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 چكیده 
ترین  عنوان عالی یطرۀ بازار بر جامعه ایران از خالل آموزش عالی، بهدر این مقاله فرآیند س

-هایش منطق هزینه نهاد تربیت انسانی استراتژیست و اقتصادی که منطق بنیادی بیشتر کنش

های پوالنی  فایده است، در دوران پساجنگ بررسی شده است. برای تحلیل این مسأله از ایده

انسان »و مفهوم « تولید فضا»های فضای لوفور در نظریۀ  یدربارۀ بازار و همچنین بازنمای

 -روندی شناسی نیز از روش تاریخی پس شده است. در روش  بهره برده« کارآفرین

ها از بررسی اسناد به دست آمده است. نتایج این مطالعه  روندی استفاده شده و داده پیش

در برنامۀ درسی برای روند « قیاخال -توجیه علمی»های زیر است:  تاریخی بیانگر واقعیت

« سازی خصوصی»، «سازی پولی»، «سازی تجاری»، «کردن شرکتی»، «سازی رقابتی»شدن،  بازاری

پرورش یافته « امیال کارآفرینانه»در این فضا، شخصیتی با «. کاال»و در نهایت تبدیل دانش به 

گرایی،  مدرک محور، تشدید شدن امر اخالقی جامعه های او ناممکن که نتیجۀ کنش

شدن  سو و تبدیل آن به کاال و ابزاری شدن دانشگاه به بازار و دانش به صنعت از یک نزدیک

 آن از سوی دیگر، ذیل اسطورۀ انسان کارآفرین است.
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 مقدمه 
یابیم که گفتمان حاکم بر صورتبندی این  ی ملی و آموزش عالی درمیبا مطالعه اسناد باالدست

انداز  بینی بازار و دین است. برای مثال، در سند چشم کردن دو جهان اسناد در پی به هم نزدیک

یافته با جایگاه اول اقتصادی،  ایران کشوری است توسعه»سالۀ جمهوری اسالمی، آمده است:  20

بخش در جهان اسالم و با  طقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهامعلمی و فناوری در سطح من

 1404انداز جمهوری اسالمی در افق  )سند چشم« الملل. تعامل سازنده و موثر در روابط بین

وپرورش و... در سند تحول  های مختلف همچون سالمت، آموزش شمسی(. این سند در بخش

عالی اما، سند تحول واحدی ارائه نشده و در  تر شده است؛ در بخش آموزش هر بخش عملیاتی

نتیجه هر دانشگاهی سند تحولی برای خود تهیه کرده است. بر این اساس، در اینجا سند تحول 

تر این  دادن وجوه عملی دانشگاه تهران، به عنوان دانشگاه مادر و بزرگ کشور، را برای نشان

 تر شود. شدگی مذکور روشن ایم تا نزدیک انداز برگزیده چشم

انداز، شعار  شده برای خود و بر طبق اصول سند چشم دانشگاه تهران براساس جایگاه قائل

دانشگاه تهران، نماد آموزش عالی ایران؛ دانشگاهی الهی، بالنده، »خود را چنین برگزیده است: 

ری. در این سند، سه بخش را از هم متمایز کرده است: آموزش، پژوهش و فناو«. بصیر و بانشاط

های دانشگاه اشاره شده است:  بخشیدن این شعار در سه بخش مذکور، به ارزش برای واقعیت

گرایانه؛ اعتقاد به علم و  محوری؛ علم و فناوری آخرت بینی توحیدی؛ عدالت حاکمیت جهان»

آفرین و هماهنگ با محیط زیست؛ و مرجعیت علمی در  آفرین، توانمندساز، ثروت فناوری کمال

 (.1404انداز دانشگاه تهران در افق  )سند چشم« المللی ای و بین منطقه سطح ملی،

انداز محورهای سه بخش مذکور آمده است:  گیری دانشگاه تهران به سند چشم در جهت

جایگاه اول علمی در منطقه و بین کشورهای اسالمی، همکاری »محوریت بخش آموزشی سند، 

سازی نامید( و  المللی توان آن را بین تبادل دانشجو )که میالمللی و  های بین با اساتید و دانشگاه

ترین تالش در حیطۀ علوم انسانی در  است. مهم« های معرفتی جامع بودن آموزش در کلیۀ حیطه

کردن آن است. در بخش پژوهش نیز همان مقوالت آموزشی، اما در حیطۀ  زمینۀ آموزش، اسالمی

گرایانه،  رویکرد کارآفرینی»ناوری با محوریت پژوهش مطرح شده است. در نهایت، بخش ف
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شود  مشخص می« سازی المللی سرریزی نتایج علم به دانشگاه و نزدیکی دانش و بازار و بین

 (.1404انداز افق  گیری دانشگاه تهران در سند چشم )جهت

همدیگر  بینی دین و بازار در اسناد به  دهد که دو جهان تحوالت نظام آموزش نشان می

گذاری کالن ملی پس از دوران  اند و این امر در نتیجۀ تحوالت در نظام سیاست دیک شدهنز

شناسیم. این تألیف،  جنگ است. این دوران را ذیل نام اصالحات بازار آزاد یا نولیبرالیسم می

های فرهنگی  های اقتصادی اجتماعی و زمینه های مهمی را حول چرایی ناکامی سیاست پرسش

 شیده است. آن به میان ک

چه بر  دریابد کهتا  استمنطق نولیبرالیسم  این جستار مروری بر مقدماتیهدف ترتیب،  بدین

را در زمینه و فرایند « امری فردی/ خاص»از این روی آورد.  سر انسان، جامعه و کنش اجتماعی می

ل )کلی( نگرد. زیرا در جهان اجتماعی امور فردی به امر جهانشمو می« جهانشمول/ کلی»امر 

هایی است که فرایند این تبادل  اند. بنابراین، آنچه در ادامه باید انجام دهد یافتن میانجی مربوط

 سازند و هدف مقاله بیشتر در راستای این جستجو است. خاص به عام را ممکن و متحقق می

ر سه شدن منطق نظام بازار بر منطق نظام آموزش عالی ایران د تالش ما بررسی فرایند مسلط

 دانش آموزش نهاد ترین اصلی که به این دلیل عالی دهه گذشته )دوران پساجنگ( است. آموزش

 را ایدئولوژی هر مختلف انحای به خود کاربردی و عملکرد نظری با تواند می است، تخصصی

عبارت دیگر آموزش عالی خود ایدئولوژی است؛ زیرا  به. جلوه دهد قانونی و نهادینه کرده

اش  های ها و استراتژی عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به خود و برنامه آن بهقدرت از 

های آن  ریزی همین دلیل کاوش در نظام آموزش عالی و منطقی که بر برنامه کند. به استفاده می

امر  سرنوشت ما حاکم است، باید از نگاهی انتقادی صورت بگیرد. مبنای نگرش انتقادی برای

 . است آن دل در گرفته شکل انسان دانشگاهی  کنش گاهی ودانش اجتماعی

 پیشینۀ پژوهش
ویژه اکنون چند پژوهشگاه و  های فراوانی در حیطۀ آموزش عالی انجام شده است. به پژوهش

های ملی در این حیطه را عملی ساخته یا  اند تا اهداف و برنامه مجلۀ پژوهشی تأسیس شده

شود که از  ها پرداخته می صورت تیپیک به برخی از این پژوهش ارزیابی کنند. در این پژوهش به

طور خاص و حتی نقادی  های متفاوت در زمینۀ آموزش عالی به نظر نگارندگان حاوی دیدگاه
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توان به  طور کلی هستند. در گروه منتقدان این فرآیند، می های بازار آزاد در ایران به سیاست

 مطالعات زیر اشاره کرد. 

های کالن پس از جنگ به لیبرالیسم  آوردن سیاست  معتقد است، روی (1394ان )آبراهامی

تر بازار آزاد حاصل فرونشستن شوروشوقی انقالبی )عصر ترمیدور( ضد  تعبیر دقیق اقتصادی یا به

رسد که این گذار واقعیتی طبیعی است.  لیبرالیستی است. بر اساس این فرض، او به این نتیجه می

های کالسیک پس از  ( نیز برآنند، سرنوشت تمام انقالب1387نعمانی و بهداد ) از سوی دیگر،

تابی ساختاری(، معطوف به این اقتصاد  گیری نسبت به لیبرالیسم جهانی )درون دورانی موضع

سوی  اقتصادی خویش را به -تدریج میل به پذیرش اصول آن کرده و مرزهای سیاسی شده و به

به بازار  طبق آن روی آوردن نامند که می «ساختاری تابی برون»را  نظریه ها این گشایند. آن آن می

  . هاست  انقالب« طبیعی»  سرنوشت آزاد 

 تعدیل های سیاست اجرای بودن غیرقانونی هایی وجود دارند که مدعی نظریه همچنین

هایی  ها گام ها هرچند  در شناخت این سیاست در دوران پساجنگ هستند. این نظریه ساختاری

 است معتقد (1373) برای نمونه مومنی. اند وارد نشده بحث به دقت به اند، اما اساسی  برداشته

 عمل اول توسعه برنامه اصول برخالف ساختاری تعدیل های سیاست آغاز با سازندگی دولت که

: 1373)مومنی،  است نبوده اول برنامه انداز چشم در ساختاری تعدیل وجه هیچ به زیرا است، کرده

بود که اصول   بینی ها از همان ابتدا متاثر از جهان رسد، این برنامه نظر می که به درحالی (.318

ناپذیر اصالح سیاسی و  سازی و تعدیل ساختاری نظام بازار را تبدیل به اصول خدشه خصوصی

 اقتصادی کرده بود.

حل را رجوع  ت. او راهآموزش عالی اس« کاالیی شدن»های مالجو در نقد  نمونۀ دیگر، ایده

تعدیل ساختاری به دلیل  های اجرای سیاست داند، به این صورت که به نص قانون اساسی می

توان  نمی (.1394گذاشته شود )مالجو،  در آموزش عالی باید کنار اساسی نص قانون با تضاد

 باره این در اساسی قانون زیرا رأی دقیقاً روشن ساخت که چنین رهیافتی چقدر کاراست؛

طوالترین  قدرت زمینه نهاد این در و ارائه کرد آن از خوانشی هر توان که می است کلی قدری به

نظر که تفسیر قانون اساسی از طرف کسانی که توان این کار را دارند،  شاید از این داراست. ید را

ت دکترین یا اقتضای حاکمی توانند از نو تفسیر شده یا به گیرد. متون همواره  می نادیده می

های  واگذاری بخش»قانون اساسی که مدعی  44ای خاص تغییر کنند. مانند اصل  ایدئولوژی
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)رجوع کنید به قانون اساسی( است. این اصل در سال « کالن اقتصاد ایران به بخش خصوصی

 داخت.ها به گفتگو پر نیست. باید با آن باال مباحث نادرستی معنای به تغییر یافت. البته این 1385

صورت تاریخی قوام ایدۀ بازار آزاد در نظام  ( به1394از سوی دیگر اباذری و پرنیان )

های  گیری مکتب نیاوران تا تأسیس رشته آموزش و سیاستگذاری ایران را با مطالعۀ تاریخ شکل

ها جهد اصحاب  اند. آن بررسی کرده MBAاجتماعی و مدیریت  -های اقتصادی مهندسی سیستم

ها و آثار خودشان ترسیم  خوبی از خالل مصاحبه هایشان را به اد را برای نهادمندکردن ایدهبازار آز

 هایی از مقاله حاضر به اطالعات این مقاله  رجوع خواهد شد.  اند. در بخش کرده

در پی نشان دادن تأثیر منطق بازار بر « بازار منطق و عالی آموزش»( نیز در 1396کریمی )

طور خاص است. او به نقادی پیامدهای اساسی این  ر کلی و آموزش عالی بهطو نظام آموزش به

های این مسأله در  شدن روابط و نظام تربیتی، آسیب نسبت پرداخته و از جمله به ابزاری

پردازد. این پیامدها نتیجۀ مستقیم سیطرۀ  های دانشگاهی، مسالۀ عدالت اجتماعی و... می پژوهش

داند که تابع منطق ابزاری و معطوف به هدف عقالنیت صوری است.  بازار بر آموزش عالی می

شدن آموزش در قالب  ( به نقد صنعتی1393« )صنعت آموزش»کریمی همچنین در مقالۀ 

وپرورش پرداخته است و تباین این  موازات نظام رسمی آموزش آموزشی، به های کمک موسسه

ان مطلوب نظام سیاسی و روح کلی شدن را با گفتم شدن و خصوصی شکل معیوب از کاالیی

 نظام آموزشی و تربیتی بررسی کرده است.

های بازار آزاد در  این مطالعات از دسته مطالعاتی هستند که نگاهی نقادانه، به سیاستگذاری

طور  ای دیگر از مطالعات هستند که به طور خاص دارند. اما دسته کشور و نظام آموزش عالی به

شناسی موانع  دانند و به آسیب شدن دانشگاه را امری طبیعی می رآیند بازاریف 1ای گرایانه تاریخ

 پردازند.  شدن این امر می پیاده

شدن و نگاه  ( در پی بررسی اثبات این است که با فرآیند جهانی1396برای مثال اصغری )

ی ایران و سازی، این امر در نظام آموزش عال المللی یافته به بین آموزش عالی کشورهای توسعه

ها دانسته و شواهد  ها در این زمینه موثق  نبوده است. او این امر را تقدیر دانشگاه سیاستگذاری

هایی چون تعداد اساتید خارجی،  ها براساس شاخص بندی دانشگاه آن را در رده

کند. نوعی  ها و... جستجو می بودن، درآمد اقتصادی، تعداد اختراعات و پتنت چندفرهنگی
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سازی آموزش عالی است که تابع  المللی زدوده و اقتصادمحور غایت ایدۀ بین ه سیاستدانشگا

 های بزرگ جهان است. هژمونی بازار آزاد در دانشگاه

کنند: نسل  ( نیز نظام دانشگاهی ایران را به سه نسل تقسیم می1395چوبین و دیگران ) بهرام

در نظام آموزش عالی »نویسند:  رو می نمحور و نسل کارآفرین. از ای محور، نسل پژوهش آموزش

محور( و تعداد محدودی در نسل دوم  ها در نسل اول )آموزش ایران بیشتر دانشگاه

طور جدی مطرح نشده است.  ها به برند و هنوز نسل سوم دانشگاه محور( به سر می )پژوهش

نی و فنی الزم در های کارآفری دلیل نداشتن مهارت آموختگان به براین اساس، بسیاری از دانش

 (693: 1395چوبین و دیگران،  )بهرام« مانند. یابد و بیکار می بازار کار توفیقی چندانی نمی

 و دانشگاه شدن کارآفرین در مفقوده حلقۀ دانشگاه و صنعت» ( در ارتباط1396رضایی )

، همین منطق تاریخی را برای سرگذشت دانشگاه قائل است. او در قالب «جامعه پیشرفت

علم مقدمۀ »معناست.  دیگر بی« علم بهتر است یا ثروت»دانشگاه کارآفرین بر آن است که دوگانۀ 

(. این 71: 1396)رضایی، « تواند تولید ثروت کند. ثروت است و ارتباط صنعت با دانشگاه می

 آموزد از هر موقعیتی ثروت تولید کند، با این اظهارنظر گزافه نیست؛ زیرا انسان کارآفرین می

رحم بود. در همین زمینه به مطالعات کسانی  فرض که منابع کمیاب است و باید از این نظر بی

(، نوروزی و 1395(، حسنی و دیگران )1393(، کشاورزی )1387چون طالبی و زارع یکتا )

( و... رجوع کنید که بیشتر در مجلۀ توسعۀ کارآفرینی 1395(، سلیمانی و دیگران )1395دیگران )

رسد که طرفداران فرآیند مورد بررسی این جستار،  نظر می رسند. در مجموع، چنین به میبه چاپ 

 بیشتر از منتقدان آن هستند و خواهند بود.

 الگوی نظری

اند؛ اما  به موضوع حاضر مرتبط« شدگی فک»و « شدگی حک»( دو مفهوم 1391در آرای پوالنی )

ط زیست اشاره دارند. درواقع وقتی از نظام بازار این دو مفهوم به نسبت نظام بازار، جامعه و محی

داری چنین  شود، مسلماً منظور این نیست که صرفاً در عصر مدرن و جهان سرمایه صحبت می

نگارانه وجود داشته است. از بازار مبادلۀ  نهادی وجود داشته است. بازار در تمام اعصار تاریخ

کنند )سوئدبرگ،  هم وصل می نی امروز که جهان را بهکاال به کاال در نظر بگیرید تا بازارهای جها

کند، منطق حاکم بر آن است. این  (. اما آنچه نظام بازار مدرن را از دوران پیش متمایز می1395
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( که طبق آن 1386است )مارکس، « ارزش مصرف»به جای « ارزش مبادله»منطق جایگزینی 

شود.  مفاهیم  نش معطوف به ارزش میکنش ابزاری جایگزین هرگونه کنش دیگر، از جمله ک

ها را سنجید.  مذکور از نظریۀ پوالنی را باید از خالل همین وضعیت فراخواند و توان تحلیلی آن

بیانگر این ایده است که اقتصاد، برخالف آنچه نظریۀ اقتصادی حکم « شدگی حک»اصطالح »

ای بر  )بالک در مقدمه« ی استکند، نه مستقل بلکه تابع سیاست و مذهب و مناسبات اجتماع می

(. به این معنا که اقتصاد در جامعه حک شده است و جزیی از سپهر 20: 1391دگرگونی بزرگ، 

دارد که میل به  ای در اقتصاد پرده بر می از اراده« شدگی فک»اجتماعی است. در مقابل اصطالح 

به حرکتی معکوس نیز شدگی منجر  جدا شدن از زمینۀ اجتماعی، مذهبی و سیاسی دارد. فک

نحوی که قواعد نظام  شود، به کردن واقعیات مذکور در امر اقتصادی می شود که موجب حک می

تر، سیطرۀ قواعد بازار بر سپهر اجتماعی در نتیجۀ  عبارت روشن شود. به ها حاکم  می بازار بر آن

و سپس شدن یا جداشدن اقتصاد از سپهر اجتماعی  دو روند/ حرکت است؛ نخست، فک

شود.  شدن سپهر اجتماعی در نظام بازار که منجر به سیطرۀ قواعد بازار بر سپهر اجتماعی می حک

طور کامل ممکن  هرچند پوالنی بر آن است که این تالش بسیار اتوپیایی است؛ زیرا هیچگاه به

های عمیقی در کنش  نیست، سپهر اجتماعی در نظام بازار حک شود. اما این روند دشواری

 1آورد. جتماعی و در رابطه با محیط زیست به عمل میا

های آن برای  گانه برای انضمامی کردن موضوع، این جستار از ایدۀ تولید فضای لوفور و سه

های پرکتیس فضایی، فضاهای بازنمایی  گانه برد. این مقاله از میان سه شدن موضوع بهره می روشن

زند. از  های فضایی دست به تحلیل می بازنماییهای فضا بیشتر در ساحت لحظۀ  و بازنمایی

 دهیم. رو به اجمال آن را توضیح می این

 فضای فضایی، های بازنمایی. »است انتزاعی و 2تصورشده فضای یا فضایی های بازنمایی

 دیوانساالران زمین، کنندگان تقسیم شهرسازان، ریزان، برنامه دانشمندان، فضای شده، پردازی مفهوم

 -دارند علمی ذوق که است هنرمندانی از ای دسته فضای نیز و اجتماعی مهندسان ازها،کاغذب یا

 فضای این... دانند می یکی است، شده تصور آنچه با شده، درک و زیسته را آنچه که هایی آن همۀ

 مردان، دولت برای لحظه این(. 38 -9: 1991 لوفور،) «است( تولید شیوۀ یا) جامعه هر مسلط

                                                           
 (، از فرد بالک، تهران: پردیس دانش1391« )دگرگونی بزرگ»برای مطالعۀ بیشتر رجوع شود به مقدمۀ کتاب  1

2 received 
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. است محور پروژه و ملموس گیری، اندازه قابل زیرا است؛ جذاب ریزان برنامه و رانگذا سیاست

 .کند می سیراب را ها آن گرایانۀ اثبات میل لحظه، این شناسند، می را کمیت چون آنان

شدن جامعه در بازار از طریق تولید فضا، باید در نوعی هستی  با این اوصاف، ایدۀ حک

 کارآفرین . این هستی یا هویت همان انسان کارآفرین است. انساناجتماعی خود را نشان دهد

پرداز انسان کارآفرین  نظریه او. کنیم آغاز شومپیتر از دارد؟ اقتصادی انسان با تفاوتی چه و کیست

است و اصوالً در تقابل با اقتصاددانان کالسیک که منبع تولید ارزش را زمین، سرمایه و نیروی 

برابر  ( و در40: 1395دهد)هانت،  ها و استعداد کارآفرین قرار می را بر قهرمانی دانند، مبنا کار می

 جهدی هر تاریخ» کند: می چنین استدالل یابد، می توسعه خودش دل از اقتصاد معتقدند که کسانی

 واالترین و پایدارترین قویترین، این. کند می او رهنمون نیرومند و فعالیت اراده انسان، به را ما

 را توسعه سازوکار های دنده چرخ او (75: 2003 )شومپیتر،  «.است اقتصادی زندگی قعیتوا

 نفعی خدمت در این. کند می خدمت اقتصاد آفریند و به می سود او داند؛ چون می انسان کارآفرین

 محو آنچنان شومپیتر. دست آورده است کننده در بازار به یابد که مصرف نمود می

 کارآفرین .تروا جنگ پهلوانان محو هومر که است انسان کارآفرین قتصادیا های گری قهرمانی

و  کند می منشعب را انحصار شکند، می را هزینه کند، می تولید را ارزش بیشترین کند: می کار همه

 (.85 کند)همان، ایجاد می رقابت همه از تر مهم

 این فرآیند که زمانی تا و حد آن تا که است اطالعاتی کشف و خلق کارآفرین، اصلی وظیفه»

( 19: 1394 دسوتو، )هورتا «بود. خواهد شناخته نه و داشته وجود نه است، نشده کامالً خلق

 و نوآور که خالق، است اقتصادی انسان نیازمند ها نولیبرالیست خودجوش نظم بر مبتنی جامعه

 . کارآفرین انسان همان باشد؛ استراتژیست

 وجود شرایط آزادی و قانونگذاری قانون، گانه در سه هایک که گفت توان می معنا یک به

 نظم دو (1394کتاب خود ) اول جلد در او .کرده است از لحاظ نظری توجیه را انسان کارآفرین

 گرا ساخت طبق استدالل هایک، نظم. کند می متمایز هم از را گرا صنع/ گرا ساخت و خودجوش

مانند  انجامد؛ می دیکتاتوری به شود تحمیل جامعه به راگ و است پذیر امکان ها سازمان در فقط

 نظم بر مبتنی جامعه در تنها اساس براین. داد رخ کمونیستی کشورهای تجربه در آنچه

 بلکه کند، نمی عمل مستقیم های دستورالعمل طبق جامعه این زیرا ممکن است؛ خودجوش آزادی

 هیچ و انتزاعی هستند و کلی قواعد این. است  بر آن حاکم درست )عادالنه( رفتار عام قواعد
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 در جلد دوم، به .اند تجربی و شهودی ها کند، آن بینی پیش یا بشناسد را آنها تواند نمی کنشگری

 شود که می عملی درصورتی عدالت که است معتقد و پرداخته )کمونیستی( توزیعی عدالت نقد

 اهداف به رسیدن برای ابزار گزینش در را خود دانش و ها مهارت ها، توانایی بتواند فردی هر

 (1394کار گیرد )هایک )ب(:  به خود

 به محدود دولت هایک عقیده به. کند را تعیین می دولت مداخله ( حدود1394) سوم جلد

 بد انحصار اگر. شود می رقابت مانع بد انحصار. است بد انحصار شکستن و نهایتاً مالیات اخذ

 اما شد، خواهد رفع هایش نوآوری و کارآفرین خود باشد، توسط داشته اقتصادی صرفاً ریشه

آن را ... و ها اتحادیه اجتماعی، های احزاب، تشکل و باشد داشته اجتماعی ریشه که درصورتی

 تصویری توان گانه می سه این روشن سایه در. کند مداخله مستقیماً باید دولت دهی کنند، سازمان

 کارآفرین انسان برای. است نهفته آخر تصویر این در چیز همه. داد دست به انسان کارآفرین از

 برای ابزار بهترین کشف دنبال به فرصتی هر شود، در می فروکاسته ابزاری کنش به ها کنش تمام

 قرار کارآفرین. است محور پول او اخالق و کنش کالم یک در. است خود اهداف به رسیدن

 ابزارگرایانه اندیشی بر سطحی اش وجودی فلسفه زیرا شد،بیاندی اعمالش و امور ژرفای به نیست

 استوار است.

 شناسی روش

کند که نگاه تاریخی جستار را  شناختی لوفوری نزدیک می ای ما را به نگاه روش چنین مسئله

گوید:  می تولید فضااست. او در  1پیشروندی -کند. منظور همان روش پسروندی روشن می

روندی وصف شود. این روش  پیش -تخاذ شده، ممکن است پسروندیدیدگاهی که در اینجا ا»

، «امر حاضر»( نگریستن از منظر 65: 1991)لوفور، « دهد. را نقطۀ آغاز قرار می 2امر حاضر

های جدید را فراهم  نحوی امکان خوانش شود و به های نو بر امر گذشته می موجب پرتوافکنی

 :رو به عقیدۀ لوفور سازد. از این می

پذیری بر امر گذشته  طور برگشت تولید فضا به سطوح مفهومی و زبانی دسترسی داشته، به»

گشاید. امر گذشته در پرتو  اند، می اثر گذاشته و وجوه و لحظاتی از آن را که تاکنون درک نشده

                                                           
1 Regression- progression  
2 The present  



 

 

 

 

 

  1398، شماره یک، بهار و تابستان 26شناختی دوره مطالعات جامعه   18 
 

 

شود، وجه  رو، دیگر فرآیندی که به موجب آن گذشته حاضر می شود و از این متفاوتی ظاهر می

  )همان(« یابد. میدیگری 

 این روش بر سه روند استوار است: 

 ای کامل شکل گرفته است. ای که با تجربه و نظریه مشاهده  :1توصیف -

2تحلیل پسروندی -
نحوی که امکان مقایسه را فراهم  صورتی توصیفی، به تحلیل واقعیت به :

 مبهم درنغلتد. 3های آورده و به گزاره

وتعدیالت ساختارهای فوقانی از طریق تحول و  ه[ جرح: ]در این مرحل4خاستگاه تاریخی -

شود. پس صورتبندی و ساختارهای مربوط به این  تر مطالعه می شان به ساختارهای عام وابستگی

گردد  شود از طریق توضیح و تشریح به امر حاضر باز بندی شده و تالش می فرآیندهای عام طبقه

 (9: 2000باوس،  )لوفور به نقل از کاوفمن و له

شود. چنین  ای تبارشناسانه عمل می شیوه ها، از طریق پسروند، به پس در جستجوی خاستگاه

ها، تغییر مسیرها و پیوندهای امر  ای بازگشت به خاستگاه یک مفهوم و توضیح نسبت تبارشناسی

شود. این  شان ترکیب می های تکوین تاریخی ها با رویه رو تبار آن شده است. از این مطالعه

های تکوین تاریخی به امور انتزاعی و کلی تاریخ عام جامعه و فلسفه متصل هستند.  ویهر

روند به حرکت مخالفی ارجاع دارد که با امر حاضر آغاز کرده و آنچه در آینده ممکن و  پیش

کرد این روشی است که مستقیماً از مارکس  کند. او همیشه تأکید می ناممکن است را ارزیابی می

قرائت  6گرا ، نه واقع5مارکس را در مقام متفکر امر ممکن اساس ه است. لوفور بر اینگرفته شد

کند. گرایشات و واقعیات همیشه متکثر هستند و آنچه امر ناممکن است، ممکن است در  می

 .آینده ممکن شود و برعکس )همان(

شود. بر  یمندی از فنون روشی در اینجاست که بین ایده و میدان میانجی م ضرورت بهره

افتد. از سوی دیگر،  رو کارساز می همین اساس استفاده از فن تحلیل اسناد برای هدف پیش

آیند:  حساب می شوند، موضوعاتی استاندارد به که در قالب خاصی تهیه می جایی اسناد تا آن»

                                                           
1 Description   
2 Analytico- regression 
3 Statements 

4 Historico- genetic  
5 The possible  
6 Realist   
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های مرگ، اظهارنظرها،  ها، گواهی نویس های موردی، قراردادها، پیش ها، گزارش یادداشت

ها یا  ها، احکام قضایی، نامه نامه های ساالنه، گواهی های خاطرات، آمارها، گزارش فترچهد

توان در دو استراتژی بهره  (. از اسناد می275)وولف، به نقل از فلیک: « اظهارنظرهای کارشناسانه

قول  ایم. همانطور که از نقل ها. ما دومی را برگزیده برد: یا مستقل یا در تلفیق با سایر روش

اند یا غیررسمی که ما اسناد رسمی را تحلیل خواهیم  فلیک از وولف پیداست، اسناد یا رسمی

پذیرد، با این توضیحات در این تحلیل آماری  کرد. تحلیل آماری نیز بر همین منوال صورت می

 های موردنظر توصیفی هستند. داده

 فرآیند تسخیر نظام سیاستگذاری ]آموزش عالی[
 یافتند: اجراشدن امکان های بازار آزادی سیاست که خورد رقم ای گونه به شرایط 1368 سال در

سیاستگذاری  اساسی بحران با ، حاکمیت60های پایانی دهۀ  سال در. کرد باید انتخاب می دولت

 کردند ارائه بازار بدیلی اقتصاد طرفداران خاص برهۀ این بود، در رو در دوران پس از جنگ روبه

تا  گردد، هم بازمی دولت تاسیس در آن توانایی به این امر البته شدند. خارج دور زا دیگران و

به  داشت؛ را قوا این دیگر سوسیالیسم زیرا نه. باشد جامعه در ها های آن سیاست دهنده گسترش

 ایران در مستقل دولتی دهی شکل برای هایش ریشه فروپاشی شوروی از پیش حتی این دلیل که

 و جنگ دولت نه. گرفت می الهام آن دولت موسوی از جنگ، طول در هرچند -بود خشکیده

)فوکو، « فن حکمرانی»قوا را  این. داشت را الزم شرایط جدید موقعیت برای آن های سیاست

 نامیم. ( نولیبرالیسم می1391

 آمده، پیش بحران از نجات راه که کنند مجاب را دولت توانستند ها این سیاست طرفداران

 آزاد بازار آمدن فراهم برای به این طریق شرایط است. آنان موردنظر های سیاست گرفتن یشدرپ

 ویژه به و مرکزی بانک چون گیری، تصمیم مهم های سازمان در جنگ های سال آنها در. شد مهیا

 معاونت به 1367 سال اساسی قانون اصالحات از پس )که و بودجه برنامه سازمان

 و نوربخش زنجانی، روغنی نیلی، یافتند. برای مثال: سمت بود( یافته ارتقا جمهوری ریاست

 .سحابی اهلل عزت

 رفسنجانی هاشمی باره این در. بود گرفته شکل گام به گام روند سیطرۀ رویکرد مذکور

 که کردم می فکر من. برویم سازندگی و ها خرابی طرف به باید داشتیم که قبول همه»: گوید می
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 در )هاشمی «رفتیم. ساختاری تعدیل سراغ سیاست به ندارد، کارایی تیدول تمرکز سیاست

 .1(104: 1380 حمیدیان، با مصاحبه

قانون اساسی مطرح  شد. باتوجه به  44، ضرورت تغییر مفاد اصل 1385در ادامه، در سال 

کز آن های بازار آزاد و در مر بردن برنامه ها پیش به این سو هدف تمام دولت 1370آنکه از سال 

قانون اساسی پیش  44ضرورت تفسیری نو از اصل  1385سازی بوده است، در تیرماه  خصوصی

ها موظف شدند که  ای تغییر کرد که براساس آن دولت گونه آمد. بر این مبنا، اصل مذبور به

های عمدۀ دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند. حال آنکه پیش از آن در ماده  مرور بخش به

نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایۀ سه بخش دولتی، »این اصل چنین آمده بود: قانون 

ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیۀ صنایع  تعاونی و خصوصی با برنامه

بزرگ، صنایع مادر، صنایع بازرگانی، خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و 

بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه های  شبکه

صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش  هاست که به آهن و مانند این و راه

شود که مکمل  خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می

 )رجوع شود به قانون اساسی جمهوری اسالمی(.« تعاونی است... های اقتصادی دولتی و فعالیت

سو قواعد بازار  از یک زیرا کند؛ ایدئولوژی بازار آزاد، دولت دیگر در بازار دخالت نمی در

 شود ملزم دولت تا نیست مبادله های آن دیگر دغدغه سیاست ثابت و انکارناپذیرند و از سوی

در رقابت نیروهای نابرابر در برابر . است دغدغه اصلی رقابت هبلک آورد؛ فراهم را مبادله توازن

گیرند چون فرض بنیادی این است که مهارت، دانش و منابع که موضوع  همدیگر قرار می

ای که این امکانات را در اختیار داشته باشد، در رقابت  اند، کمیاب هستند. هرکس یا طبقه رقابت

 نابرابری مقابل در هایی و عصیان  حمایت جامعه در لیحتم دلیل، به همین تر است. کامیاب

 جامعه در دولت. کند دخالت جامعه در بایستی دولت پس گیرد، می بازار شکل از گرفته نشات

 ازبین بازار و جامعه جدایی شده و موانع حفظ بازار سازوکار رقابتی شرایط تا کند می دخالت

 بازار چون دولت؛ هم و برد می سود بازار هم شیبا رعایت این تقسیم کار و تمایز نق. بروند

 جامعه عمومی نظم نیز دولت و ببخشد نظم رقابت سازوکار براساس را جامعه تا یابد می امکان

 (.206تا  205بخشد )فوکو:  می انتظام را

                                                           
 . شود مراجعه «اسالمی جمهوری سیاسی اقتصاد»  کتاب به بیشتر مطالعۀ برای 1
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 دولت. بود انگیز وسوسه مختلف دالیل به سازندگی دولت برای بازار آزاد های سیاست اتخاذ

 هم و کند رفع را جنگ های خرابی هم توانست می اقتصادی، رشد شعار با سازندگی

 ایرانیان جان به خوره چون قرن یک که ماندگی عقب کند؛ جبران را ایران تاریخی ماندگی عقب

 آورده وجود به تشنه های جان این در غلبه روحیه جنگ در کامیابی و انقالب حال و بود افتاده

بخشیدن  ترین ابزار دولت برای نظم بازار آزاد، آن را به اصلی «حکمرانی نف»عالوه ادعای  به. بود

به اوضاع آشفته پس از جنگ تبدیل کرد. این فن اصولی دارد که تمام جوامعی که آن را 

 بازار توسط قیمت تنظیم مالی، امور و تجارت کردن آزاد: شان کنند پذیرند، باید رعایت می

 چامسکی،) سازی خصوصی گسترش و تورم به دادن پایان ،(درست های قیمت به دستیابی)

 پذیرد. صورت می رقابت یعنی بازار، اساسی اصل تسهیل جهت ها این تمام(. 1382

 پول المللی بین صندوق و جهانی بانک چون المللی بین نهادهای و ها سازمان دیگر سوی از

 وام متقاضی کشورهای در ساختاری یلتعد اصول مُبَلّغ فشار اهرم عنوان به شکل گرفته بودند تا

 نولیبرالیسم جهانی گسترش و یکسو از ایرانی روشنفکران و اقتصاددانان کارشناسان، .باشند

 قدرت نیروهای اصلی تسخیر نهاد دیگر، سوی از قدرتمند تبلیغی های و رسانه ها سازمان توسط

 های سیاست اجرای جز ای چاره گاران که شد تفسیر بازار آزادی آنچنان واقعیت. ایران بودند در

 پروژه پس این از. بود کرده ضرورت به تبدیل را انتخاب امکان شرایط ها این تمام .نبود آن

 جامعه در جدید تغییرات این کردن قانونی و کردن نهادینه های مختلف دولت و حاکمیت اصلی

 .است بوده

و عناوین متفاوت و حتی متضادی های مختلف ایرانِ پساجنگ، با شعارها  با اینکه دولت

 گسترش هدف با جامعه در مداخله نقش، اند: این اند، اما نقشی مشابه بازی کرده کار آمده روی

است. پروژه این  کرده تعریف دولت برای نقشی که نولیبرالیسم است، بوده جامعه در بازار نظم

 .است بوده خواست همین کردن قانونی و سازی نهادینه ها دولت

 عنوان نهادی اجتماعی در بازار حک دانشگاه به در راستایریزی  برنامه
 به« فرهنگ و آموزش عالی»تغییر نام وزارت  الیحه طرح دستور توسعه سوم برنامه 33 مادۀ در

 «فناوری و تحقیقات علوم،» به «عالی آموزش و فرهنگ» وزارت الیحه این در. شد صادر مجلس

 نخستین در را الیحه طرح اساسی قانون اجرایی ناظر عنوان به اننگهب شورای. نام داد تغییر
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  57 اصل آنکه دلیل به بلکه است، اساسی قانون خالف که دلیل این به نه اما کند؛ می رد مرحله

 والیت آن طبق که است اصلی ،57 اصل. است شرع خالف و نکرده رعایت را اساسی قانون

 باالخره درگیر پیامدهای دیگر این الیحه نبود، نگهبان رایشو. دارد نظارت اجرایی امور بر فقیه

 .شد تصویب الیحه 57 اصل رعایت با

 وقتی. شد آغاز قانونی کامالً صورت با وضعیت بازار به دینی انسان ادغام فرآیند الیحه این با

به  ریفناو و تحقیقات واژه علوم، سه کنند. می تغییر نیز کارکردها و وظایف کند می تغییر نام

 و علم آنکه همگرایی ضمن کنند، می بیان را هست سوار آنها بر که ایدئولوژیکی بار خوبی

محوری،  پژوهش حول آن اهداف و مواد. کنند می عمل ایدئولوژی عنوان به خود تکنولوژی

 گردد که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.  می انسانی نیروی تربیت و گرایی تکنولوژی

ریزی در آموزش عالی قرار  اساس دانش به دو صورت در خدمت ایدۀ کلی برنامه بر همین

فضای اجتماعی کمک  در خود تثبیت و گسترش برای منبعی عنوان از آن به ابتدا: گیرد می

 ابزار عنوان به مندی از دانش بهره. کند می عمل قدرت عنوان ابزار به دانش منظر این از. گیرد می

 توان آن می زیرا بدانیم، نولیبرالیسم نوآوری را آن که نیست جدیدی پدیده قدرت خود یا قدرت

چند کشف این نسبت،  هر. داد تعمیم جوامع بشری در ها حضور قدرت تاریخ تمام به را

 آنچه اما. است صورتبندی شده از طریق آنها و است مدرن پردازان متاخر عصر دستاورد نظریه

 .است «بنیان دانش اقتصاد» گسترش و تولید کند، می متمایز نشاین رویکرد را در نسبت با دا

، MBAاجتماعی و  -های اقتصادی های مهندسی سیستم گیری رشته بنابراین داستان شکل

 نویسند: قابل تأمل است که اباذری و پرنیان دربارۀ آن چنین می

اگر هستۀ ، مکمل یکدیگرند. MBAاجتماعی و  -های اقتصادی دو رشتۀ مهندسی سیستم»

صورت  های علم اقتصاد مشخص باشد که گویا برای طرفداران اقتصاد آزاد به سخت نظریه

اجتماعی وظیفۀ  -های اقتصادی بدیهی و بدون حرف و حدیث اینگونه است! و مهندسی سیستم

اقتصاد »ریزی انجام دهد و جامعه را به سمت  علمی خود را به نحو احسن در قسمت برنامه

ها راه و چاه  خوانده MBAاست که « تر علمی»نحوی  ماند اجرای به تنها کاری که می ببرد،« آزاد

بیند و  اجتماعی اقتصاد را فقط بازار آزادی می -های اقتصادی گیرند. مهندسی سیستم آن را یاد می

های اخالقی جامعه  نیز راه تبدیل همۀ عرصه MBAکند،  سیاستگذاری را به آن سمت هدایت می

 (169)اباذری و پرنیان: « کند. االی قابل خرید و فروش باز میرا به ک
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تا « ریزی موسسه عالی آموزش و پژوهش در حوزۀ برنامه»نگاری مکتب نیاوران از  تاریخ

توان آن را  کردن ایدۀ بازار آزاد است که می ، فرآیند عملیاتی1381در سال  MBAتأسیس رشتۀ 

رو این نحله،  در نظام آموزش عالی ایران نامید. از این« یفن حکمرانی نولیبرالیست»تاریخ فعلیت 

ریزی را آغاز کردند. اصوالً طرفداران رشتۀ  آموزش نیروی انسانی کارآمد و متخصص برنامه

ریزانی هستند که برمبنای اصول علم اقتصاد ناب عمل  های اقتصادی، برنامه مهندسی سیستم

بینند، بلکه اصولی اقتصادی دارند که از نظرشان  نمیکنند. آنان آموزش اجتماعی یا تاریخی  می

 رود. دانش از این پس باید اقتصادمحور شود.  در هر فرهنگی راه خویش را می

نیز به همین جهت است. سیستم باید مهندسی شود تا نظام « ها مهندسی سیستم»عنوان 

اند  ز جوامع خاص جدا شدههایی که ا وسیلۀ ایده اقتصادی و امر اجتماعی ساخته شود، آن هم به

اند، زیرا براساس اصول دقیق ریاضی  ها بیرون از جامعه و اصول درست خود را دارند. این ایده

پذیر  هاست. پس همواره خدشه بودن آن اند و همین دقت ریاضیاتی برهان بر صادق ریخته شده

کنند: امر  ه وارد میشان خدش نیستند، بلکه موانع ایجاد شده از خارج در مسیر کارایی درست

ریز کارا در این جهت ندارد. این فرآیند را  اجتماعی، جامعۀ مدنی و دولتی که متخصص برنامه

 برای اصول انتزاعی نظم بازار نام نهاد.« اخالقی -تولید مشروعیت علمی»توان  می

کار . دشو معنادار می انسانی سرمایه مفهوم در قدرت، با آن پیوند و دانش پس اقتصادمحوری

 نیروهای با رابطه در اقتصادی های اصلی تحلیل پای همیشه انسانی انسانی/ سرمایه و نیروی

 آن آموزشی نظام در که است بازار آزادی این برای سرمایه انسانی اهمیت اما. اند بوده تولید

 . شود می خالق باز و نوآور کارا، انسانی نیروی برای جدیدی پرونده

 الزامات، ایران، عالی آموزش ساختار تغییر بر ای مقدمه»ذیل عنوان  ( 1384دولت ) کتاب در

 نیروی سازی آماده و انسانی نیروی توان و قابلیت در ارتقای»: است آمده «ها چالش و ها فرصت

 حقیقت در آموزش که شدمی گیری اساس نتیجه این بر و برتر، فناوری کارگیری به برای کار

 ارتقا آینده در را خود ایجاد درآمد قدرت آن توسط که است صیخصو گذاری سرمایه نوعی

 (49: جاودانی از نقل به )عمادزاده «دهند. می

سو هدف  از یک: گیرد در راستای دو هدف قرار می یافتن آموزش نیز اقتصادی محوریت

ن ایدئولوژی رویکرد غالب این است که انسانی تربیت کند تا اصولش را رعایت کند. این انسا

  درآمد آینده»کند، تا  استفاده می« گذاری خصوصی عنوان سرمایه از آموزش به»همان است که 
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تر  دقیق را خود نظارت که کند پیدا می را امکان این قدرت نهاد دیگر سوی از «.خود را ارتقا دهد

 برای و اقتصادی است اهداف او کامالً است: معلوم چنین کنشگری تکلیف زیرا انجام دهد؛

 از و کند می تسهیل انطباق ابزار و هدف را فرایند دولت کند، انتخاب باید ابزاری آنها به رسیدن

 .شود می انجام شکل ترین راحت به نظارت و شوند می بینی پیش ها همه کنش رو این

 برای هستند که هایی ها سازمان شکل گرفتند. آن «فناوری و رشد مراکز»براساس این اصل 

 نظر زیر مستقیماً ها سازمان این. اند آمده وجود به انسانی سرمایه یا انسانی نیروی آموزش

 به که است این ها پارک این اصلی هدف». قرار دارند« علوم، تحقیقات و فناوری وزارت»

 موجب بهبود نتیجه، در و کنند عمل رقابتی و باشند نوآور بیشتر هرچه تا کنند کمک ها شرکت

 و علم های پارک که است مهم بسیار نکته این تذکر. باشند خود قهمنط در وضعیت اقتصادی

 افزایش به حقیقت ها، در دانشگاه مجاورت در ها شرکت وکار از کسب حمایت طریق از فناوری

 توجهی شایان کمک جامعه نیازهای به در جوابگویی ها آن نقش و ها دانشگاه رقابت قدرت

 (293: 1384سنز،  )لوییس« نمایند. می

 آغاز پیش سال 40 از فناوری و علم های پارک همچنین و فناوری و رشد مراکز گسترش

 دولت اصالحات به گزارش آخرین در نیز جمهور خاتمی رئیس که طور  همان اما است، شده

: گوید می 1383آبان  12توسعه  سوم برنامه اجرای چگونگی درباره اسالمی شورای مجلس

 و های علم پارک و فناوری و رشد مراکز ایجاد طریق از کشور در نوین فناوری حوزه گسترش»

 و علم رشد مرکز 32 و فناوری و علم پارک 9مجوز  1382سال  پایان تا که نحوی به فناوری

 به جدول زیر بنگرید: است، بیشتر بسیار مراکز این تعداد امروز «است. شده فناوری صادر

 تبدیل و فناوری واحدهای رشد لحاظ به ،1395  تا 1392 سال از کشور علمی شاخص: 1 شمارۀ جدول

 مالی گردش و سازی تجاری محصول، به ها ایده

 1395 1394 1393 1392 علمی های شاخص
 ای مقایسه وضعیت
 95 تا 92

 دارای پژوهشی موسسات تعداد
 آزمایشی و قطعی -اصولی مجوز

669 696 709 686 
 واحدهای تعداد درصدی5.2 افزایش

 پژوهشی

 178 167 154 146 فناوری و رشد مراکز تعداد
 و رشد مراکز تعداد درصدی22 افزایش

 فناوری

 41 38 36 33 فناوری و علم های پارک تعداد
 های پارک تعداد درصدی24 افزایش

 فناوری و علم
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 و فناوری واحدهای رشد لحاظ به ،1395  تا 1392 سال از کشور علمی شاخص: 1 شمارۀ دولادامه ج

 مالی گردش و سازی تجاری محصول، به ها ایده یلتبد

 1395 1394 1393 1392 علمی های شاخص
 ای مقایسه وضعیت
 95 تا 92

 بنیان دانش های شرکت تعداد
 و علم های پارک در مستقر

 رشد مراکز و فناوری
 بنیان دانش شرکت 1126 اندازی راه 1126 845 643 11

 رشد مراکز و ها پارک در مستقر

 مستقر فناور واحدهای تعداد
 و فناوری و علم های پارک در

 رشد مراکز
 فناوری واحدهای چشمگیر افزایش 4475 3650 3400 3000

 و کارآفرینی مراکز تعداد
 مراکز کلیۀ در نوآوری
 فناوری و پژوهشی آموزشی،

 دولتی

55 110 112 - 
 کارآفرینی مراکز تعداد شدن برابر دو
 سال به نسبت ،94 سال نوآوری و

92 

 مستقیم ایجادشده اشتغال تعداد
 فناوری و علم های پارک در

 رشد مراکز
 و زایشی نفری هزار30 اشتغال ایجاد 30000 29606 25000 22035

 فناوری و علم های پارک در پایا

 بنیان دانش صادرات میزان
 و علم های پارک توسط

 میلیون) رشد مراکز و فناوری
 (دالر

1.14 805.50 856.214 231.441 
 دالری میلیون 525 حدود صادرات

 دولت در بنیان دانش محصوالت
 یازدهم

 صنعت با منعقده قرارداد مبلغ
 بازار فن و نمایشگاه در

 (ریال میلیارد)
 تعداد و مبلغ در چشمگیر افزایش 3811 425 237 50

 منعقده قراردادهای

 زایشی های شرکت تعداد
 ها شرکت این رشد روبه روند 111 69 73 43 هرسال در( آف اسپین)

 مهم های فناوری تعداد
 و علم های پارک در شده خلق

 هر در) رشد مراکز و فناوری
 (سال

727 1088 1679 2871 
 های فناوری تعداد معنادار افزایش

 فناوری مراکز در شده خلق

 مهم های فناوری تعداد
 و ها پارک توسط صادرشده

 (سال هر در) رشد مراکز
80 141 170 225 

 تعداد مالحظۀ قابل افزایش
 مراکز از صادرشده های فناوری

 فناوری
 تجاری های نشان تعداد

 و ها پارک توسط شده ثبت
 رشد مراکز

 (هرسال در)

 نشان را برابر دو از بیش رشد آمارها 136 104 78 62
 .دهد می

 به شده تبدیل های ایده تعداد
 مراکز و ها پارک در محصول

 (سال هر در) رشد
 برابر دو رشد میزان نیز زمینه این در 2460 1556 1360 1131

 .است بوده 1392 سال

 به شده تبدیل های ایده تعداد
 راستای در فناوری و رشد مراکز 1228 1040 975 773 هم سازی تجاری که محصول

 رشد محصوالت سازی تجاری
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 .اند داشته اند شده
 های شرکت مالی گردش میزان

 مراکز و ها پارک در مستقر
 رشد

 (ریال میلیون به)

4.570.408 18.412.264 19.579.527 71.038.823 

 زیاد رغم علی مالی، گردش میزان
 راستای در تالش از نشان آن نبودن

 .است بوده علمی های ایده سازی پولی

 1395 تا 1392 های سال فناوری و علمی وضعیت خالصۀ: منبع

عالوه بر اینکه  آنها. عهده دارند بر را وظیفه مهم دو وریفنا و رشد های پارک و مراکز

 سازی تجاری و رشد دهی، شکل باید به عهده دارند، بر را نیروی انسانی تربیت مسئولیت

. و بزرگ و متوسط نیز بپردازند کوچک وکارهای کسب و زودبازده های بنگاه قالب در ها ایده

 نظام دل افرادی از و ها بنگاه تولید رشد، زمراک و ها پارک اصلی کارکرد خالصه طور به

 را اقتصادی داری بنگاه اندیشه بتوانند تا است جامعه به گسترش این شیوۀ عمل و دانشگاهی

  .دهند جامعه ترویج در

 1395تا  1392های  اطالعات جدول فوق که برآیند عمل مراکز رشد و فناوری در سال

ها و مراکز  ز است. کارکرد مراکز رشد و فناوری دانشگاهدهندۀ رشد عملکرد این مراک است، نشان

رو گسترش این مراکز، نوعی نظام رضایتمندی و  است. از این« سازی دانش تجاری»عالی، 

عبارت دیگر حس رقابت را به کنش اصلی عامالن علمی تبدیل  سازی است. به مشروعیت

های این دولت  . سیاستگذاریکند. اطالعات مذکور متعلق به دوران دولت یازدهم است می

به  1392میلیون ریال در سال  408هزار و  570میلیون و 4توانست، گردش مالی این مراکز را از 

دهندۀ وجود سرمایۀ فراوان در  میلیون ریال برساند. این امر نشان 823هزار و 308میلیون و 71

 سازی در آن است. اقتصاد دانش و ایجاد فرهنگ تجاری

تا  100 مواد در توسعه سوم برنامه در دانش نیز مستلزم ایجاد رقابت است. سازی تجاری

 تاکید پژوهش در بخش خصوصی( بخش غیردولتی )مشخصا بخش از حمایت لزوم بر 102

 نحوه حتی و بیمه خدمات غیردولتی، بخش از حمایت دولتی های صندوق مواد این. شده است

چه  تاکید این اما. اند داده قرار کار دستور در و بررسی کرده را بخش این در گذاری سرمایه

 های دانشگاه بر فشاری اهرم چون عرصه پژوهش به غیردولتی بخش ورود دارد؟ ضرورتی

 . شوند وارد های تحقیقاتی پروژه جذب در رقابت عرصه به تا کند می عمل دولتی

 و بنیان دانش های شرکت توسعه ایجاد منظور به» :است آمده توسعه چهارم برنامه 11 اصل در

 و فناوری و پژوهش واحدهای شود می داده اجازه المللی، بین سیاسی های همکاری تقویت



  
 
 
 
 
 

 27  سیطرۀ نظام بازار بر نظام آموزش عالی ایران 
 

 

 مزایای از محوله های ماموریت انجام جهت در فناوری و علم های پارک در مستقر مهندسی

 دالتمبا و خارجی گذاری سرمایه عوارض و مالیاتی معافیت کار، خصوص در آزاد مناطق قانون

 جامعه گسترش در را بازار قلمرو ها عمالً . آن(91: 1383) «گردند برخوردار المللی بین مالی

 .است «جامعه کردن شرکتی» ها آن هدف یک کالم، در. دهند می

 اقتصادی بنگاه به دانشگاه تبدیل برای پژوهش سازی بخش و تجاری کردن رقابتی حال بااین

شکل  «رضایتمندی» سازوکار نیز نوعی ها دانشگاه جهانی بندی بلکه رده ندارد، ملی جنبه فقط

 موفقیت و توانایی بندی، رده این جمله اصول از. بخشد مشروعیت فرایند این به تا دهد می

 آن نسبت و است شده تدوین 1980 دهۀ سازوکار از این .است مالی درآمد در کسب ها دانشگاه

 معیار بندی، رده های کارکردی فهرست ازنظر .است روشن زا های رقابت اجرای سیاست با

 های شاخص بر با تمرکز ها فهرست این. هستند ها دانشگاه بودن رقابتی و جایگاه گیری اندازه

هستند، آنها  ها دانشگاه سازی برجسته برای سازوکاری علمی، عملکرد و اعتبار چون مختلفی

دیگران،  و )نوکال ارائه شود ها ره دانشگاهدربا اطالعاتی تا کنند می خلق مراتبی سلسله همچنین

سازی آموزش عالی در ایران مشروعیت خویش را از همین  المللی (. جنبش بین111: 2011

سازی قواعد  ترین اصل این جنبش تالش برای یکسان گیرد. مهم سازوکار رضایتمندی جهانی می

اه است )رجوع کنید به کردن و گسترش اصول بازار به دانشگ دانشگاهی، ذیل چندفرهنگی

 (1396اصغری: 

 مقدمه گر در جیه. دانست می آور تهوع را روند این علم شایسته جایگاه زمانی که درحالی

 بازار رقابتی به ورود از متحده ایاالت دانشگاهی نظام تجربه ( درباره2004) پول و معرفت کتاب

 جامعه برای بخواهد اگر کآکادمی که دانش بود این ادعا دهد؛ می توضیح 1980 سال از

 ارزشمندترشدن موجب این. دهد گسترش را هایش فعالیت درون از باید تر شود ثمربخش

 سو یک از. دربرداشت هایی هزینه دهنده گسترش های این مسئولیت او، عقیدۀ به. شود می آموزش

 را آنها فعالیت زادیآ فزاینده رقابت دیگر سوی و از کردند پیدا ناپذیری سیری نیازهای ها دانشگاه

 را بود دانشگاه ارزش منبع که خودِ دانش بازار، در ها آن مشغولیت که تاجایی کرد؛ می محدود

 .نامد می «بازار میدان تناقض» را فرایند این خودش او. داد قرار تهدید محل

ی ها ورود به رقابت دولتی های دانشگاه تحقیقاتی پژوهشی در مراکز تأسیس اصلی دالیل از

. تحقیقاتی است های پروژه جذب ها دانشگاه این اساسی چالش. پژوهشی و تولید سود است
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قادر  که است خصوصی بخش -شد اشاره نیز که باالتر همچنان -ها آن اصلی رقبای که درحالی

 و حمایتی های صندوق. شده است زمینه این در قدرتمندی های رقابتی دادن به تیم به شکل

 کاهش جهت در حرکتی بود، مصرّ آنها تأسیس بر توسعه سوم برنامه که پژوهشی های بیمه

 پژوهش تجارت به ورود که کردند می تضمین ها صندوق این. بود پژوهشی رقابت پذیری ریسک

 .است برخوردار باال سودآوری و پایین پذیری ریسک از

 ISIهای اسكوپوس و  ایگاهشده در پ : شاخص علمی ایران در جهان از نظر مقاالت چاپ2جدول شمارۀ 

 علمی های شاخص
1392 

(2013) 

1393 

(2014) 

1394 

(2015) 

1395 

(2016) 

 ای مقایسه وضعیت

 95 تا 92

 علمی رتبۀ

 در ایران

 جهان

در پایگاه 

 اسکوپوس
18 16 17 16 

 نسبت ای دوپله ارتقا

 92 سال به

 ISI 21 21 19 17در پایگاه 
 نسبت ای پله 4 ارتقا

 92 سال به

 تولید در ایران سهم رصدد

 پایگاه در دنیا علمی مقاالت
ISI 

 درصد73.1 درصد49.1 درصد39.1 درصد34.1
 درصدی39 افزایش

 استناد به ایران سهم
ISI 

 تولید در ایران سهم درصد

 پایگاه در دنیا علمی مقاالت

 اسكوپوس

 درصد78.1 درصد54.1 درصد51.1 درصد48.1

 درصدی30 افزایش

 استناد به ایران

 اسکوپوس

 علمی رتبۀ

 در ایران

 در و منطقه

 اسالم جهان

در پایگاه 

 اسکوپوس

 

1 1 1 1 
 نخست رتبۀ حفظ

 نظر از ایران

 دو رتبۀ و اسکوپوس

 ISI 2 2 2 2در پایگاه  ISI پایگاه در

 در شده نمایه مقاالت تعداد

 ISI پایگاه
31183 33449 38271 45003 

 حدود افزایش

 تولید درصدی44

 ISI مقاالت

 در شده نمایه مقاالت تعداد

 اسكوپوس پایگاه
41774 44110 43563 49910 

 حدود افزایش

 تولید درصدی20

 اسکوپوس مقاالت
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 در دنیا علمی شتاب رتبه

 پایگاه براساس مقاالت تولید
ISI 

25 12 3 1  

 95 تا 92 های سال فناوری و علمی وضعیت خالصۀ: منبع

های جدید اعمال  دی را با ترفیع ساالنه و ارائۀ گرنتمن پایگاه اسکوپوس، نظام رضایت

هایی هستند که متعلق  های یک حیطۀ تخصصی، ژورنال بهترین ژورنال»کند. بدین صورت که  می

( معیار 1396اسفند  13)موسسۀ پژوهش برتر، «. ( هستندQ1ها ) چهارم نخست ژورنال به یک

های اسکوپوس،  ایندکس توسط پایگاه محاسبۀ اچ»این عملکرد محاسبۀ اچ ایندکس است: 

دی و گوگل اسکالر برای مقاالت انگلیسی زبان و نیز پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  اس آی

(ISCبرای مقاالت فارسی امکان )  پذیر شده است. محاسبۀ ایندکس اچ بر پایۀ توزیع استنادات

 ISI( پایگاه 1394)مومنی: « گیرد. یداده شده به آثار منتشرۀ یک فرد یا گروهی از افراد صورت م

 (. 1386: 337سنجد )نجفی و دیگران،  ( این معیار را میIF« )ضریب تأثیر»نیز با شاخص 

بینی بازار آزاد را نهادینه کرد.  توان اصول جهان براساس چنین نظام رضایتمندی است که می

ستگذاری مذکور در آموزش گر عملکرد سیا ها توجیه خود این آمارها و مشروعیت این پایگاه

عالی است. طبق اطالعات جدول فوق و نگاهی که در پی افزایش آماری مقاالت و مجالت 

، از ISIشده  ، تمام تالش آموزش عالی رساندن تعداد مقاالت نمایه95تا  92های  است، بین سال

ست که طبق درصدی مقاالت ا44دهندۀ رشد  است. این نشان 3هزار و 45عدد به  183هزار و 31

به  21مستندات این پایگاه، جایگاه علمی ایران در جهان اسالم دوم بوده و در جهان از جایگاه 

رسیده است. در این شرایط دانش، اصل بر مسابقه و رقابت است. )بگذریم از اینکه یکی از  17

 شده است(. ISIشروط ارتقای اعضای هیأت علمی هم چاپ مقاله در همین مجالت 

 96 -95: تعداد موسسات و دانشجویان آموزش عالی در ایران، در سال تحصیلی 3مارۀ جدول ش

 دانشجو تعداد دانشگاه تعداد وابستگی نوع

 687.036 141 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 546.886 466 نور پیام دانشگاه

 473.798 953 کاربردی و علمی دانشگاه

 339.335 309 ردولتیغی و غیرانتفاعی عالی آموزش موسسات
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 1.550.070 530 آزاد دانشگاه

 197.305 170 ای حرفه و فنی دانشگاه

 3.794.420 2596 کل تعداد

 1397خرداد  9منبع: ایسنا: 

 عالی آموزش ها در فرآیند تغییر سیاست از از دانشجو در دانشگاه نیز بخشی «اخذ شهریه»

 تا شد داده مجوز عالی آموزش وزارت ن بار بهاولی برای «توسعه دوم برنامۀ» در. است کشور

. (87 تبصره -)ماده بپذیرد شبانه دانشجوی موردنیاز های رشته در خود های هزینه جهت تأمین

 دانشگاه یک عنوان به نور پیام دانشگاه برای 93و  92 تبصره -ماده برنامه ذیل همین در همچنین

 وام تسهیالت عالی، آموزش در گذاری رمایهس به بخش غیردولتی تشویق و بگیر شهریه دولتی

 آموزش در« اصالحات دولت» از دستاوردهای یکی اینکه ضمن. شد گرفته درنظر بلندمدت

 3520 ،1382 سال در دوران اصالحات در. است شده عنوان شبانه دورۀ گسترش عالی

 کاردانی مقاطع شبانه در های دوره شدند، پذیرفته محل رشته 972 در ارشد کارشناسی دانشجوی

 به 1376 سال در 374 از مقطع دو این در دایر های محل رشته تعداد و یافته توسعه کارشناسی و

 (. 156 -7دولت:  )کتاب یافت افزایش 1382 سال در 769

های مختلف به  بخش اساسی رشد مراکز آموزش عالی از نظر تعداد دانشجویان در دانشگاه

های دولتی، غیرانتفاعی و  دانشگاه  گردد. آمار دانشجویان دانشگاه دوران دولت نهم و دهم بازمی

های  آمده است. در سال 4به تفکیک گروه تحصیلی در جدول شمارۀ  1387 -1386آزاد در 

عدد  340موسسه غیرانتفاعی به  44خواه بر سر کار بود، تعداد  که دولت عدالت 1392تا  1384

نشگاهی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم با تعداد مراکز دا»رسید. از سوی دیگر 

به دوهزار و مرکز در پایان دورۀ دولت دهم  1385مرکز در سال  1300رشد دو برابری، از 

هزار با افزایش بیش از دو  400افزایش یافت، همچنین تعداد دانشجویان کشور از دو میلیون و 

 (1397خرداد  9)ایسنا: « رسید. 92ل برابری به بیش از چهار میلیون و نیم در سا
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 1387 -1386: آمار دانشجویان دولتی و غیردولتی به تفكیک گروه تحصیلی در سال 4جدول شمارۀ 

 دولتی تحصیلی گروه
 غیردولتی

 تعداد
 اسالمی آزاد غیرانتفاعی

 1515927 539505 62605 913817 انسانی علوم

 341137 98233 3050 239854 پایه علوم

 219050 43386 86 175578 پزشكی علووم

 982455 473784 55335 453336 مهندسی و فنی

 188915 76687 2527 109701 دامپزشكی و کشاورزی

 144368 70974 15801 57593 هنر

 3391852 1302569 139404 1949879 جمع

 های آماری و فناوری اطالعات منبع: گروه پژوهش

های دولتی و غیردولتی  ند که در دهۀ اخیر نسبت دانشجویان دانشگاهدهندۀ آن آمارها نشان

دانشجوی مشغول به تحصیل در  852هزار و 391میلیون و 3برعکس شده است. از کل  

های روزانه  نفر آنان در دانشگاه 879هزار و 949میلیون و  های تحصیلی مختلف، یک گروه

د مشغوالن به تحصیل. این نسبت در سال درص60در حدود بیش از  -تحصیل هستند مشغول به

نفر  420هزار و794میلیون و3درصد رسیده است. یعنی از تعداد 18.10، به 1395 -6تحصیلی 

های  نفر در دانشگاه 36هزار و 687دانشجوی مشغول به تحصیل در آموزش عالی کشور، فقط 

 دولتی مشغول به تحصیل هستند. 

رۀ روزانه و شبانه را از هم جدا کرد. از این تعداد حدود از این رقم نیز باید دانشجویان دو

اند. در همین راستا معاون آموزشی وزارت علوم  درصد در دورۀ شبانه مشغول به تحصیل بوده90

درصد کاهش 27نور  درصد، پیام6.4درصد، غیرانتفاعی 64های دولتی  دانشگاه»اظهار کرده است: 

(. این روند نشان 1397خرداد  9اسر، نقل در ایسنا: )شریعتی نی« اند پذیرش دانشجو داشته

که مدیریت مالی را  نحوی آموزش عالی هستند. به« سازی خصوصی»ها در پی  دهد که سیاست می
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کار بگیرد که  های مدیریتی تا مشروعیت عملکردی آن را به به بخش خصوصی داده و تکنیک

 ند.ک پرداخت وجه مالی راضی می ناخودآگاه، مردم را به

اصل  به مشخصاً -آن انواع تمام در -دانشجویی وام پرداخت و شهریه اخذ رهیافت

پردازان اصلی اجرای اصول بازار در  نظریه. یابد می سیاستگذاری آموزش عالی ربط «سازی پولی»

 های محیط در را فضایی نیز عالی آموزش امر در دخالت دولت» که بودند آن بر آموزش عالی نیز

 دشمن جدی دانشجویان نظر به هم و معلمین متعهد نظر به هم که است آورده وجود به آموزشی

 دانشجو آنان (. طبق نظرات188: 1373 فریدمن، و )فریدمن «است تعلم تعلیم و و کارآفرینی

 بازار داوطلبانه وارد صورت به دانشجویان. کاالست یک آموزش زیرا شود، تبدیل مشتری به باید

در  بازار هرچه که برآنند ]دانشجویان[ ها آن. گیرند می را آموزشی کاالی ترینبه» و شده آموزش

 .1(224تا  223)همان:  «است تر بخش رضایت عملکرد آن باشد، تر گسترده آموزشی موسسه یک

 هایش هزینه دیگر و خود شهریه این است تا دانشجوست به حواله دادن یا وام دلیل پرداختن

 کرده است، دریافت که را وجوهی تحصیل از فراغت از پس جودانش سپس. بپردازد را

 و مطلوب کاالیی مشتری مقام در تا کند می پیدا امکان دانشجو طریق این از. کند بازپرداخت می

 2اند. های بزرگ کشور نیز در پیش گرفته این سیاستی است که دانشگاه. کند طلب باکیفیت

 گیری نتیجه

هایی بوده که اصول  دوران پس از جنگ در پی اجرای سیاست فرآیند تحول آموزش عالی در

آموزش عالی که از طریق گسترش « سازی پولی»بازار آزاد را عملیاتی کرده است. نخست جریان 

های خدمات  آموزشی و پرداخت هزینه های کمک قوانین و قواعد مربوط به شهریه و هزینه

ضروری است به اقتصاد پژوهش و گسترش آن  رفاهی واقعیت یافته است. در کنار این جریان،

                                                           
، فصل یک، تهران: «آیندۀ آموزش عالی»برای مطالعۀ بیشتر این موضوع در سطح جهانی رجوع شود به کتاب  1

 (1396گی و اجتماعی )انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات فرهن

های دانشگاه را  نیز دانشگاه تهران در تالش بود تا از طریق مشوق وام به دانشجویان، سرویس 1394در سال  2
 راستای در را سیاست این کارتی کند. اما با مقاومت جامعۀ دانشجویی مواجه شد )تجربۀ شخصی نگارنده(. فریدمن

 تولید کارخانه حاضر حال در متحده ایاالت شد؟ چه نتیجه اما کرد، مطرح رایگان آموزش فرهنگ بردن بین از
 چنین این نیز ایران وضعیت. شود می افزوده تعدادشان و ها حجم بدهی به روز به روز که است، «بدهکار دانشجوی»

  .است نشده فقط در دانشگاه تهران بازپرداخت دانشجویی وام میلیارد تومان 8 تاکنون 1368 سال از است:
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 -ها، مقاالت و مجالت علمی ها، استارتاپ یافتن پتنت در آموزش عالی نیز اشاره شود. محوریت

« سازی رقابتی»و « سازی تجاری»های مالی هنگفت، نشان از  هایی با بودجه پژوهشی و پژوهش

گیرد که تالشی  ی نیز قرار میدانش دارد. ذیل چنین فرایندی گسترش مراکز رشد و فناور

 نظام آموزش است. پیوند صنعت و دانشگاه، ریشه در همین خواست دارد.« سازی شرکتی»برای

ها و گرایشات علمی مربوط به چنین رویکردی در  ، رشتهMBAهای مدیریت و  تاسیس دانشکده

 برای ایدۀ بازار آزاد بوده است. « اخالقی -تولید مشروعیت علمی»پی 

هایی که در این جستار تشریح شد و روندی را شکل دادندکه وجوه مختلف  د و واقعیتشواه

دهند. این روند، شیوۀ تربیت  شدن نشان می تحوالت نظام آموزش عالی را در راستای بازاری

های پس از جنگ، دانشگاه و  شخصیت دانشگاهی ایرانی نیز هست. اگر بپذیریم که در طول سال

توان این را  پذیری و تربیت فرهنگی ایرانی داشته است، می محوری بر جامعه آموزش عالی تأثیری

داند  نیز پذیرفت که برآیند چنین تربیتی چگونه شخصیتی است، چنین هویتی خود را چه کسی می

 کند؟  و چگونه روابط خود را با دیگران و جهان اجتماعی اطراف خود تنظیم می

های آموزش عالی غالب بوده است، نوعی  سیاستگذاریدر طول دورانی که بازار آزاد بر 

یافتۀ این  توان از انسان تربیت عقالنیت معطوف به هدف شکل گرفته است که جز آن را نمی

وضعیت انتظار داشت. چنین انسانی در فضایی تولید شده است که افق خاصی دارد. انسانی که 

چیزی توجه داشته باشد. او استراتژیستی باید به شرایط اقتصادی و مالی فردی خود بیش از هر

مثابۀ ابزار امکانی  است که باید برای هدف خویش و موفقیت فردی خویش از هرچیزی به

 نتیجۀ منطقی این فضای آموزشی است. « انسانی با امیال کارآفرینانه»بسازد. 

ی مبتنی بر عقالنیت بریم که قوا کار می کارآفرینانه را به این دلیل به تعبیر انسانی با امیال 

طور کامل تحقق نیافته است. این امر ریشه در دو عامل دارد:  ابزاری انسان کارآفرین به

دلیل عدم  بودن نظام بازار که هیچگاه کامالً تحقق نخواهد یافت و دیگری، به نخست، اتوپیایی

این انسان رو سازوکار عمل  اجتماعی جامعۀ ایرانی. از این -های اقتصادی وجود زیرساخت

بودگی و گاه فساد اخالقی و اقتصادی است. با این وجود، میل، کنش و آرزوی  توام با سطحی

آل انسان کارآفرین است. کسانی که در نظام  تابع اخالق ایده« هویت دانشگاهی ایرانی»

شوند، در ناخودآگاه رویاپردازی خویش در پی  پذیر می لحاظ علمی جامعه آموزشی ایران به

هایی هستند که سرچشمۀ آن در همین رویکرد است. ایماژهایی همچون  بخشیدن ایده تفعلی
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، حتی تغییر، مشارکت و...، «مدیریت ذهن»، «تفکر مثبت»، «موفقیت»، «پردازی ایده»، «خالقیت»

واسطۀ سیطرۀ چنین رویکردی است که ملکۀ ذهن انسان دانشگاهی در ایران شده  همگی به

عنوان یک هستی مجزا که همۀ  ن امور و محل توجه قرار دادن فرد بهکرد است. روانشناختی

امکانات رشد را در خویش نهفته دارد، تالش برای تولید شخصیتی است که فقط یک چیز را 

دهد: سود و موفقیت شخصی. در این زمینه دیگران یا ابزار اویند یا  هدف خود قرار می

های این امر در تربیت علمی و آکادمیک  ار روند. زمینهعنوان منابع انرژی منفی و... باید کن به

های اقتصاد، مدیریت و روانشناسی و حتی بخشی از  دانشجویان است که بیشتر در دانشکده

 علوم اجتماعی متداول است.

 «گرایی مدرک» چون معضالتی عالی قادر است مذکور آموزش روند چگونه اوصافی چنین با

 ارائه مدرک جز تواند کاالیی آیا می شود، نزدیک می اقتصادی بنگاه به دانشگاه وقتی. کند حل را

 جنگ از پس دانشگاه آموزشی و علمی کیفیت بطور جامعی تبیین نشده به چه دلیلی هنوز دهد؟

 نگاه اما نیامده، وجود به دوران مذکور در بار نخستین گرایی مدرک مطمئناً. است کرده افت

شدن مدرک به کاالیی قابل مبادله به ثروت، قدرت و  موزشی و تبدیلآ نظام به اش ابزارگرایانه

 .است کرده تر رایج را گرایی خواست مدرک شهرت،

عنوان یک هستی اجتماعی از  دهندۀ آن است که آموزش عالی به واقعیات گفته شده نشان

ان یکی عنو شده( است و در نظام بازار حک شده و به های اجتماعی خویش جداشده )فک زمینه

از سازوکارهای تربیت شخصیتی با امیال کارآفرینانه در دانشگاه و سپس انتقال آن به جامعه عمل 

ترین  کند. پس باید در انتظار پیامدهای اجتماعی سیطرۀ این عقالنیت ابزاری بود. از ملموس می

دهد،  قرار می ای است که عدالت و آزادی اجتماعی را مبنا شدن امر اخالقی های آن ناممکن پیامد

شدن  شدن سازوکار دانشگاه به بازار و ابزاری گرایی در این وضعیت تشدید شده و نزدیک مدرک

دانش ذیل اسطورۀ انسان کارآفرین، عمالٌ روابط مبتنی بر عقالنیت ارزشی و عاطفی را به حاشیۀ 

 .شود می 1رو دانش تبدیل به کاال کند. از این عقالنیت معطوف به هدف تبدیل می

بخشیدن به  های مختلفی که در تحقق درنهایت تفاسیر و شیوۀ کنشگری نهادها و سازمان

طور  سیاسی به -های اقتصادی طور خاص و دیگر بخش سازوکار بازار آزاد در آموزش عالی به

                                                           
1 Comodity  
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های اخیر خوانشی از دین غالب بوده  دهد که در طول دهه اند، نشان می اندرکار بوده عام دست

داری  هایی چون سرمایه گذاری حوی در پی توجیه دینی روند مذکور بوده است. نامن است که به

هایی از چنین اعمالی است. هرچند تناقض مضمر در این  اسالمی، مصرف اسالمی و... نمونه

ها گویای آن است که آگاهی دقیقی از منطق عمل نظام بازار وجود ندارد. نتیجۀ منطقی  گذری نام

 جای انسان دینی است. ن تناقضی، تربیت انسان کارآفرین بهگرفتن چنی نادیده

 منابع 
 ،نی نشر: تهران فتاحی، ابراهیم محمد ترجمه ،مدرن ایران تاریخ (1394) یرواند آبراهامیان. 

 ( 1392اباذری، یوسفعلی )مجلۀ مهرنامه، شمارۀ بنیادگرایی بازار؛ تاملی در مبانی فلسفی بازار آزاد ،

 .191 -160، صص 31

 ( 1394اباذری، یوسفعلی و حمیدرضا پرنیان ) استقرار آموزشی مكتب نیاوران )تاریخچۀ ایجاد

، 2، شمارۀ 22شناختی، دورۀ  مطالعات جامعهنهادهای دولتی آموزش مدیریت و اقتصاد بازار آزاد( 

 .176 -151صص 

 نو. گام: تهران ،(مصاحبه مجموعه) ایران در سیاسی اقتصاد( 1384) بهمن آمویی، احمدی 

 ( 1396اصغری، فیروزه )تهران: سازی آموزش عالی در ایران المللی درآمدی بر سیاست بین ،

 پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 ( 1396بل، لس و دیگران )ترجمۀ (دانشجو تجربۀ و آموزش مشی، خط) عالی آموزش آیندۀ ،

 گی و اجتماعی.جلیل کریمی و پیمان کریمی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهن

 ،آگه. نشر تهران متحد، محمود ترجمه ،ایران در کار و طبقه( 1387) نعمانی فرهاد و سهراب بهداد 

 بندی معیارهای دانشگاه کارآفرین )مورد مطالعه  ارزیابی و رتبه( 1395چوبین و دیگران ) بهرام

 .710 -691صص ، 4، شمارۀ 9، مجلۀ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ های استان اصفهان( دانشگاه

 ،ترجمه ،ما( روزگار اقتصادی و سیاسی های )خاستگاه بزرگ دگرگونی( 1391) کارل پوالنی 

 دانش. نشر پردیس: تهران مالجو، محمد

 ،مرتضوی، حسن ترجمه ،جهانی( نظم و )نولیبرالیسم مردم از کشی بهره (1382) نوام چامسکی 

 دیگر. نشر: تهران

 ( 1395حسنی و دیگران )گرا و هویت سازمانی با کارآفرینی سازمانی  بری تحولرابطۀ ره

 .452 -433، صص 3، شمارۀ 9، مجلۀ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ )اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز(
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 ،فرنود. نشر: تهران ،مصاحبه( )مجموعه ناتمام نقد (1380) اهلل حبیب حمیدیان 

 ( 1396رضایی، بیژن )تهران: پژوهشکده مجموعه مقاله(  -حلیدانشگاه رازی )دانشگاه در بستر م ،

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 ( 1395سلیمانی و دیگران )های مستقر در مرکز  اندازی شرکت دهنده و بازدارندۀ راه عوامل سوق

 رشد

 .97 -79، صص 1، شمارۀ 9، مجلۀ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

 شناسی اقتصادی )ساخت اجتماعی و کنش  جامعه( 1395رک گرانووتر )سوئدبرگ، ریچارد و ما

 اصغر سعیدی، تهران: تیسا. ، ترجمۀ علیاجتماعی(

 ( 1393کریمی، جلیل« )تحلیل انتقادی از آموزش و پرورش(، فصلنامه مطالعات « صنعت آموزش(

 .40-25، صص 1، شمارۀ 21شناختی، دوره  جامعه

 ( 1396کریمی، جلیل )تهران: پژوهشکدۀ مجموعه مقاله( -ازی )دانشگاه در بستر محلیدانشگاه ر ،

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 ( 1393کشاورزی، مرضیه )های اثرگذار بر  بررسی قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور و سازه

 .548 -529، صص 3، شمارۀ 7، مجلۀ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ آن

 تهران جهرمی، زاده حکیم حسین ترجمه ،انتخاب و آزادی (1387) فریدمن رز و میلتون فریدمن :

 پارسی. نشر

 ( 1396فلیک، اووه )ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.درآمدی بر تحقیق کیفی ، 

 ،نی. نشر: تهران نجفزاده، رضا ترجمه ،سیاست زیست تولد (1391) میشل فوکو 

 ( 1387طالبی، کامبیز و محمدرضا زارع یکتا )رینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و آموزش کارآف

، مجلۀ توسعۀ کارآفرینی، سال اول، بنیان ( دانشSEMsهای کوچک و متوسط ) توسعۀ شرکت

 .577 -544، 1شمارۀ 

 ( 1386مارکس، کارل ))ترجمۀ حسن مرتضوی، سرمایه )نقدی بر اقتصاد سیاسی، جلد یكم ،

 تهران: آگه.

 ،دسترس است. سیاسی در اقتصاد سایت در ،آموزش شدن کاالیی (1394) محمد مالجو 

 ،نگار. و نقش انتشارات: تهران ،ساختاری تعدیل دوران در ایران (1373) فرشاد مومنی 

 ( 1394مومنی، مرجان ،)آی و گوگل  اس های اسكوپوس، آی محاسبۀ اچ ایندکس توسط پایگاه

 پذیر است. در اینترنت دسترساسكالر برای مقاالت، 
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 پژوهشی  -ضریب تأثیر و ضریب آنی نشریات علمی( تعیین 1386ران )نجفی، کبری و دیگ

، مجلۀ پژوهش در پزشکی )مجلۀ پژوهشی دانشکده پژوهشی(، 1385پزشكی فارسی در سال 

 -333، صص 4، شمارۀ 31دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دورۀ 

338. 

 ( 1395نوروزی، توران و دیگران )مجلۀ های پژوهشی دانشگاهی سازی یافته دل تجاریطراحی م ،

 .572 -553، صص 3، شمارۀ 9توسعۀ کارآفرینی، دورۀ 

 ( 1395هانت، دایانا )ترجمۀ غالمرضا های رقیب( های اقتصادی توسعه )تحلیلی از پارادایم نظریه ،

 آزاد )ارمکی(، تهران: نشر نی. 

 ،ترجمه ،(1جلد آزادی، و گذاری قانون نون،)قا نظم و قواعدالف(  1394) فون فریدریش هایک 

 اقتصاد. دنیای: تهران نژاد، موسی غنی و معیری مهشید

 ،ترجمه ،(2جلد آزادی، و گذاری قانون )قانون، عدالت سراب ب(1394فون ) فریدریش هایک 

 اقتصاد. دنیای: تهران نژاد، موسی غنی و معیری مهشید

 ،(3جلد و آزادی، گذاری قانون )قانون، آزاد دمانمر سیاسی نظم ج(1394فون ) فریدریش هایک، 

 اقتصاد. دنیای: تهران نژاد، غنی موسی و مهشید معیری ترجمه

 کیا، سعیدی مهرزاد و متوسلی محمود ترجمه ،اتریش مكتب اقتصاد ( 1394) خسوس دسوتو، هورتا 

 نشرچشمه.: تهران

 ایران. مطبوعاتی -فرهنگی سهموس: تهران سلیمی، حسین دکتر اهتمام به (1384) دولت کتاب 

 1384: 1404سالۀ جمهوری اسالمی ایران در افق  20انداز  سند چشم. 

 1390: خرداد ماه 1404انداز دانشگاه تهران در افق  سند چشم. 

 1390: خرداد ماه انداز های دانشگاه تهران در سند چشم گیری سند جهت. 

 1397خرداد  9، ا: ایسن1395تا  1392های  شاخص علمی کشور، بین سال. 

 برنامه سازمان سایت در (1373)کشور فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، توسعه دوم مجموعه برنامه 

 .دسترس است در بودجه و

 ( 1379) ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، توسعه سوم برنامه مجموعه 

 پژوهش، معاونت

 مقررات. و قوانین تنقیح و تدوین 
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 سازمان سایت در (1383) کشور فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، توسعه چهارم مهمجموعه برنا 

 .دسترس است در بودجه و برنامه

 Alois Schumpeter, Joseph (2003) Entrepreneurship, style and vision, Edited and 

Translated by Jurgen Backhause, Newyork, Kluwer Academic publish. 
 Lefebvre, Henry (1991) The Production of Space, translated by Donald Nicholson Smith, 

Basil: Blackwell published. 
 Lefebvre, Henry (2000) Writings on cities, translated by Eleonore kofman and Elizabeth 

lebas, Massachusetts: Blackwell. 
 L. Geiger, Roger (2004) Knowledge and Money, California: Stanford University 
 Teixeira, Pedro and D. Dill, David (Eds) (2011) Public Vices, Private Virtues (Issues in 

Higher Education Vol 2), Publish by Sense Publishers. 
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