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 آموزشی در نظام آموزش عالی ايران سياستگذاريتحليل گفتمان 

 ناصر شیربگی 

 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

 1نسیم عبداله زاده

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

 (2/11/98تاریخ پذیرش:  - 8/3/98)تاریخ دریافت:  

 چکیده
مانیِ حاکم بر  نظام آموزش عالی جمهوری اسکککالمی ایران و  پژوهش حاضکککر با هدف واکاوی نظم گفت

صل ستچگونگی مف سیا شی در گفتمان مذکور انجام گرفت. گفتمان آموزش عالی در جمهوری بندی  های آموز
شانه صه پس از انقالب فرهنگی، اولین ن سالمی ایران، خا سیاا شی در ستهای ظهورش را نمایان کرد.  های آموز

سه دوره سیم 1368و  1368تا  1360، 1360تا  1357زمانی  درون این گفتمان به  شود که بندی میتا به امروز تق
شته است. در هر دوره گفتمان آموزش عالی به مدد سیاست های آموزشی مذکور سعی در تثبیت معنای خویش دا

صل ستری تاریخی که هممف ستگذاریهای ان چالشبندی گفتمان مذکور در ب ستند مورد -فرهنگی سیا شی ه آموز
شان میتحلیل و واکاوی قرار گرفت. یافته سالمی ایران های پژوهش ن دهد که گفتمان آموزش عالی در جمهوری ا

تحول »، «نفی سکککوالریسککم»هایی همچون بندی شککده اسککت و دالمفصککل« فرهنگ اسککالمی»حول دال مرکزی 
شکدن اسکالمی»و « سکازی آموزشخصکوصکی»، «گزینش کارگزاران آموزش»، «م فرهنگیمقابله با تهاج»، «آموزش
ها به میانجی تصویب و ابالغ قوانین و اسناد اند. هرکدام از این دالبندی شدهحول این دال مرکزی مفصل« دانشگاه
های آموزشی در . سیاستاست ای بودههای آموزشی ویژهاند که مستلزم اتخاذ سیاستای ظهور پیداکردهباالدستی

 اند.این سیر تاریخی، ابعادی ایدئولوژیک، ارزشی و همچنین اجرایی به خود گرفته

 های آموزشی.آموزشی، انقالب فرهنگی، سوژه گفتمان، آموزش عالی، سیاست واژگان کلیدی:

                                                           
                          Email: Abdolahzadeh.nasim@gmail.com نویسنده مسئول  - 1

 یپژوهش  مقاله 



 180                                   آموزشی در نظام آموزش عالی ایران سیاستگذاریتحلیل گفتمان  

 

 
 

 مقدمه

هایی آموزشی، همواره یکی از حوزه سیاستگذاریآموزش عالی و سطح عملیاتی آن یعنی  
روی خود دیده ها و مسائل زیادی را پیشعمومی و اجتماعی بوده که چالش سیاستگذاریدر 

(، 1395المللی شدن آموزش عالی )نایت، است. تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی همچون بین
ملی  لی در توسعه( و نقش آموزش عا1396و همکاران،  ثبازاری شدن آموزش عالی )مالزور

های روزافزون متقاضیان آموزش عالی در طرف و خواست( ازیک1389)بریجس و همکاران، 
ایران از طرفی دیگر، این حوزه را به امری دارای مسئله بدل کرده است که نیازمند مطالعات 

 های آموزشی در نظام آموزشاین پژوهش، یعنی جایگاه سیاست اجتماعی عمیق است. مسئله
ای است که در خالل رویارویی جامعه های عمومی و اجتماعیسیاستگذاریعالی، سر برآورده از 

فرهنگی، -اجتماعی سیاستگذاریاند. ایران با مدرنیته ظهور کرده و تا به امروز نیز ادامه داشته
های اش برساخت سوژههمواره با نوعی از مهندسی اجتماعی همراه بوده که هدف غایی

فرهنگی خاصی است. در خالل ورود مدرنیته به ایران؛ خصوصاً در دوران مشروطیت -اجتماعی
در ایران بدل گشت؛ اما  سیاستگذاریازآن پهلوی، آموزش عالی به یکی از ارکان اساسی و پس

آموزش  بندی گفتمانی در حوزهانقالب اسالمی ایران و خاصه انقالب فرهنگی، منجر به مفصل
الشعاع قرارداد. اری از ابعاد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ایران را تحتعالی گردید که بسی

بینیِ اسالمی رشد و پرورش یابند از ای که مطابق با جهانآموزشی-های فرهنگیپرورش سوژه
بندی و تا به امروز نیز، با ترین اهداف این گفتمان نوظهور بود. این گفتمان از بدو مفصلمهم

گریبان بوده است. مروری بر تغییرات آموزش عالی، این امر را روشن بهستهای فراوانی دچالش
راستا با تغییرات اجتماعی، سازد که آموزش عالی همواره نهادی پویا و متغیر بوده و هممی

های جهانی و محلی (. تحوالت و چالش10: 2004فرهنگی و معرفتی تغییر کرده است )چنگ، 
های اطالعات و ارتباطات، اقتصاد مبتنی بر شدن، ظهور فناورییاخیر نظیر جهان در دو دهه

ساالری، عدم تمرکز دانایی، تغییرات جمعیتی، افزایش تقاضا برای آموزش عالی، گسترش مردم
کارکردی -طرف و محدودیت منابع مالی از طرف دیگر، به تغییرات ساختینهادهای مردمی ازیک

؛ به نقل از 2000منجر شده است )التباخ و داویس، ای در نظام آموزش عالی جهان عمده
(. نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران نیز از فارغ از این تغییرات نبوده 4: 1388اسماعیلی، 

شود که برای باال بردن سطح ها گفته مینوعی از آموزشدر تعریفی کلی، آموزش عالی به است.
میراث فرهنگی، خلق افکار  انسانی متخصص، توسعه های کاربردی افراد، تأمین نیرویمهارت

شود. آموزش عالی، صنعتی جهانی است که در تمام پژوهش ارائه می تازه و ایجاد روحیه
ها و مقاصد مختلف وجود دارد توسعه با زمینهیافته و در اکثر کشورهای درحالکشورهای توسعه
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الذکر و چه در درون های فوقارویی با چالش(. بنابراین آموزش عالی چه در روی2: 2010)لین، 
ای است که های عملیاتیها سروکار دارد. این امر مستلزم اتخاذ استراتژیخود، با پرورش سوژه

ها و به مجموعه سیاست 2سیاست آموزشی یابد.سیاست آموزشی نمود می در مقوله
منظور توانمندسازی گانی بهشود که دولت برای گسترش آموزش همهایی گفته میریزیبرنامه

کند افراد و توسعه شخصی آنان باهدف کاهش نابرابری اجتماعی و انسجام اجتماعی اتخاذ می
(. اما سیاست آموزشی معنایی گفتمانی و در ارتباط باقدرت نیز 126: 1390)ساعی و همکاران، 

عالی در جمهوری اسالمی تواند داشته باشد. بنابراین سؤال اصلی این است که گفتمان آموزش می
بندی گفتمان های آموزشی چگونه مفصلسازد؟ عالوه بر این سیاستایران چه معناهایی را برمی

ترین مسائلی که کنند؟ همچنین به این سؤال نیز پرداخته خواهد شد که مهممذکور را تقویت می
در این پژوهش، نظم حاکم اند؟ بنابراین کنند کدمهژمونی گفتمان مذکور را با چالش روبرو می

کنیم و در پی واکاوی بر نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران را نظمی گفتمانی قلمداد می
های این گفتمان برخواهیم آمد. درنهایت نیز هدف اصلی این پژوهش، ابعاد، سطوح و چالش

ژوهش، سعی دارد این پتأملی انتقادی در گفتمان آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران است. 
ها بر آموزش عالی، تاریخی و با توجه به  تأثیر و نتایج آن های گفتمانی در هر دورهبا نقد گزاره

روی نظام آموزش عالی ارائه دهد. لذا های پیشای را برای چالشپیشنهادهای سیاستگذارانه
وزش عالی شده قراری گفتمانی در امر آمهایی که سبب  بیضروری است به واکاوی سیاست

 است پرداخته شود. 

 پژوهش پیشینه

فرهنگی دولت نهم و  سیاستگذاریتحلیل گفتمانی »( در پژوهش 1394پورعلی و فیرحی )
مثابه نظریه و با استفاده از نظریه گفتمان به« دهم جمهوری اسالمی ایران در حوزه آموزش عالی

اند. این مانی آموزش عالی پرداختهآموزشی با نظم گفت سیاستگذاری روش به تحلیل رابطه
ترین پژوهش دال مرکزی گفتمان دولت نهم و دهم را اسالمی شدن دانشگاه دانسته و مهم

های فرهنگی این گفتمان در حوزه آموزش عالی را تالش برای تغییر و اصالح متون سیاست
هبی، کوشش برای درسی در حوزه علوم انسانی بر اساس منابع دینی، برکناری استادان غیرمذ

جذب و تربیت استادان مذهبی و همچنین تقویت نهادهای رسمی نماینده این گفتمان و قدرت 
های آموزش سیاست»( در پژوهش 2017شورای عالی انقالب فرهنگی برشمرده است. حبیبی )

در  به تغییرات در آموزش عالی ترکیه و ارتباط آن با بازار کار« عالی و مازاد آموزش در ترکیه
                                                           
2 - Education Policy 
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دو دهه اخیر پرداخته است. این پژوهش به چالش افزایش تقاضا برای آموزش عالی و 
اند پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان ای که منجر به این امر شدههای آموزشیسیاست

ی تقاضا برای آموزش عالی در ترکیه و افزایش دسترسی به تحصیالت رویهدهد که افزایش بیمی
توانند شغل کافی التحصیالن دانشگاهی شده است که نمیبه افزایش مازاد فارغ تکمیلی، منجر

 شده است.« 4کم اشتغالی»و « 3مازاد آموزش»ی پیدا کنند. درنتیجه ترکیه وارد مرحله

 ها شدهالتحصیالن دانشگاهبا نرخ باالی بیکاری برای فارغ ایدیگر ترکیه وارد مرحلهعبارتیبه
نقش مهمی در این امر داشته است.  2002از سال  AKPآموزشی دولت های است. سیاست

آموزشی این امر را برای پژوهش حاضر  سیاستگذاریشده درزمینه های انجامپژوهش مطالعه
فراهم آورد که با نگاهی تاریخی و با جامعیت بیشتری به امر آموزش عالی در ایران نگریسته 

های مذکور در وسعت نظری و تاریخی آن است. با پژوهشتفاوت پژوهش حاضر شود. بنابراین، 
آموزش  گرایانه به مطالعهای بیشتر و با رویکردی برساختزمانی درواقع پژوهش حاضر در بازه

ها/ خردهای سیاسی پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن عقالنیتعالی در ایران خواهد پرداخت. 
های اسناد رسمی، چگونگی برساخت گفتمانی سوژهها/ حاکم بر سیاست آموزشی در قالب گزاره

هایی بدین آموزشی را نشان دهد و پیشنهاد سیاستگذاریهای مورد انتظار از آموزشی و عاملیت
 منظور ارائه دهد.

 گفتمان رویکرد نظری پژوهش: نظریه

ن عنوارویکرد نظری این پژوهش در تحلیل سیاست آموزشی در نظام آموزش عالی، گفتمان به
ها و روابط اجتماعی است که در روشی نو در تحلیل پدیده 5نظریه و روش است. تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان نه یک رویکرد واحد »محققان قرارگرفته است.  های اخیر موردتوجه ویژهدهه
ها ها در انواع گوناگون مطالعهتوان از آنای است که میرشتهای از رویکردهای میانبلکه مجموعه

و برای کندوکاو در قلمروهای مختلف اجتماعی استفاده کرد. در ضمن، هیچ اجماع روشنی 
ها وجود ندارد ... در بسیاری از موارد تحلیل آن عملکرد و نحوه ها و نحوهچیستی گفتمان درباره

م هایی ساختاربندی شده و مردم به هنگامنظور از گفتمان این است که زبان در چهارچوب قالب
کنند. ها تبعیت میهای مختلف حیات اجتماعی در گفتار خود از این قالبمشارکت در حوزه

است. در همین راستا، در تعریفی « گفتمان سیاسی»و « گفتمان پزشکی»های آشنای آن نیز مثال
ی جهان و فهم آن )یا فهم یکی از ای برای سخن گفتن دربارهتوانیم گفتمان را شیوهمقدماتی می

                                                           
3 - Overeducation 
4 - Underemployment 
5 - Discourse Analysis 
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گفتمان اساساً در  (. نظریه17-18: 1395)یورگنسن و فیلیپس، « جوه آن( معرفی کنیمو
شناسی شناسی متولد شد و تاکنون مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. اگرچه زبانزبان
شناس ساختارگرای زبان زلیک هریس 1952ها از تحلیل گفتمان غافل مانده بود، اما در سال مدت

را در کانون « جمله»تر از ، بررسی واحدهای بزرگ«تحلیل گفتمان در زبان»کتاب  آمریکایی، در
ی زبان مثابهگرا، گفتمان بهتوجه قرار داد و آن را تحلیل گفتمان نامید. در تحلیل گفتمان ساخت

ای از میالدی، عده 70و  60 گرایی در دههشود. با گسترش نقشتر ازجمله تعریف میبزرگ
زبان به هنگام  مثابهان مفهوم بافت را نیز وارد تحلیل گفتمان کردند و گفتمان را بهشناسزبان

گرا نامید. اما توان تحلیل گفتمان نقشکاربرد در نظر گرفتند. این نوع از تحلیل گفتمان را می
ر شناسی آن را موردمطالعه قرارویکرد دیگر به گفتمان که بسیار فراتر از دیدگاه رایج در زبان

او نه زبان، »شناسی توسط میشل فوکو بود. داد، در ارتباط با وارد شدن گفتمان در فلسفه و جامعه
در حکم یک « گفتمان»کند. معموالً اصطالح نظام بازنمایی مطالعه می منزلهبلکه گفتمان را به

ی میشل فوکو رفت. ولمفهوم زبانی و صرفاً به معنای بخشی از نوشتار یا گفتار مرتبط به کار می
های مختلف او قواعد و َاعمالی بود که در دوره معنای متفاوتی به آن بخشید. موضوع موردعالقه

(. در کل، 85: 1391)هال، « کردندمند را تولید میهای معنادار و گفتمان قاعدهتاریخی، گزاره
کردند، بان تلقی میای از زعنوان زیرمجموعهشناختی که گفتمان را بهبرخالف رویکردهای زبان

تنها زبان داند که نهعلوم اجتماعی، شامل نظام معنایی می فوکو گفتمان را با واردکردن در حوزه
جریانی که فوکو در بسط نظری گفتمان  گیرد. در ادامهاجتماع را نیز در برمی بلکه کل حوزه
که تأثیری عمیق در مطالعات  گفتمان ارنستو الکالئو و شنتال موفه مطرح شد انجام داد، نظریه
رغم تأثیرپذیری بسیار علی»شناسی سیاسی داشت. سیاسی و روش ویژه فلسفهعلوم اجتماعی به

ها با تداوم آرای آن« ... قدرت نظریه» ویژه درزمینهالکالئو و موفه از آرای میشل فوکو، به
« کنندگفتمان فوکو پیدا می ا نظریهاصطالح گفتمان، تمایز اساسی را ب پساساختارگرایانه درباره

ها شان را از طریق واسازی سایر نظریه(. الکالئو و موفه نظریه84-82: 1987)الکالئو و موفه، 
واصالح دو سنت نظری عمده یعنی خود را با تلفیق، حک اند. این دو نظریهتدوین کرده

ای از فرآیندها اجتماعی شبکه وزهمارکسیسم و ساختارگرایی ساختند. بر اساس این نظریه، کل ح
(. در معنایی 54: 1395شد )یورگنسن و فیلیپس، آورند که معنا درون آن خلق میبه وجود می

شناسی سوسور و در چارچوب اندیشه دیگر، نظریه گفتمانی الکالئو و موفه با الهام از زبان
تارگرایانه دریدا و فوکو در سیاسی گرامشی و آلتوسر و سنت مارکسیستی و نیز نظریات پساساخ

بسط یافت. ازنظر « سوی سیاست رادیکال دموکراسیهژمونی و استراتژی سوسیالیستی: به»کتاب 
واسطه ارجاع به جهان خارج بلکه از طریق ها و کلمات معنای خود را نه بهسوسور، نشانه
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الکالئو و موفه  .آوردندیکنند به دست مای که بین یکدیگر در درون نظام زبانی برقرار میرابطه
فهم شدن باید در درون نظام گفتمانی ای برای معنادارشدن و قابلنیز معتقدند هر عمل و پدیده

بریم تا بر این واقعیت تأکید ما ]واژه گفتمان[ را به کار می»به قول الکالئو و موفه،  .قرار گیرد
(. از دید الکالئو و موفه، 86: 1391کنیم که هر ترکیب و شکل اجتماعی معنادار است )هال، 

ها مفاهیمی روند. آنگفتمان به شمار می سه مفهوم اصلی در نظریه 6گفتمان، هژمونی و آنتاگونیسم
ها را های شناور و وقتهی گفتمان گونگی، دالبندی، نقاط محوری، عنصر، حوزهاز قبیلِ مفصل

دی، هر نوع عملی است که سبب شود عناصر بنمنظور از ترکیب»کنند: بندی میگونه ترکیباین
بندی دستخوش تغییر ی عمل ترکیبگوناگون به نحوی باهم ترکیب گردند که هویتشان درنتیجه

های بندی است گفتمان و موقعیتای را که حاصل عمل ترکیبیافتهشود. آن کلیت ساخت
به نقل از  105: 1985و موفه،  نامیم )الکالئوشده درون گفتمان را نیز برهه میگوناگونِ ترکیب

ها معنای خود ها، اشیاء و کنشها، ابژهدیگر تمام دالعبارت(. به306: 1393خالق پناه و حبیبی، 
ها و در چارچوبِ یک ، بلکه از یک نظام تفاوت«معنای فرا گفتمانی»را نه در ارجاع به یک 

ها ها، کنشاجتماعی کلمات، کالم(. معنای 134: 1395کنند )کالنتری، گفتمان مشخص کسب می
ها جزئی از آن هستند؛ یعنی گفتمان، درک ای که آنکلی و نمادها همگی در ارتباط با زمینه

ای که در حال وقوع است و هر رفتار در ارتباط با یک شوند. هر معنا در ارتباط با رفتار کلیمی
از گفتمان را  اینظریهو موفه الکالئو  .(90: 1387شود )فتحی، گفتمان خاص فهمیده می

شود؛ سان زبان در رابطه و تفاوت تعریف میساماندهی کردند که تمامًا امری زبانی است و به
ها های اجتماعی و قدرت سیاسی قرار دارند؛ گفتمانها در معرض ستیزهها و معانی گفتمانرابطه

ها شود؛ گفتمانیر گفتمانی مردود اعالم میبرند و امر غها و اعیان جهان را در خود فرومیتمام ابژه
ها همیشه نسبی آیند و خصلتی عملی دارند؛ معنای آناز سازوکارهای زندگی روزمره پدید می

(. از 138: 1395هاست )کالنتری، بندی عناصر ضامن تغییر و تحول آنو ناقص است و مفصل
ها در ارتباط گیرد که تمامی پدیدهمرکزی صورت می بندی حول یک هستهدید این نظریه، مفصل

ساِز ثقل و هویت نام دارد. دال مرکزی نقطه« دال مرکزی»مرکزی  یابند، این هستهبا آن معنا می
گیرند. آیند که وقته نام میهای دیگری نیز حول دال مرکزی گرد هم میاصلی گفتمان است. دال
تر باشد، گفتمان نیز خصلتی هژمونیک کزی قویها و دال مربندیِ این وقتهبه هراندازه که مفصل

گفتمان الکالئو و موفه، در این پژوهش ما نظم  خواهد داشت. بر این اساس به تأسی از نظریه

                                                           
6 - Antagonism: 

ستیز نیز ترجمه ضدیت و  ست.این مفهوم که به  ستیز ذاتی میان نیروهای اجتماعی ا ست به معنای تعارض و  الکالئو  شده ا
دهد، رار میکند و همواره آن را در معرض فروپاشکی قکند که آنتاگونیسکم همواره وجود یک گفتمان را تهدید میاسکتدالل می

 شوند.طور کامل تثبیت نمیگاه بهلتی امکانی و موقتی دارند و هیچها خصبنابراین همه گفتمان
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حاکم بر آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران را نظمی گفتمانی قلمداد کرده و قائل به این امر 
ها، معنایی گفتمانی است ها و عقالنیتیاستها، سهستیم که در نظام آموزش عالی؛ معنای کنش
شود. ذکر این ها برساخت میهای آموزشیِ سوژهو در چارچوب این گفتمان است که هویت

گران گفتمان سیاست نماید که تحلیل گفتمان سیاست آموزش عالی و تحلیلنکته نیز ضروری می
مند هستند و کند عالقهکار میکه یک سیاست چگونه تر به درک اینطورمعمول کمآموزشی به

دهند، گیری سیاست را تحت تأثیر قرار میای که شکلجای آن با درک و /یا بررسی عوامل زمینهبه
 (. 3: 2018سروکار دارند )اندرسون و هولوی، 

 شناسی پژوهشروش

ها نامید      نوعی واسازی هژمونی گفتمانتوان بهمتدولوژی تحلیل الکالئو و موفه را می
(. مزیت روش تحلیل گفتمان مذکور در تاریخی کردن متون 306: 1393)خالق پناه و حبیبی، 

گیرند. بدین معنی نهادی در نظر می-مثابه شاهدِ جریان تاریخیها را بهاست. الکالئو و موفه متن
ها، حوادث شناختی )مکالمات، گزارششناختی و غیر زبانهای زبانه طیف وسیعی از دادهک

گر در نظر مثابه کردارهای داللتها و نهادها( را بهها و حتی سازمانها، ایدهتاریخی، سیاست
(. در این نوع از تحلیل گفتمان، 326دهند )همان: گیرد که به یک گفتمان و واقعیت شکل میمی
شناختی موردنظر الکالئو و شناختی و غیر زبانهای زبانهای مذکور یعنی دادها استفاده از دادهب

چگونگی سازمان  -1آید: موفه، پژوهشگر درصدد پاسخگویی به چهار سؤال اساسی برمی
چگونگی بازنمایِی  -3ارزی هم چگونگی پیوند و ترکیب معانی در زنجیره -2اجتماعی معنا 

دیگر عبارتی(. به328های شناور، آنتاگونیسم و هژمونی )همان: خطوط تضاد، دال -4 ها دیگری
تر باید گفت که در تحلیل گفتمان الکالئو و موفه ابتدا فضای آنتاگونیستی و به صورتی انضمامی

زا در گفتمان مشخص قرار کننده و بحرانشده سپس عوامل بیسازی شناساییو فرایند غیریت
به دنبال آن معیارهای ارتباط و در دسترس بودن، نقش سوژگی سیاسی و رهبری در  شوند.می

ها نشینی نشانهبندی و چگونگی همعینیت یافتن گفتمان و درنهایت شناسایی دال مرکزی و مفصل
شدن (. در خصوص هژمونیک7: 1390در گفتمان مراحل بعدی خواهند بود )اخوان کاظمی، 

کنند. این سازی و به حاشیه رانی تأکید میموفه بر فرایندهای برجستهها، الکالئو و گفتمان
به « هاآن»شود و برجسته می« ما»دهند. گفتمان را هدف قرار می« دیگری»و « ما»ها استراتژی

افزاری و سازی و به حاشیه رانی همچنین دارای دو مکانیزم نرمشوند. برجستهحاشیه رانده می
افزاری غالباً خصلتی زبانی دارد و مکانیزم سازی و حاشیه رانی نرمجستهافزاری است. برسخت
گردد مسلحانه، ترور، ژینوساید و... می افزاری شامل سرکوب، حبس، اعدام، مبارزهسخت
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(. بر این اساس با استفاده از متدولوژی تحلیل گفتمان درصدد پاسخگویی 112: 1396)سلطانی، 
بندی گفتمان آموزش خواهیم آمد. به این صورت که باید ابتدا مفصلبه سؤاالت اصلی پژوهش بر 

بندی های آموزشی در این مفصلعالی در ایران استخراج و ترسیم شود، سپس جایگاه سیاست
ی گفتمان ها و چگونگی مواجههترین چالشگفتمانی مورد تحلیل قرار گیرد و درنهایت نیز مهم

 سیاستگذاری متون که هستند منابعی ها،قرار داده شوند. گفتمانها را مورد واکاوی مذکور با آن

 و متضاد دهنده، مشروعیت کننده،مجاب مسلط، هایِگفتمان شوند.می تولید هاراه آن از
 اسناد شامل اساس این دهند. گسترهمی شکل را سیاستگذاری اساسِ متون ناهماهنگ،

از        بسیاری و هاسایتوب آموزشی، مواد ع،وقای ها،قانون، سخنرانی احکام، سیاستگذاری،
 و هااولویت قراردادها، ها،دستورالعمل ها،ارزش های اقتدارطلبانهگزاره که است هایینمونه
(.  بنابراین، در این پژوهش سعی بر آن است 196: 2006دوهرتی، کند )می بندیقالب را تعهدها

آموزشی کالن کشوری( به این امر  سیاستگذاریهایی )در متون رسمی و اساسی از طریق گزاره
اند و هر یک باز نمایانگر موقعیت های مختلف تولیدشدهپرداخته شود. این متون، در دوره

ها بر اساس موضوع، میزان اهمیتشان و موقعیت تاریخی گفتمانی خاصی هستند. معیار انتخاب آن
اند از بوده است. براین اساس، محققین سعی بر آن داشته 7راتژی فهمها بر اساس استخلق آن

توان کنند به دست دهند. با این توصیف میهایی که تولید میمتون فهمی بر اساس جایگاه و گزاره
های کالن متمرکز است و روندهای کالن گفتمان بر سیاست نظریهبر این نکته اذعان داشت که 

دهد و چگونگی گیری نظام دانش و آموزش عالی موردبررسی قرار میی شکلهاعنوان زمینهرا به
 بنابراین، اعتبار این پژوهش،دهد. بندی گفتمان آموزش عالی را مورد بررسی قرار میمفصل
 با نظری تبیین یا تئوری یک دفاع قابلیت و برازش میزان از است عبارتکه  نظری است اعتبار

تا به امروز  1357انی این پژوهش از زمان انقالب اسالمی ایران در سال زم بازه .متون و هاداده
های آموزشی در این بندی گفتمان آموزش عالی و جایگاه سیاستاست. برای استخراج مفصل

گفتمان به بررسی برخی از متون نهادی پرداخته خواهد شد که شامل این موارد هستند: سند 
های کلی نظام برای (، سیاست1376لی انقالب فرهنگی )جایگاه، اهداف و وظایف شورای عا

رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی مصوب مجمع 
(، سند 1383(، قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم )1383تشخیص مصلحت نظام )

ل راهبردی علم و فناوری (، سند تحو1384) 1404انداز جمهوری اسالمی ایران در سال چشم
(، سند راهبردی 1392(، سند دانشگاه اسالمی )1389(، سند نقشه جامع علمی کشور )1388)

                                                           
7 - Understanding 
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( و درنهایت سند راهبردی توسعه، 1394گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری کشور )
 (.1395پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور )

 های پژوهشیافته

 آموزش عالی در ایران یسیاستگذارتبارشناسی 

های پس از های ظهور آموزش عالی به معنای مدرن آن در ایران را باید در سالاولین نشانه
های ایران و روس در اوایل حکومت قاجار جستجو کرد. رویارویی ایرانیان با مدرنیته و جنگ

.ش و تأسیس مدارس ه  1297تا  1237های بین االتفاقیه در سالتأسیس دارالفنون و چاپ وقایع
میرزا، تأسیس نهادهای فرهنگی و آموزشی توسط خارجیان های مختلف در زمان عباسو دانشگاه

در ایران، اعزام دانشجویان به خارج از کشور، تأسیس صنعت چاپ، چاپ و گسترش مطبوعات، 
)بنگرید به  های مختلف، بازخوانی تاریخ ایرانمتون از زبان الخط فارسی، ترجمهساماندهی رسم

ترین اقدامات (، از مهم1389؛ آبراهامیان، 1391؛ اتابکی، 1396؛ ضیاءابراهیمی، 1386آبراهامیان، 
های منتهی به انقالب ازآن در سالای بودند که در حوزه آموزش صورت گرفت. پسفرهنگی

یل به الدوله و حاج میرزا حسن رشدیه برای نطلبان همچون امینمشروطه گروهی از اصالح
(. 40: 1370اصالحات آموزشی و نوسازی آموزشی، انجمن معارف را تأسیس کردند )رشدیه، 

این انجمن عالوه بر تالش در انتظام امور مدارس جدید، به تأسیس نهادهایی همچون کتابخانه 
ه.ش این نهاد به  1280های درسی و دارالترجمه اقدام کرد. در سال ملی و دارالتألیف کتاب

عالی معارف تغییر نام یافت و تحت مسئولیت وزیر علوم قرار گرفت. بدین ترتیب اولین  شورای
گیری دولتی در بخش فرهنگ و خصوصاً آموزش پدید آمد )قلی ریزی و تصمیمشورای برنامه

دار وظایف صورت رسمی عهدهدولت به»(. اما در خالل مشروطیت بود که 104: 1391زاده، 
هایی از آموزش عمومی، حفظ میراث فرهنگی، تأمین اوقات فراغت گروه ای درزمینهگسترده

های های دینی و اخالقی و بسیاری فعالیتمردم، گسترش فرهنگ مدرن، حفاظت از ارزش
 ی دولت در حوزهگیری دولت مدرن در زمان رضاشاه بر مداخلهفرهنگی دیگر شد. با شکل

ترین ارکان ان تاکنون سیاست فرهنگی یکی از مهمفرهنگ و جامعه بسیار افزوده شد. از آن زم
(. قانون اساسی مشروطه اولین متنی 18: 1392)فاضلی و قلیچ، « نظام سیاسی در ایران بوده است

صورت رسمی به حوزه آموزش در ایران پرداخته است. اصول هجدهم و نوزدهم از است که به
اند. شورای عالی ولت در این حوزه پرداختهقانون مذکور مستقیمًا به مسئله آموزش و جایگاه د

قانون مذکور  12دار امر آموزش در ایران گردید. ماده معارف نیز دیگر نهادی است که رسماً عهده
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ه.ش(. با شکست  1300تفصیل به این امر پرداخته است )قانون شورای عالی معارف، نیز به
یگانه بازیگر حوزه آموزش بود. رضاشاه  خواهان و روی کار آمدن رضاشاه، دولت عمالًمشروطه

سازی ایران که در دام برخی تناقضات گیرکرده بود را دولتی مطلقه را تشکیل داد تا روند مدرن
هایی مواجه بود که استقرار این دولت مطلقه را مانع به انجام برساند. وی در این راه با چالش

ا صورت داد. سرکوب و کنترل ایالت و عشایر، ای رشدند. بنابراین اقدامات عاجل و آمرانهمی
های گسترده برای حضور روحانیان در امور دولتی و اجتماعی، سلب امتیازات ایجاد محدودیت

حقوقی و اجتماعی اعیان و اشراف، ایجاد ارتش متمرکز و سراسری، گسترش دستگاه اداری، 
دید آموزش کشور، افزایش تدارک نظام حقوقی و تشکیالت جدید دادگستری، تدوین نظام ج

ترین اقدامات رضاخان برای عمومی اقتصادات و انحصارات دولتی، مهم دخالت دولت در عرصه
(. در این دوران مجلس شورای ملی در 218-187: 1391استقرار دولت مطلقه بود )اکبری، 

 1313اه سال و در خردادم« اساسنامه و دستور تحصیالت دارالمعلمین عالی»ه.ش  1307مردادماه 
را به تصویب رساند و در « نظامنامه قانون اجازه تأسیس دانشسراهای عالی و مقدماتی»ه.ش 

پایان همان سال رضاشاه فرمان تأسیس دانشگاه تهران را صادر کرد. این وضعیت تقریباً تا وقوع 
آموزش طرف دولت تنها متولی حوزه آموزش و انقالب اسالمی ایران ادامه داشته است. ازیک

ما انقالب شد. اعالی بود و از طرفی دیگر نیز آموزش عالی به چند مرکز و دانشگاه محدود می
بندی گفتمان آموزش عالی در ایران را فراهم کرده و پس از های مفصلاسالمی ایران عمالً زمینه

هایش ژهتوان ادعا کرد گفتمان آموزش عالی در ایران به برساخت سوانقالب فرهنگی است که می
 1384اجتماعی وزارت علوم در سال  ای که با تشکیل معاونت فرهنگی وگونهپرداخته است؛ به

عمالً گفتمان آموزش عالی نقشی اساسی را در حوزه فرهنگ ایفا کرده است. نظام جمهوری 
اسالمی ایران به استناد مبانی خود و یکایک اصول قانون اساسی، نظامی اعتقادی است که 

بشری قرار داده است؛ آموزش عالی با عملیاتی  اصالح و ارتقای جامعه را وسیله« سازیانسان»
سازی همان (. انسان84: 1396یافته است )الوندی، کردن این مهم در حوزه علم و فناوری تحقق

آموزشیِ مدنظر گفتمان مذکور است. گفتمان آموزش عالی در دوران -های فرهنگیپرورش سوژه
بندی شده کلی را پشت سر گذاشته است که در هر دوره بازمفصل اسالمی سه دوره پساانقالب

ترین رویداد در حوزه آموزش ( است که مهم1360تا  1357ساله )کوتاه سه است. دوره اول دوره
های آموزشی عموماً معطوف به آموزشی بود. در این دوره سیاست-عالی انقالب فرهنگی

های آموزش کشور ش عالی و تغییراتی )عموماً ایدئولوژیک( در بنیانبندی گفتمان آموزمفصل
 ( است. این دوره را باید دوره1368تا  1360های جنگ تحمیلی )بود. دوره دوم مربوط به سال

فرهنگی  سیاستگذاریهای امنیتی و اقتصادی ناشی از جنگ قلمداد کرد که دولت عمالً در بحران
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 1368کرده است. دوره سوم مربوط به دوران سازندگی تا به امروز ) و آموزشی نقشی منفعل ایفا
سازی در حوزه آموزش، های نئولیبرال و خاصه خصوصیبه بعد( است. این دوره با گسترش ایده

شود. در هر دوره گفتمان آموزش عالی مقابله با تهاجم فرهنگی و مسائلی از این قبیل شناخته می
 گرفته است.ای را در پیشهای آموزشی ویژهو سیاستهایی مواجه بوده با چالش

 بندی گفتمان آموزش عالی در دوره اولمفصل

عنوان جزئی از سیاست فرهنگی قلمداد کرد. آموزشی را باید به سیاستگذاریآموزش عالی و 
ی تاریخِی عنوان زمینههای فرهنگی جمهوری اسالمی بهسیر تغییر و تحول در سیاست

دهد. بنابراین فتمان آموزش عالی، اساس تحلیل گفتمان آموزش عالی را شکل میبندی گمفصل
 های مختلف در گفتمان مذکور را در درون زمینهبندی دالشناسی، باید مفصلبا توجه به روش

هایی است که گفتمان آموزش تاریخی همان چالش تاریخی آن مورد بررسی قرار داد. این زمینه
بندی و   شده و امکان ظهور یافته است. آموزش عالی پس از ها مفصلا آنعالی در مواجهه ب

انقالب اسالمی و خاصه بعد از انقالب فرهنگی و تشکیل ستاد انقالب فرهنگی، معناهایی دیگر 
کرد. در همان بدو انقالب اسالمی با صدور فرمان تشکیل ستاد انقالب فرهنگی در را تثبیت می

خویش را برساخت « دیگری»و « ما»مینی )ره(، گفتمان آموزش عالی توسط امام خ 1359سال 
شود تا مسئولیت داده می»شده است: نمود. هدف از تشکیل این ستاد در فرمان مذکور مشخص

نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب
کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسالمی رهای تحصیلدانشجویان متعهد باایمان و دیگر قش

مشی فرهنگی های مختلف و خطریزی رشتهدعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه
سازی اساتید شایسته متعهد و آگاه ها، بر اساس فرهنگ اسالمی و انتخاب و آمادهآینده دانشگاه

،                    12)صحیفه امام؛ ج « می اقدام نمایندو دیگر امور مربوط به انقالب آموزشی اسال
ها آموزشی و خود آموزش نقطه ثقلی بود که سیاست« فرهنگ اسالمی»(. بنابراین 432 - 431ص 

اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و دانشجویان  ی گفتمان،«ما»یافتند. عالی در ارتباط با آن معنا می
کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسالمی تعریف شدند متعهد باایمان و دیگر قشرهای تحصیل

های سکوالر نظام آموزشی پیشین. این امر در اهداف شورای عالی و دیگری گفتمان نیز بازمانده
، سیاستگذاریعنوان مرجع عالی فرهنگی به انقالب فرهنگی نیز نمایان است. شورای عالی انقالب

گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور ، تصمیممشیتعیین خط
فرهنگی و  سیاستگذاریهای کلی نظام محسوب گردید و به یگانه مرجع در چارچوب سیاست

هداف و وظایف این به وقوع پیوست. در بخشی از ا« انقالب آموزشی»آموزشی مبدل گشته و 
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های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار تزکیه محیط -2»شورا آمده است: 
ها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری تحول دانشگاه -3زدگی از فضای فرهنگی جامعه؛ غرب

ها برای تربیت متخصصان بر اساس فرهنگ صحیح اسالمی و گسترش و تقویت هرچه بیشتر آن
خواه و نیروهای فعال و استادان و شناسان متخصص و مغزهای متفکر و وطنمتعهد و اسالم

)جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی، « مربیان معتقد به اسالم و استقالل کشور
بندی بوده و دال مرکزی خویش را (. در این دوره گفتمان آموزش عالی در حال مفصل1376

« تحول آموزش»و « نفی سکوالریسم»های کند. دالبرجسته می« فرهنگ اسالمی»تحت عنوان 
و تغییرات فراوانی  1359ها در سال بندی شدند. تعطیلی دانشگاهنیز حول این دال مرکزی مفصل

انقالبی و فرهنگی -های اسالمیمنظور ارتقاء آموزهها، مدارس و... بهکه در مراکز علمی، دانشگاه
های سیاستگذاریترین تحوالت این دوره از ادهای آموزشی صورت گرفت، از مهماز طریق نه

فرهنگی پیشین بود -های سکوالر نظام آموزشیرود. چالش اصلی، بازماندهفرهنگی به شمار می
که با دال مرکزیِ فرهنگ اسالمی همخوانی نداشتند و درنهایت در انقالب فرهنگی و آموزشی 

های آموزشی بیشتر در بُعد داده شد. بنابراین در این دوره سیاست پاسخی قاطع به این امر
ایدئولوژیک موردتوجه قرار گرفتند و هدف اصلی، انقالب آموزشی با تأکید بر اسالمی کردن 

های آموزشی معطوف به افزایش اختیارات دولت در همگانی آموزش بود. عالوه بر این سیاست
 ال اصلی گفتمان بودند.هم در ارتباط با دکردن آموزش آن

 بندی گفتمان آموزش عالی در دوره دوم مفصل

 همین به و بود مصوب برنامه فاقد کشور انقالب، از بعد 1368 تا 1358 هایسال فاصله در

 کشور که شد آغاز و تدوین شرایطی در اول برنامه .شد تصویب 1368 سال در برنامه اولین خاطر

های دیگری که گفتمان آموزش بود. چالش ایعمده اجتماعی و اقتصادی هایدشواری با مواجه
هایی بودند که پس از جنگ تحمیلی ظهور کرد. بندی نمود چالشعالی را ناچار به بازمفصل

سیاسی رسید -های اجتماعیسرگذاشتن جنگ، کشور به ثباتی نسبی در حوزهزمانی که با پشت
های نوینی همچون ماهواره و اینترنت، تکنولوژی شدن و دسترسی مردم بهو با ورود موج جهانی

ها، و ... متوجه فرهنگ کشور گردید. محور چالش جدیدی تحت عنوان مواجهه با سایر فرهنگ
فرهنگی در این دوره عالوه بر نقش تربیتی مراکز آموزشی، بر مقوالتی همچون  سیاستگذاری

هایی جایگزین با تهاجم فرهنگی و ارائه منظور مقابلهورسوم و... بهسبک زندگی اسالمی، آداب
وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی در این دوره،  های وارداتی، متمرکز گردید.برای فرهنگ

های دانشگاه تهیه و تدوین مبانی و شاخص -8»دهد: بندی گفتمان مذکور را نشان میبازمفصل
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های نظام آموزشی و تعیین سیاست -9متناسب با نظام اسالمی و طراحی راهکارهای تحقق آن؛ 
های مناسب برای شناسایی و معرفی مظاهر، تهیه و تصویب طرح -15پرورشی و آموزش عالی؛ 

های اسالمی و های هجوم فرهنگی دشمنان به مبانی اندیشه، فرهنگ و ارزشمجاری و شیوه
ط تأسیس مؤسسات تصویب ضواب -24انقالبی و طراحی راهبردها و تدابیر الزم برای دفع آن؛ 

ها و مراکز آموزش عالی و تصویب ها، دانشگاهو مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستان
تصویب کلی  -25های مؤسسات مشابه عنداللزوم؛ اساسنامه هر یک و تجدیدنظر در اساسنامه

گی و مدارس ها و مراکز تحقیقاتی و فرهنگزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان، دانشگاه
)جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی، « کشور و تعیین مرجع برای گزینش آنان

در گفتمان « گزینش کارگزاران آموزش»و « مقابله با تهاجم فرهنگی»های (. در این دوره دال1376
مقابله طرف و سازی نظام آموزش ازیکبندی شدند. عالوه بر این خصوصیآموزش عالی مفصل

: ایجاد بسترهای 6، تبصره 1ماده »با مظاهر فرهنگ غیر اسالمی نیز در دستور کار قرار گرفت: 
های فنی و تخصصی معتبر برای افراد مناسب جهت دستیابی آسان به تحصیل علم، کسب مهارت

نظام آموزش عالی، حمایت از بخش خصوصی و استفاده از بخشی بهمند با تنوعمستعد و عالقه
های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی در بخش آموزش )سیاست« مشارکت مردمی

اتخاذ راهکارهای »(؛ 1383عالی و مراکز تحقیقاتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،
)قانون اهداف، وظایف « های غیردولتیمناسب برای کمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخش

به یکی « سازی آموزشخصوصی»موجب این قوانین نیز (. به1383و تشکیالت وزارت علوم، 
انداز های گفتمان مذکور تبدیل شد. در همین دوره با تصویب و ابالغ سند چشمدیگر از دال

اصالح نظام آموزشی کشور، شامل:  -10»بندی مذکور تقویت گردید: ساله مفصلبیست
ی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع ای، آموزش عالوپرورش، آموزش فنی و حرفهآموزش

های خصوصی توانمندی سازی بخش -47انداز؛ انسانی موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشم
عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد و تعاونی به

سی که ابالغ قانون اسا 44های کلی اصل آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست
(. از این دوره به بعد 1384، 1404انداز جمهوری اسالمی ایران در سال )سند چشم« خواهد شد

کنند و بندی مذکور را تقویت میهای آموزشی در گفتمان آموزش عالی مفصلاست که سیاست
نامید.  مهندسی فرهنگی دهند. این دوره را باید دورهابعاد مختلف آن را مورد واکاوی قرار می

های ازآن دولتهای پس از دولت سازندگی و اوایل آغاز به کار دولت اصالحات و پسدر سال
ای را های اقتصادی و سیاسی چالش تازهالمللی اعم از تحریمی بینبعدی، تهدیدهای عمده

متوجه فرهنگ عمومی کشور کرد. اختالفات سیاسیِ درون ساختار قدرت در مواجهه با تهدیدات 
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رجی، طرح مفاهیمی همچون دموکراسی، آزادی و دگرگونی در فرهنگ سیاسی، سر برآوردن خا
ساز طرح ها و... منجر به ظهور چالشی تازه گردید تا زمینهقومی اقلیت-های هویتیخواست

باشد. اما این امر بدون اعمال نوعی از « وحدت در عین کثرت»مباحث و الگوهایی همچون 
شد. در این دوره است که اسناد و قوانین مختلفی همچون شی میسر نمیآموز-مهندسی فرهنگی

سند تحول راهبردی علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی و... مورد 
های ارزشی برای تحول در نظام انداز آموزشی کشور و تدوین بنیانگیرند. چشمتصویب قرار می

: بیانیه 2-2»شده است: دمشخص« ی علم و فناوری کشورسند راهبرد»علم و فناوری در 
های نظام های بنیادین سند: مبانی ارزشی نظام علم و فناوری کشور که در تمامی عرصهارزش

ها و بایدونبایدها های نظام، اولویتگیریکننده جهتیابد و مشخصجریان داشته و حاکمیت می
(. 1388)سند تحول راهبردی علم و فناوری،  «های آموزش، پژوهش و فناوری استدر عرصه
بندی گفتمان های آموزشی در این دوره بیشتر در بُعد اجرایی و در جهت تقویت مفصلسیاست

آموزش عالی تدوین و ابالغ شدند. در سند مذکور عالوه بر اینکه مبانی ارزشی گفتمان آموزش 
سازی هر فرهنگ غربی و خصوصیعالی در ارتباط بافرهنگ اسالمی، نفی سکوالریسم و مظا

موجب تصویب و دیگر دالی بود به که به« اسالمی شدن دانشگاه»کردند. آموزش معنا پیدا می
ی دانشگاه اسالمی بندی گردید. ایدهدر گفتمان آموزش عالی مفصل« سند دانشگاه اسالمی»ابالغ 

ر کرده و معنایی دیگر به تعالوه بر اینکه مرزهای گفتمان آموزش عالی را محدودتر و مشخص
آموزشی تعیین نمود. هدف از استقرار  سیاستگذاریامر آموزش بخشید، الزاماتی را نیز برای 

حاکم کردن بینش توحیدی بر تمامی شئون دانشگاه و تفکر و اندیشه »دانشگاه اسالمی:  
تقویت این  ی یک عبادت در جهت ایجاد ومنزلهآموزی نیز بهدانشگاهیان بود، همچنین علم
(. در سند دانشگاه اسالمی 3، ص 1392)سند دانشگاه اسالمی، « نگرش مذکور تعریف گردید

شده و ریزی فرهنگی مشخصهای آموزشی در سطوح استاد، دانشجو و نظام برنامهسیاست
های درسی ریزی آموزش تعریف گردید؛ متون و برنامههمچنین اهداف راهبردی و نظام برنامه

سند راهبردی نیز  1395دانشگاه اسالمی در سال  بازبینی قرار گرفتند. در تکمیل ایده نیز مورد
 گفتمان ایندرنهایت، توسعه، پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور تصویب و ابالغ گردید. 

 ایران انقالب اسالمی هایارزش واجد که دهد برساخت «انقالبی آموزشی هایسوژه»دارد  سعی

 اعتقاد به خدا، اتکای بر مبتنی که هاییارزش باشند، دیگر طرف از عشری اثنی شیعه و طرفازیک

 (. 195؛  1390،)به نقل از حبیب پور گتابیاست  اسالمی احکام به عملی التزام و دینی تعبد نفس، به
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 بندی گفتمان آموزش عالی در دوره سوممفصل

انقالب به سمت نوعی ثبات سیاسی اما هرچه جامعه ایران از شرایط سیاسی خاص اوایل 
رنگ باخت و ظهور مدارس غیرانتفاعی، اندک، آموزش عمومی رایگان همحرکت کرد، اندک

نمودی از مجموعه تغییراتی ساختاری بود که خبر از آغاز نوعی تغییر رویکرد در شیوه اداره 
های خاصه در سالچرخش الگوی اقتصاد سیاسی و تحوالت اقتصادی در ایران، داد. جامعه می

قانون اساسی و درپرانتز رفتن اصول مربوط به  44ساله و تمرکز بر اصل بعد از جنگ هشت
قانون اساسی، فضای جدیدی در ایران را به وجود  43و  30عدالت اجتماعی، خاصه اصول 

ا هاز ایدئولوژی دولت 8زمان با این چرخش، مکتب نیاوران(. هم10: 1396آورده است )حیدری، 
های تعدیل اقتصادی پشتیبانی و توجیه نموده است ها در اجرای برنامهو مشاوران اقتصادی آن

توان با تغییر رویکردی که نتایج گوناگون آن را امروزه می(.1394)بنگرید به اباذری و پرنیان، 
خدامی های قراردهای استسازیهای موجود درباره آموزش، مشاهده کرد. از موقتینگاهی به داده

های ها از بخش عمومی و ملی آموزش به بخشمعلمین و اساتید دانشگاه تا کوچاندن آن
دهد طورکلی، واگذاری امر آموزش به منطق بازار. آمارها نشان میخصوصی و غیرانتفاعی و به

به  75درصد در سال  32های کشور، از حدود علمی در دانشگاهکه سهم آموزشگران غیر هیئت
 92درصد در سال  73رسیده و سپس با یک شیب صعودی تند، به  85در سال درصد  44

های نهم و دهم تعداد بق آمار رسمی فقط طی دولتط( 85: 1395یافته است )ذاکری، افزایش
. از این 9مرکز رسیده است 2468مرکز به  1300مراکز آموزش عالی کشور دو برابر شده و از 

های واحد آموزشی انواعی از آموزش 2327لتی هستند و بقیه واحد آموزشی دو 141تعداد تنها 
واحد آموزشی دولتی هم بخشی از دانشجویان را  141دهند. ضمن آنکه همان پولی را ارائه می

 3درصد از  14دهد فقط آمار رسمی وزارت علوم نشان می .کنندصورت پولی پذیرش میبه
درصد بقیه در ازای  86ایگان برخوردارند و هزار دانشجوی کشور از آموزش ر 800میلیون و 

آموزانی که در مدارس دانش دهند. در سطح آموزش عمومی نیز جمعیتدریافت آموزش پول می
ای همچون آموزش نوعی در ازای دریافت خدمات عمومیغیردولتی مشغول به تحصیل بوده و به

شده است نفر تخمین زده 1300784بر بالغ 1394-1393کنند در سال عمومی هزینه پرداخت می

                                                           
 که است شدهداده اقتصاد آزاد هایسیاست به معتقد ایرانی اقتصاددانان از منسجم گروهی به که است نامی نیاوران مکتب - 8
 را کشور توسعه سوم تا اول هایبرنامه تنظیم وبودجه، مسئولیتبرنامه سازمان در حضور با انقالب از بعد ابتدایی دهة دو در
 منشا که هاییسیاست اند؛کرده تجویز ایران اقتصاد برای را سازیخصوصی و تعدیل ساختاری هایسیاست و داشته عهده بر

 به عرصککه نیز آنان یازدهم، دولت کار به آغاز با .اسککت بوده انقالب از بعد دوران اجتماعی تحوالت و از مسککائل بسککیاری
 بر را کشور توسعه ششم تنظیم برنامه دولت، روزمره اقتصادی هایسیاست در مداخله بر عالوه و اندبازگشته سیاستگذاری

 (. 1394اباذری و پرنیان، ( دارندعهده
 (.1397آمارها برگرفته از سایت خبرگزاری ایسنا ) - 9
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منجر به به وجود آمدن وضعیتی در عرصه آموزش که (. 1394وپرورش، )سالنامه آماری آموزش
( 1391علم و آموزش عالی شده است. وضعیتی که الکس کالینیکوس ) ظهور مفاهیمی در حوزه

تعبیر « گفتمان دانش»( به 1396و بوردیو )« دانش برای سود»و « اقتصاد دانش»عنوان از آن به
یبرالیسم و گفتمان دانشِ برآمده از آن منجر به ظهور اقتصاددانشی شده کنند. درنتیجه نئولمی

 ای را به دنبال دارد. عالوه بر این، مفاهیم نوینی درنتیجهاست که پیامدهای اجتماعی و اخالقی
و دانشگاه  10شگاه خدمتیهای نئولیبرال در میدان دانشگاهی نیز ظهور کرده است. دانسیاست
داری آکادمیک ازجمله مفاهیمی هستند که نمایانگر تأثیر بازار آزاد بر آموزش ای و سرمایهسرمایه
این نیاز احساس شد که ها ای شدن دانشگاهخدمتی شدن و سرمایه هستند. درنتیجه عالی

های تحقیقاتی، از طریق پروژه ها باید دارای منابع مالی خارج از حیطه دولت باشند؛ مثالًدانشگاه
های مذکور آموزش عالی نیز از بازار آزاد متأثر تدریس و حقوق مالکیت معنوی. تحت سیاست

نمود و دانشجویان نیز خواست ارائه میشده و بر این اساس دانشگاه به جامعه، آنچه را که می
سند تحول راهبردی علم و  (.307: 1396عنوان مشتری مورد مالحظه قرار گرفتند )تلدوول، به

تأکید بر پژوهش و مطالعات پژوهش محور « سند نقشه جامع علمی کشور»فناوری و همچنین 
های آموزشی، گفتمان آموزش عالی را در ارتباط با صنعت و بازار کار عنوان یکی از سیاستبه

اد مشخص نمود: سازی آموزش و بازار آزقرار داد و ارتباط گفتمان آموزش عالی را با خصوصی
ای است که منطقِ رقابت، عمیقًا به سازوکار گونهتأثیر نئولیبرالیسم در آموزِش عالی و علم به

ها تعدادِ بیشتری کند تا مطمئن باشیم که دانشگاهها نفوذ کرده است. این منطق کمک میدانشگاه
کمتری  توانند با هزینهکنند و تحقیقاتِ حیاتیِ روزافزون را هرچه قدر که بدانشجو تربیت می

های پرداخته است که بنابراین این گفتمان به خلق سوژه(. 18: 1391دهند )کالینیکوس، انجام می
های آموزشی انقالبی( سازی، سوژههای قبل )انسانهای دورههای سوژهعالوه بر دارا بودن ویژگی

های دیگر، همسو باسیاستعبارتیهای بپردازد که با وضعیت کنونی همگام باشد؛ بهبه خلق سوژه
خالصه نمود. رشد « سوژه کارآفرین»توان این سوژه را در مفهوم دولتی و بازار ایجاد شود. می
تعداد واحدهای فناوری مستقر ، 1395تا  1391از سال  133تا  48واحدهای فناوری از تعداد 

تعداد و  1395در سال  4556به  1392سال  3400د از های علم و فناوری و مراکز رشدر پارک
به  19000از  1392در سال  های علم و فناوری و مراکز رشداشتغال ایجادشده مستقیم در پارک

گزارش وضعیت علمی، فناوری و نفر رسیده است )برای اطالعات بیشتر بنگرید به  30000
ش عالی در بنابراین گفتمان آموز(. 1396 نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مرداد

دال « فرهنگ اسالمی»بندی گردید. جمهوری اسالمی ایران بر اساس این سیر تاریخی مفصل
                                                           
10 - Service University 



 1399 تابستان،  2 ، شماره 6 عمومی، دوره سیاستگذاریپژوهشی  - فصلنامه علمی               195 

 

مقابله با تهاجم »، «تحول آموزش»، «نفی سکوالریسم»های دهد و دالاصلی آن را شکل می
« اسالمی شدن دانشگاه»و « سازی آموزشخصوصی»، «گزینش کارگزاران آموزش»، «فرهنگی

توان بندی شدند. فضای استعاری این گفتمان را در شکل زیر میمرکزی مفصل حول این دال
 نشان داد:

 
های گفتمان آموزش عالی در جهت برقراری نظمی گفتمانی بر حوزه آموزش عالی مکانیسم

سازی هر آنچه درون طرف برجستهسازی و به حاشیه رانی را به کار گرفته است. ازیکبرجسته
کند در دستور کار قرار گرفت؛ گیرد و دال مرکزی آن را نفی میاین نظم گفتمانی قرار نمی

سکوالر نظام آموزش پیشین، مظاهر غربی و غیر اسالمی آموزش و... به حاشیه های بازمانده
شده و از طرفی دیگر، لزوم تحول در نظام آموزشی کشور در قالب انقالب               رانده

اجرایی گفتمان مذکور برجسته گردید. این -ترین بنیان ارزشیعنوان اصلیآموزشی به-فرهنگی
های های گفتمان میسر بود. بررسی گردید که دالارزی دالی هماری زنجیرهامر نیز به مدد برقر

ارز شده و در کنار یکدیگر معنای خاصی را برجسته اصلی چگونه در اسناد و قوانین مختلف هم
ها در اسناد مختلف و در سیر تاریخیِ موردبررسی، تکرار و برجسته کنند. بسیاری از دالمی
دیگر بسیاری از اسناد و قوانین مربوط به حوزه آموزش عالی در جمهوری عبارتیاند؛ بهشده

نوعی که در دوره سوم موردبررسی، تقریباٌ در تمامی اسالمی ایران همپوشانیِ زیادی دارند. به
ارزی و ی هماند. این تکرارِ معنادار، همان زنجیرههای مذکور تکرار شدهاسنادِ یادشده دال

 .بندی گفتمان آموزش عالی جمهوری اسالمی ایرانمفصل - 1شکل 
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ت که گفتمان آموزش عالی در ایران را هژمون کرده است. بنابراین معنایی ای اسسازیبرجسته
شود معنایی نخواهد بود جز آموزِش که از نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران برساخت می

 .درون تحوالت سیاسی دولتیمبتنی بر فرهنگ اسالمی 

 گیرینتیجه

های گفتمانی از سویی دیگر؛ ها و وقفهسو، چالشاهمیت و وجود انتظارات از یک
بحث در ایران بعد از انقالب مبدل ای قابلدر عرصه آموزش عالی را به مسئله سیاستگذاری

فرهنگ و آموزش بوده است.  تر دولت در عرصهتمامنموده است. دلیل این امر، ورود هرچه
ای این منظور و با های گفتمانی قابل واکاوی است. برخوانش این امر، با تحلیل گفتمان دوره

های های گفتمانی که هریک درصدد برساخت موقعیت گفتمانی خاص، سوژهتوجه به موقعیت
ها را در سه دوره موردبررسی مختص به خود و همچنین تحوالت سیاستی دولتی، این موقعیت

وزش ترین رویداد در حوزه آممهمکه ( 1360تا  1357ساله )کوتاه سه دوره اول دورهنمودیم. 
گیری کلی نظام با آموزش عالی روبرو هستیم که      با جهتآموزشی -عالی انقالب فرهنگی

های آموزشی در این دوره سیاستیابد. گاه آن در انقالب فرهنگی در دانشگاه نمود میتجلی
های بندی گفتمان آموزش عالی و تغییراتی )عموماً ایدئولوژیک( در بنیانعموماً معطوف به مفصل

سازی ای که برساخت شدند، بر مفهوم کلی و مبهم انسانهای گفتمانیسوژهآموزش کشور بود. 
آموزش نفی سکوالریسم، نفی فرهنگ غربی، تأکید بر  قرار داشتند که تحت گزارهایی همچون

بر اساس فضای استعاری گفتمان مذکور، نفی سکوالریسم یکی از اولین  قرار داشت.اسالم 
این دال تاکنون بر نظام آموزش عالی سیطره دارد.  بندی گردید.ه مفصلهایی است کدال

ها و اسناد کلی و جامع     نامهها، آیینصورت مصوبهآموزشی در دوره دوم، به سیاستگذاری
( 1368تا  1360های جنگ تحمیلی )دوره دوم مربوط به سالای تدوین و به اجرا درآمد. توسعه

های امنیتی و اقتصادی ناشی از جنگ قلمداد کرد که دولت ی بحراندورهاست. این دوره را باید 
در این دوره تأکید بر فرهنگی و آموزشی، نقشی منفعل ایفا کرده است.  سیاستگذاریعمالً در 
های پس از در سالهای آموزشی انقالبی را سبب گردید. اسالمی وجود سوژه-های ایرانیارزش

های بعدی، تهدیدهای ازآن دولتز به کار دولت اصالحات و پسدولت سازندگی و اوایل آغا
ای را متوجه فرهنگ عمومی های اقتصادی و سیاسی چالش تازهالمللی اعم از تحریمی بینعمده

کشور کرد. اختالفات سیاسیِ درون ساختار قدرت در مواجهه با تهدیدات خارجی، طرح 
های در فرهنگ سیاسی، سر برآوردن خواستمفاهیمی همچون دموکراسی، آزادی و دگرگونی 

ساز طرح مباحث و الگوهایی ها و... منجر به ظهور چالشی تازه گردید تا زمینهقومی اقلیت-هویتی
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این امر، با تداوم گزارهایی همچون تأکید بر فرهنگ  باشد.« وحدت در عین کثرت»همچون 
قابله با تهاجم فرهنگ غربی و گزینش ها، تحول آموزشی، ماسالمی، اسالمی کردن دانشگاه_ملی

دوره سوم مربوط به دوران سازندگی تا به امروز بندی شده است. اما کارگزاران آموزش مفصل
سازی در حوزه های نئولیبرال و خاصه خصوصیبه بعد( است. این دوره با گسترش ایده 1368)

در شود. شناخته میدن آموزش اقتصاددانشی و کاربردی نموآموزش، مقابله با تهاجم فرهنگی و 
هایی مواجه هستیم که هرچند در پی تثبیت های نئولیبرالی با سوژهاین دوره تحت تسلط، آموزه

 های نئولیبرالی دولت مشخصهها باسیاستسازی آنهای قبلی هستند اما همگامهای سوژهویژگی
و دانشگاه، ظهور و گسترش ای دیگر با عنوان پیوند صنعت بارز آن است. این امر در عرصه

 ای که باید در این پیوند خلق شود، سوژهبنیان، فناوری و... توامًا است. سوژهواحدهای دانش
 سیاستگذاریای که در ایران بعد انقالب، گفتمان کارآفرین است. با این اوصاف، دال مرکزی

مذکور،  هر سه دورهآموزش عالی را شکل داده است، دال فرهنگ اسالمی است. این دال در 
دیگر سیاست آموزشی عبارتیبههای کالن آموزشی داشته است. سیاستگذارینقش اساسی در 

اش شود که نتیجهدر ایران منجر به برساخت هویتی پیوندی و ارتباطی با دال مرکزی گفتمان می
ان نشان بندی گفتمان آموزش عالی در ایرآموزشی موجود است. مفصل-بازتولید نظم فرهنگی

دهد که سیر تغییر و تحول در آموزش عالی به میانجی سیاست آموزشی به سمت هرچه بیشتر می
اسالمی کردن آموزش در ایران حرکت کرده است. این امر نیازمند تغییراتی در نظام آموزشی و 

بندی عنوان دیگر دال در این گفتمان مفصلسیاست آموزشی بود و درنتیجه تحول آموزش به
بندی کارگزاران گزینشی و اسالمی شدن دانشگاه را فراهم های مفصل. تهاجم فرهنگی، زمینهشد

های اصلی گفتمان مذکور را دگرگون کرد. سازی، بسیاری از بنیاننمود و درنهایت خصوصی
ارزی تولید معنایی است که در درون خود واجد تناقضات زیادی است که هم این زنجیره نتیجه

های هر دوره های گفتمانی و اشاره به چالشبا خوانش موقعیتد برسی قرار گیرند. باید مور
های کالنی اشاره سیاستگذاریتوان به اکنون هم در آن قرار داریم، میسوم که هم ویژه دورهبه

 ها است. نمود که پژوهش حاضر از برآیند تحلیل نظری در پی ارائه آن
       تمامی آرمانی نقطه گفتمان، این بر اساساسالمی؛ _. ایجاد فضای گفتمانی ایرانی1

-آرمان وفقِ را دولت حتی و دیگران خود، رفتار که است هاییسوژه تولید آموزشی، هایسیاست

 تربیت و مهارت دانش، ویژگی سه واجد بودن با هاسوژه این کنند. تنظیم اسالمی های ایران

 باشد.  برخوردار اسالمی - ایرانی از ذات اسالمی،
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های آموزش عالی در ها و سیاستهای آموزشی. برنامهها و سیاست. بازنگری جامع برنامه2
اند یا ها، تغییریافتههای دولتی بوده است که با توجه به تغییر دولتهای سیاستمواجه با چالش

 های جامع الزم است. ممکن است اجرانشده باشند، بنابراین تدوین برنامه

ه دال مرکزی محور و توجه به دانش بومی؛ با توجه به اینکی دانش. ایجاد راهبردهای توسعه3
ک گفتمان فرهنگ اسالمی است و این دال بیشتر در نفی سکوالریسم و نفی فرهنگ غربی ش

 گرفته و تداوم داشته است.

های بوده است ها، تمرکزگرایی یکی از واکنش. تفویض اختیارات به مراکز عالی و دانشگاه4
گیری در چند ها اتخاذ گردیده است. لذا این امر به تمرکز اداری و تصمیمکه در مواجه با چالش

تری شده است های جدید و پیچیدهنهاد خاص دولتی مختص شده است و خود باعث چالش
 که نگاه از باال به پایین را دربردارند. 

یافته، با توجه به طق محروم و کمتر توسعهویژه برای منا. ایجاد رفاه آموزشی خاص به5
 ای مبذول داشت. توان به مناطق محروم توجه ویژهنابرابری آموزشی در کشور، می

ها؛ با سازی آنهای نوین آموزشی و بومیها و فناوری. ایجاد بسترهای پذیرش تکنولوژی6
سترهای پذیرش و توجه به اهمیت تکنولوژی و فناوری در آموزش عالی لذا الزم است ب

 سازی شوند. ها بومیکارگیری این موارد لحاظ شود و متعاقبتا این فناوریبه

 منابع

 محمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی.(. ایران بین دو انقالب، ترجمه احمد گل1386آبراهامیان،. یرواند )-1
 محمدابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی.(. تاریخ ایران مدرن، ترجمه 1389آبراهامیان،. یرواند ) -2
(. استقرار آموزشی مکتب نیاوران تاریخچه ایجاد نهادهای دولتیِ آموزش مدیریت 1394اباذری،. یوسفعلی و پرنیان، حمید ) -3

 . 176_151(، 2) 22شناختی. ی مطالعات جامعهنامهو اقتصاد بازار آزاد، فصل
 خواه. تهران: نشر ققنوس.جامعه و دولت در عصر رضاشاه، ترجمه مهدی حقیقت(. تجدد آمرانه: 1391اتابکی، تورج ) -4
ی سککیاسککت، (. نقد و ارزیابی تحلیل گفتمانی الکالئو و کاربرد آن در سککیاسککت، در فصککلنامه1390اخوان کاظمی، بهرام ) -5

 .20- 1(، 4) 42ی حقوق و علوم سیاسی. ی دانشکدهمجله
سماعیلی، اکبر ) -6 سوئد و نروژ. (. بر1388ا شورهای ایران،  سعه کمی و کیفی آموزش عالی در ک سی تطبیقی الگوهای تو ر

 وپرورش تطبیقی، دانشگاه عالمه طباطبایی.نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزشپایان
 ل(. تهران: نشر علمی فرهنگی.وی اولهه و پاریاجر قصرانی: )عد ایدیت جویی هاسنارشب(. ت1393اکبری، محمدعلی ) -7
ایران.  مطالعات بنیاد نامه، ایران .دوم برنامه هایچالش و اول برنامه عملکرد (. ارزیابی1373_1374هوشککنگ ) امیراحمدی، -8

 . 7-48، 2-1 هایشماره سیزدهم، سال
صغر و کریم -9 سی )باقری، ا شی  (. تحلیلی نقادانه از روند تاریخی آموزش عالی1392اف، مو صلنامه جامعه پژوه در ایران، ف

 .57 -23(، 1) 4فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
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ها و جوامع در حال گذار(، ترجمه رضا سیمبر. (. آموزش عالی و توسعه ملی )دانشگاه1389بریجس، دیوید و همکاران ) -10
 تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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 همکاران، ترجمه رضا سیمبر. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ایران، رساله دکتر، دانشکده علوم اجتماعی،  در اجتماعی سیاستگذاری شناختیجامعه (، تحلیل1390پور گتابی، کرم )حبیب -14

 دانشگاه تهران. 

مال و حبیبی، فؤاد ) -15 ناه، ک به(. نظریه1393خالق پ مان  به روشی گفت ثا مدی بر م عات فرهنگی، در درآ طال ناسکککی م شککک
 ی مطالعات فرهنگی.شناسی مطالعات فرهنگی، حسین میرزایی. تهران: نشر پژوهشکدهروش
 . 2(. تولد پرولتاریای تدریس، دوماهنامه علمی ک اجتماعی پداگوژی، سال اول: شماره 1395) ذاکری، آرمان -16
 گذار فرهنگ نوین ایران. تهران: انتشارات هیرمند.(. زندگینامه پیر معارف رشدیه: بنیان1370رشدیه، فخرالدین ) -17
شککمسککی، فصککلنامه علوم  1388تا  1360سککال (. دولت و سککیاسککت آموزش در ایران از 1390سککاعی، علی و همکاران ) -18

 .56اجتماعی، شماره 
 .1394وپرورش کل کشور، سالنامه آماری آموزش -19
 (. قدرت، گفتمان، زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسالمی ایران. تهران: نشر نی.1396اصغر )سلطانی، سید علی -20
 (.www.dlp.msrt.irبارگذاری شده در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )سند تحول راهبردی علم و فناوری،  -21
سند جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی، بارگذاری شده در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -22
(w.dlp.msrt.irww.) 
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