محروم هستید، اگر از اگر از خانواده": گاه تهران آورده است در دوره هاي شبانه ي دانش

وش کنید، چون دانشگاه بودید، باید دیگر هوس نخبه شدن فرزندانتان را فرام) ره(هستید که چشم و امید امام خمینی 
میلیون تومان ناقابل؛ آن هم در دولت  45. درصد افزایش داده است 300تهران پولی، دوره شبانه این دانشگاه را 

اختیار طبقه مرفه جامعه ایرانی قرار گرفته و در این باره باید  اکنون فضاي تحصیالت تکمیلی در...  !عدالت محور
هاي محروم ایرانی با این رویه  گیرد و بیشتر خانواده ها قرار می گفت، دوره شبانه دانشگاه تهران نیز در اختیار پولدار

هاي  انشجویان و خانوادهشاید مسئوالن دانشگاه تهران بر این باورند که این د. باید قید تحصیالت تکمیلی را بزنند
ها را جذب  خورد، باید پولدار اي به کشور نمی ها را هم ندارند، پس از این ناحیه ضربه محروم آنان، هزینه فرار مغز

 گاه اینترنتی پاي( "!ها تا قیامت بیخ ریش ما گیر هستند ها و فقیر ها نکنند، حال آنکه این بیچاره کرد که فرار مغز
 تلقی که باورند این بر شوندگان مصاحبه درصد 85" ،ر حسب نتایج یک تحقیق در ایرانب). 1391تابناك، 

 مرفه قشر و نموده تر محروم را محروم قشر ایران کشور فعلی وضعیت در خصوصی کاالیی عنوان به آموزش

 اساس این بر .میکند خصوصی بخش وسیله به شده ارائه آموزشی تسهیالت و امکانات از برخوردار را جامعه

که  است حالی در این. دارد همراه به آموزش به دسترسی در را عدالتی بی و نابرابري آموزش، شدن کاالیی
عباسی و دیگران، ( "است عدالت و طلبی مساوات از نمادي و دانشگاه از منظر توسعه گرایانه، سازمانی اجتماعی

 آموزش مطالعات حوزه در که است ایرانمتخصصان جامعه علمی "مصاحبه شوندگان این تحقیق  .)68: 1388

 کالن سطوح در سوابق اجرایی از و بوده مطرح سازي ، انتقال فناوري و تجاري آموزش شناسی جامعه عالی،

اساتید  از گروهی مطالعه، این هاي نمونه. دارند نام» آگاه خبرگان«اصطالح   به و بوده برخوردار گیري تصمیم
 و پژوهش مؤسسه تحقیقاتی مرکز و سه تحقیقات و علوم مدرس، تربیت بهشتی، شهید تهران، دانشگاههاي
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 "کشور سیاست علمی تحقیقات مرکز و ایران صنعتی و علمی پژوهشهاي عالی، سازمان آموزش ریزي برنامه
  ).66: همان(اند  بوده

  گرایی مدرك. 2

گرایی بیش  مدرك ،ي تجاري شده به جامعهها گاه التحصیالن توسط دانش فارغي انبوه  با پولی شدن تحصیل و ارائه
این در حالی  .گانی بدل شده است همهخاطر مدرك به هدف ناگفته اما  از پیش رواج یافته است و أخذ مدرك به

 "خودکفایی کشور"ص براي قانون اساسی، پرورش متخص 30است که هدف نخست آموزش عالی مطابق با اصل 
هاي کشور در حال صوري شدن و مناسکی شدن  گاه کلیه ي فرآیندهاي موجود در دانش در حال حاضر، اما .است

 ا عمالًشود ام ر وجود دارد و کم و بیش دنبال میهاي کشو گاه دانشموزشی در آ است؛ بدین معنا که فرآیندهاي
دفاع  مناسک مربوط به أخذ و تدوین رساله و جلساتعنوان مثال، تمام  به. هستنداین فرآیندها عاري از محتوا اکثر 

تواند  ت میالیجو و تراکم فع سد و نه استاد به جهت تراکم دانشنوی اي علمی می جو رساله شود اما نه دانش برگزار می
ي  ی و پژوهشی، عرضهشي این مناسکی و صوري شدن فرآیندهاي آموز نتیجه. افی بر کار وي داشته باشدنظارت ک

محوري  عبارت دیگر، مدرك به. استص به بازار کار فاقد تخص ي مدارك علمی هی از صاحباناد قابل توجتعد
در نتیجه، به جاي کارآمدبودن و کاربردي بودن، فرآیندهاي . شود محوري می صمحوري و تخص گزین دانش جاي

   .شود موزشی و پژوهشی تزئینی و صوري میآ

   ناتوانی در تولید علم . 3

ت آموزش و پژوهش شود و کیفی یدرستی دنبال نم و پرحجم آموزش، فرآیند آموزش به  هروی خاطر فروش بی به
ها پرهزینه است واحدهاي  اعضاي هیأت علمی و تأمین مالی آنچون استخدام . نحو عجیبی تنزّل یافته است به

لحاظ مالی تأمین  استادان اغلب به. کنند می ستفادههاي مختلف ا گاهی فقط از تعداد معدودي استاد براي درس دانش
. شهرهاي کشور را تأمین کنند در کالن  گی زندهباالي شوند و ناچار اند در طول هفته تدریس نمایند تا مخارج  نمی

اکثر . گردد گی علمی آنان خارج می لذا عمالً مطالعه و تحقیق و پژوهش و حتّا ترجمه از دستور کار و زنده
نخورده و خاك گرفته باقی  شود دست ه با قیمتی باال براي این واحدهاي آموزشی خریداري میهایی ک کتاب

گاه  روشن است که چنین فرآیندي نه تنها هیچ. برند سر می ط دستان استادان بهانند و در حسرت لمس شدن توسم می
حصیالنی به التّ هاي اخیر فارغ در دهه. کند میگاه نیز اعتبارزدایی  که از علم و دانش شود بل به تولید علم منتهی نمی
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گاه و براي تحصیل سپري شده است،  شان در دانش وقتها  که سال رغم این ها به است که اغلب آن  جامعه ارائه شده
جویان  عنوان مثال، بسیاري از دانش به. ص الزم براي انجام خدمات و وظایف مورد انتظار استفاقد مهارت و تخص

صفحه متن انگلیسی را  چندي  توانایی ترجمهیا حتّا کارشناسی ارشد ي زبان در مقطع کارشناسی  حصیل رشتهتّال فارغ
ثیر أتحت تمثل برخی دیگر از کشورهاي در حال توسعه در ایران نیز ، که شدن آموزش با تجاري .ندارند

 هر قدرکه ) 111: 1387کیشون، (شود  وان مشتري نگریسته میعن جو به دانش شکل گرفت، "ایدئولوژي بازار"
، براي واحد گرددتر  گاه کم فرآیند خروج او از دانش ي مربوط به کلِّ تر باشد و هزینه اش بیش ي مالی آورده
ي این فرآیند را به نفع خود تقلیل دهند و از  کوشند هزینه ها می گاه لذا دانش. تر خواهد بود گاهی مطلوب دانش

ی براي این خریداران آموزش گاه واحدهاي دانش. ص و امکانات تخصصی پرهزینه استفاده نکننداستادان متخص
شوند از معیارهاي  اش به خطر نیفتد، حاضر می گاهی و کارگزاران ناراضی نشوند و منافع واحد دانش )جویان دانش(

این . ترتیبی به آنان اعطا کنند گاهی عدول کنند و جواز قبولی از مراحل مختلف فرآیند آموزشی را به هر دانش
اي از خرید و فروش  روشن است که چنین چرخه .گاهی ما در حال وقوع است فاقی است که در واحدهاي دانشاتّ

  .  گردد ص و تولید علم نمیگاهی، هرگز منجر به تربیت متخص عنوان کاالیی دانش آموزش به

  کردن علم گاه از جامعه و ناتوانی در کاربردي گسست دانش. 4

اي به  گاه عمدتاً سیاست خود را بر فروش آموزش نهاده است و فروش خدمات پژوهشی و مشاوره چون دانش
وزش را گاه آم چنین دانش هم. هاي مختلف جامعه نیست گوي نیازهاي بخش گاه پاسخ حداقل رسیده است، دانش

دیگر  گاه و بین دانش) ارگانیک(پیوندي اندامی  لذا عمالً. فروشد نه به اشخاص حقوقی عمدتاً به اشخاص حقیقی می
  .کند ها، متخصص تربیت نمی گاه به سفارش سازمان هاي جامعه وجود ندارد و دانش بخش

  گاه ابتذال دانش. 5

نحو روزافزون مایل است آموزش را به مردم بفروشد و از این راه کسب درآمد هنگفت نماید، لذا  گاه به چون دانش
گان از میان برداشته شود و هر کسی بتواند  گاه براي همه موانع ورود به دانش تاري بوجود آمده است تدریج فشا به

گاهی وارد  ي مقاطع مختلف دانشها طور که گفته شد، کسانی به کالس لذا همان. گاه شود دانشخریدار کاالي 
هاي  چنین موانع و دشواري هم. دارندگاه را ن هاي دانش صالحیت براي نشستن بر روي صندلی شوند که حداقلّ می
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گاه را  دانش یموزشي کسانی که کاالي آ شود تا همه تر برداشته می روز به روز بیش راه با مدرك نیز هم خروجِ
برخی عنوان مثال، اخیراً در  به. گاه خارج شوند اند با کمال رضایت و با أخذ مدرك مربوطه از دانش خریداري کرده

کلی  شود و استاد مشاور براي رساله به می  نما انجام فقط زیر نظر استاد راه ي کارشناسی ارشد هرسال دانش گاه ها
اغلب  ها عمالً به جلساتی تشریفاتی و صوري بدل شده است و سالهجلسات دفاع از رچنین  هم. حذف شده است

تالش فراوانی براي نگارش رساله خود جویی که  کنند و عمالً فرقی بین دانش هاي مشابه دریافت می ها نمره رساله
گاه در  مقامات اداري دانش. شود نهاده نمیاي انجام نداده است،  يجویی که کار جد انجام داده است با دانش

 هاي کارشناسی ارشد و دکتري چنین در حال حاضر، اغلب رساله هم. شوند بسیاري موارد در این جلسات حاضر نمی
اي  گان پدیده ي این امور نشانه مجموعه .صورت کتاب را ندارند گی انتشار به شایسته لمیهاي ع در بسیاري از رشته

 نخست،ي  گوییم و مرادمان در وهله گاه می دانش (trivialization)ي ابتذال  گاه هستند که آن را پدیده در دانش
قربانی شدن معیارهاي آموزش عالی . م، حذف این استانداردها استي دو و در وهله ،گاهی تنزّل استانداردهاي دانش

گاهی براي عدول از معیارهاي علمی و تخصصی به شدت دامن گیر شده  ي متخصصان دانش معتبر و فشار به بدنه
گاه حتا استادان از سوي برخی مقامات دانش گاهی تحت فشار قرار می گیرند تا به دانش جویان غیرشایسته . است

    .به مرحله ي بعدي آموزشی را بدهند نیز نمره ي قبولی و جواز گذر

  گاه فساد دانش. 6

سرعت و حتّا بدون  ظار دارند که مراحل تحصیلی را بهکنند، انت اشخاصی که آموزش را با قیمت گرانی ابتیاع می
گاه به  در کنار این امر، فرآیند ابتذال دانش .گی الزم طی کنند و به أخذ مدرك نائل گردند یابی به شایسته دست

ي علمی زیر سؤال  هاي ذاتی حرفه شود ارزش رفته سبب می رفته ،گاهی ي دانش معنی حذف استانداردهاي حرفه
هاي  سازمان. گیرند جویان تحت فشار قرار می تدریج توسط دانش کنند به اي عمل می استادانی که حرفه. برود

اي عمل  دانی را که حرفهآرام استادان و کارمن آرام )جویان یعنی دانش( رضایت مشتریان گاهی براي جلب دانش
. گیرد مورد تشکیک قرار می) اي هاي حرفه بندي به ارزش پاي(دهند و چه بسا کارشان  مورد پرسش قرار میکنند  می

بدین  ،ورزند ها اصرار می بر آن کنند و شان را دنبال می اي رشته هاي حرفه استادانی که در فرآیند آموزش ارزش
جویان تمایلی به گذراندن  شود و دانش جو خالی می رفته از دانش شان رفته هاي کالس. شوند ترتیب، منزوي می

گاه عمالً به ضدارزش بدل  اي در دانش بندي حرفه بنابراین، پاي. با آنان نخواهند داشت ي پایان دوره را رساله
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جویان  دانش کند، گاه رخنه می و فساد در دانش گیرد است که روابط جاي ضوابط را میدر چنین شرایطی . شود می
ها را براي به فساد  گیرند و چه بسا انواع دام چاله کار می شان به ي فسادآمیز را براي نیل به اهدافانواع راه بردها
  . گیرند می کار گاه به ندهاي آموزشی و پژوهشی دانشیگاهی و فرآ گران دانش کشاندن کنش

 گاه شدن  دانش هاي تجاري حل براي رفع آسیب راهي  گیري و ارائه نتیجه

. داشته استشدن آموزش عالی هیچ سود و مزایایی ن که تجاري -عاي من این نیستکم مد یا دست–توان گفت  نمی
گونه  اینشدن آموزش عالی هستند شایسته است به این موضوع بپردازند و مزایاي  کسانی که مدافع تجاري

تواند  گونه آموزش عالی می توضیح دهند که چهنیز  و شدن آموزش عالی را مورد بحث و بررسی قرار دهند تجاري
ترین  ارزیابی مهمه مورد بحث بوده است چه در این مقال آن. سازي مصون ماند ی تجاريآمدهاي منف از این پی

به آموزش  این مقاله نگاهدیگر این است که  ي مهم نکته. سازي آموزش عالی بوده است تجاريمنفی آمدهاي  پی
ي  کرد بهینه م عملاي براي تداو هنوز نیروها و فرآیندها شایستهرسد  نظر می به. عالی موجود صد در صد منفی نیست

گونه  ها است در برابر این گاهی سال گران دانش برخی از کنش. ود داردهاي کشور وج هگا آموزش عالی در دانش
  . کنند آور مقاومت می هاي انحطاط فرآیند

    گزاري  استا بر حسب محورهایی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، تغییر در نظام آموزش عالی و نوع سیام
به ضرورت از منظر دیگري قان برخی از محقّ. استآن براي جلوگیري از انحطاط کامل آموزش عالی ضروري 

قان عواملی که این محقّ ).26: 1386جاودانی و پرداختچی، (اند  در آموزش و موجبات آن اشاره کردهایجاد تغییر 
د وجود اند موی ي در آموزش عالی کشور سخن گفتهها از لزوم تغییرات جد ه به آناند و با توج بدان اشاره کرده

. ات نامطلوب مورد اشاره در این مقاله در آموزش عالی کشورمان استي از خصوصیا پاره

    توان برخی اقدامات را  کم می ف کرد، دستشدن آموزش عالی را در کشور متوقّ ا اگر نتوان روند تجاريحتّا ام
ه قرار توانند مورد توج ام می بردها را که به نظر برخی از این اقدامات و راه. بود این روند در پیش گرفت براي به

 :اند از گیرد، عبارت
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ار نظام آموزشی و پژوهشی در ها و سنجش ادواري اعتب گاه ي عالی استانداردسازي دانش گیري کمیته لزوم شکل) 1
گاهی و  ي گزارشات الزم از هر واحد دانش اقدام به نظارت میدانی و تهیههاي دولتی و خصوصی کشور و  گاه دانش
مین باره، در ه ].2[گاهی غیراستاندارد  صالحی یا حذفی براي واحدهاي دانشستور کار قرار دادن اقدامات ادر د

هایی که  گاه کمک مالی دولت به دانش :ه قرار گیردتواند مورد توج نهاد می عنوان پیش اقدامات اصالحی زیر به
کنند، قطع شود و یا بسیار  اي را رعایت نمی ر حرفهکنند و استانداردهاي کا چون بنگاه اقتصادي عمل می تر هم بیش

از این  و م محروم گردندوزارت علاز دریافت دیگر امتیازهاي وگاهی  این نوع واحدهاي دانشمحدود گردد و 
  .گاهی براي تجدید نظر تحت فشار قرار گیرند دانشاین واحدهاي  ،یا طرق مشابه دیگرق طری

سقفی گاهی  ي هر واحد دانش هاي ساالنه متناسب با هزینه ،فروش مستقیم آموزشبراي جذب سرمایه از طریق . 2
واحدهاي براي اجراي این امر الزم است . جلوگیري شودصرف  گاه به بنگاه اقتصاديِ از تبدیل دانشتعیین گردد تا 

  .مجازات گردند گاهی متخلّف دانش

نیز ط وزارت علوم و ها توس ي پاداش مالی به آن شور و ارائههاي برتر ک گاه از طریق اقداماتی نظیر انتخاب دانش )3
هاي معتبر و نامعتبر  گاه دانشهاي نامعتبر متمایز گردند و  گاه هاي معتبر کشور از دانش گاه دانشمشابه، دیگر اقدامات 

شناخته کنند بیش از پیش در کشور  اي را رعایت نمی هایی که استانداردهاي حرفه گاه مردم معرفی شوند تا دانشبه 
  .اعتبار گردند و در نزد مردم بیشوند 

گزینی فروش خدمات پژوهشی و خدمات  سیاست جاي ،شدن در مسیر تجاري یگاه دانشواحدهاي الزم است ) 4
گاه باید بتواند چنان خود را تقویت کند که بازار مشاوره و تحقیق پررونقی را پدید  شدان. اي را دنبال کنند مشاوره

اگر قرار است عبارت دیگر،  به .گاهی بیاید تواند به کمک واحدهاي دانش در این مورد آموزش عالی نیز می. آورد
ه قرار مورد توجگاه براي بازار  سیاست دانش کم دستنظر قرار گیرد و اجرا شود،  گاه مد سازي دانش ريتجا

  .مثابه بازار گاه به سیاست دانش گیرد نه

سیاست فروش آموزش به جاي خود را به تدریج  بهتر است  بهسیاست فروش آموزش به اشخاص حقیقی ) 5
  .بدهد) ها ها و سازمان شرکت(اشخاص حقوقی 
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مستقر شده است، امیدوار ایم با تدابیر جدید و ایجاد تی است مد - "تدبیر و امید"موسوم به –اکنون که دولت جدید 
ي آموزش عالی و نظارت بر  شدن افسارگسیخته ي آموزش عالی و جلوگیري از تجاريها در سیاست الزم تغییرات

گاهیان  دانش تر براي خدمت، در ي بیش و انگیزهو امید ارتقا یابد آموزش عالی  پایینت کیفی ،ها گاه کرد دانش عمل
  . پدید آیدان نگر

 

  پی نوشت

نقد "ت تحت عنوان هاي دول نی در اولین نشست کرسی نقد سیاسترا ین مقاله پیش از این به صورت سخنا. 1
برگزار گردید،  1393مهر  16ط انجمن جامعه شناسی ایران در تاریخ که توس "هاي آموزش عالی اجتماعی برنامه

) 94- 95، ص ص 1392، آذر 69ي  شماره(علوم اجتماعی ایران  ب ماهي کتا ي آن در مجله و خالصه ارائه شد
  . منتشر گردید

دسازي ف به استانداردولت خود را موظّها وجود دارند،  گاه ها انواع مختلفی از دانش نآدر کشورهایی که در . 2
امروز، ": نویسد میدسازي آموزش عالی در انگلستان گیدنز در باب استاندارعنوان مثال،  به. داند ها می گاه دانش

این بدان معناست . نامیده شده است، هستند "معیار استاندارد"نهادهاي آموزش عالی انگلستان داراي آنچه که گاهی 
طور نظري، از همان استانداردي برخوردار است  کم به از دانشگاههاي لستر یا لیدز، دستکه یک درجۀ دانشگاهی 

گیدنز، ( "فورد یا، حتی، از یک پلی تکنیک یا موسسۀ آموزش عالیکه یک درجۀ دانشگاهی از کمبریج، آکس
1373 :453-452.(  
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