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چکیده
فرایند جهانی شدن نوعی ارتباط جدید را در جهان شکل میدهد .در این میان اقتصاد جهانی،
بهعن��وان یکی از پیامدهای این فرایند ،جامعه و آم��وزش عالی را با تحوالت اجتنابناپذیری
روبهرو میکند .از جملۀ این موارد مطرح شدن آموزش عالی با رویکرد تجاری است که هدف
این پژوهش نیز بررس��ی آن میباش��د .در این پژوهش پس از بازبيني منابع ،شامل تحقیقات
انجام ش��ده در این زمینه ،دادهها از طریق واکاوی اس��ناد ،جمعآوری و براس��اس آن؛ مفهوم
جهانی ش��دن ،اقتصاد جهانی و پیامدهای آن بررس��ی میش��ود ،و در مرحلۀ تحلیل ،رویکرد
تجاری ش��دن آموزش عالی و پیامدهای آن اس��تنتاج میگردد .یافتهها نشان میدهد که این
رویکرد ،فروش آموزش و خدمات دانش��گاهی را بهعنوان یکی از منابع تأمین س��رمایه تعیین
میکند و بهنوبۀ خود جایگاه دانش��گاهها ،کیفیت آموزش و گزینش دانش��جو را تغییر میدهد.
نکتۀ حائز اهمیت تفکیک این مقوله از موارد مش��ابه اس��ت زیرا این پديدۀ عيني ،اقتصادي و
اجتماعي امري پيچيده و چندبعدي بوده و نمیتوان زیرس��اخت فرهنگی آن را نادیده گرفت.
در غیر این صورت آموزش فرهنگی در دانشگاهها به اقتصادی محدود تبدیل میشود ،آموزش
را با آسیبهای جدی روبهرو خواهد کرد و منش اخالقی در آموزش عالی تغییر مییابد.
واژگان کلیدی :جهانی شدن ،اقتصاد جهانی ،آموزش عالی ،دانشگاه ،سرمایۀ آکادمیک.

* دانشجوی دکتری رشتۀ فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان.
** استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان.
*** دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه اصفهانEmail: kamalnosrati1367@yahoo.com .
Email: rozita2518@gmail.com

Email: m.nili.a[at]edu.ui.ac.ir

«جهاني شدن» 1در جامعۀ کنوني به موضوعی مهم و گسترده تبدیل شده است که

هيچ حد و مرزي نميشناس��د و بهس��رعت در حال نفوذ در همۀ جوامع است .شناسایی
ای��ن جریان کمک میکند ت��ا جوامع بدانند در اين تحوالت چگونه و به چه صورت عمل

کنند تا در معرض نابودی قرار نگیرند .هرچند صاحبنظران دربارۀ معنای واقعی این واژه،
نگرش ارزش��ی و حتی نس��بت به عوامل پیدایش و زمان آغاز این فرایند دیدگاه متفاوتی

دارند ،اما وجود و حرکت رو به رشد این جریان امری روشن و انکارناپذیر است.
ازس��ویدیگر ،اگرچه جهانيش��دن پدي��دهاي صرفاً اقتصادي نيس��ت ،اما بیترديد

بارزترين وجه تمايز جهان ديروز و امروز اس��ت زیرا شروع جهانی شدن بیش از هر چیز،

بازجستی در  فرهنگ کار و تجلیل از مقام کارگر در آموزههای دینی

مقدمه

با رشد س��رمایۀ صنعتی و گسترش سرمایۀ مالی ،همگرايي بازارهاي جهانی و در مرحلۀ

باالتر توس��عۀ کاالیی ش��دن در زمینۀ تکنولوژيهاي ارتباطات و اطالعات همراه بوده و

تغییرات قابل توجه عصر جهانی در نظام آموزشی نیز بیتأثیر از اقتصاد نباشد.

بنابراین چش��ماندازهای آموزش عالی که با چش��ماندازهای جهانی در ارتباط است،

ازیکط��رف بهعن��وان مهمترین عوامل در ایج��اد بنیانهای تکامل ه��ر جامعه ،نیازمند
یک تحول درونی و بازاندیش��ی س��اختاری برای برخورد با این فرایند پرس��رعت ش��د و

ازطرفدیگر بهدلیل نقش بسيار تعيينكننده در رشد و توسعۀ اقتصادى بهطور ناخودآگاه

و درعینح��ال هدفمند تح��ت تأثیر تحوالت اقتصادی قرار گرف��ت ،بهنحوی که آموزش
در این ش��رایط بیش از آنكه اهميت اجتماعى داش��ته باش��د ،جنبۀ اقتصادی یافته است

(عالقهبند .)138 :1373 ،افزونبر این ،ش��رایط بهنحوی اس��ت که اقتصاد جهانی در پوش��ش

ی��ک سیاس��تگذاری خاص آموزش عالی را تحت تأثیر خود ق��رار داده و در نقاطی از این
تالق��ی ،آموزش عالی را از ش��کل اولیه و خ��ط اصلی خود خارج ک��رده و به گفتۀ آرتور

لوئيس 2دركتاب نظريههاى رش��د اقتصادى ،آن را به دو نوع تربيت از نوع سرمايهگذارى
1. Globalization.
2. Arthur Lewis.
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ی��ا تربيت بهعن��وان كاالى مصرفى متمايز کرده اس��ت (قراییمق��دم .)148 :1375 ،انتخاب و
رویکرد آموزشی کشور است که یکی از این دو نوع را در شرایط و موقعیتهای گوناگون

در اولویت اهداف خود قرار دهد ،به رابطۀ متقابل اقتصاد و آموزش شکل جدیدی ببخشد

و دامنۀ این تأثیرات را بهطور مستقیم تا ارتقای کیفیت آموزشی بسط دهد .هرچند این

رویکرد فرصتهای جدیدی بهوج��ود میآورد ،اما آموزش عالی را با چالشهای جدیدی

مواجه میکند که هر دو قابل تأمل است.

در ای��ن پژوهش ،این رابطه بهعنوان رویکردی جدید در آموزش عالی مورد بررس��ی

قرار میگیرد و این مسائل دنبال میشود:

ـ منشأ ظهور رویکرد تجاری در آموزش عالی،

ـ پیامدهای این رویکرد در تغییر جهت و رسالت آموزش عالی.

روش تحقیق
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ای��ن پژوه��ش با رویکرد کیفی و با روش توصیفی ـ اس��تنتاجي و مبتنیبر ش��واهد

برگرفته از مطالعۀ اس��ناد اس��ت .ازآنجاکه پژوهش توصیفی ـ استتنتاجی شامل استفاده

از مدارک و اسناد ،واکاوی آنها و سپس تحلیل دادهها براساس هدف مورد نظر میباشد،
محقق ضمن شناس��ایی تحقیقات قبلی و با اس��تفاده از اس��ناد و مدارک ،فرایند جهانی
شدن را بررسی و دادهها را جمعآوری کرده است .این اسناد شامل کتب و مقاالت معتبر

در این زمینه است و تحلیل نهایی براساس ردپای اقتصاد در دانشگاهها و آثار آن گام به
گام صورت میگیرد.

 .1مفهومشناسی

طی دهۀ گذش��ته ،واژۀ جهانی شدن کاربرد گستردهای پیدا کرده ،اما همچنان معنا

و مفه��وم آن مناقش��هآمیز بوده و ب��ا ظهور واژههای مختلفی همچون «جهانی ش��دن»،

«جهانیس��ازی»« ،جهانگرایی»« ،غربی ش��دن»« ،بینالمللی ش��دن»« ،آزادس��ازی»،
«جهانگس��تری» و «قلمروزدایی» همراه است .هرچند که روابط فراجهانی پدیدۀ کام ً
ال

جدیدی نیس��ت ،اما آهنگ و وس��عت گس��تردۀ آن طی چهار دهۀ پایانی قرن بیس��تم

کیفیتی اس��تثنایی پیدا کرده است (ش��ولت .)11 :1382 ،یکی از مهمترین برداشتهای رایج

توصیف روابط برونمرزی کش��ورها و درواقع بیان توسعۀ مبادالت بینالمللی و وابستگی
متقابل اس��ت .واژه دیگرآزادس��ازی 2است که جهانی ش��دن در این معنا فرایند برداشتن

محدودیتهایی اس��ت که دولتها در فعالیتهای میان کش��ورها برقرار میکنند و هدف

آن ایجاد اقتصاد جهانی «آزاد» و «بدون مرز» است.

گاهی نیز جهانی شدن در معنای جهانگستری 3،عمومی کردن و ادغام فرهنگهای

دنیاس��ت که انس��انگرایی و انتش��ار تجربیات و هدفهای گوناگون را برای مردم جهان
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در این قس��مت؛ بینالمللی شدن 1است که در این معنا جهانی شدن صفت دیگری برای

دربرمیگی��رد .در برداش��ت دیگری جهانی ش��دن به معن��ی غربی ک��ردن 4و نوگرایی

5

ب��هکار م��یرود که در ای��ن کاربرد جهانی ش��دن نوعی پویایی اس��ت ک��ه از طریق آن
ساختارهای اجتماعی نوگرایی ،سرمایهداری ،عقلگرایی ،صنعتگرایی ،دیوانساالری و...
در سراسر دنیا گسترش مییابند و بهطور طبیعی فرهنگهای پیشین و خودمختار محلی
را نابود خواهد کرد .در کاربرد جهانی شدن به معنای قلمروزدایی ،6جهانی شدن گسترش

پیدا خواهد کرد.

 .2چارچوب نظری
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 .2.1تعریف جهانی شدن

چندبُعدي بودن پديدۀ جهانی ش��دن و پيچيدگي خاص آن ،س��بب ش��ده اس��ت تا
ارائۀ تعريفی روش��ن و دقيق از آن دش��واري باش��د زیرا تقریباً هي��چ وحدت نظري بين

صاحبنظ��ران وجود ندارد .ش��اید به این دلیل که اين پديده ب��ه حد نهايي تکامل خود
نرسيده و همچنان دستخوش تحول است و هر روز وجهي تازه از ابعاد گوناگون آن نمايان

ميش��ود .در تعاریف ذکر شده گاهی جهانی ش��دن بهعنوان فرایندی عام در نظر گرفته
1. Internationalization.
2. Liberalization.
3. Univirsalization.
4. Westernization.
5. Modernizaation.
6. Deterritorialization.
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میش��ود که همۀ تحوالت را در ابعاد مختل��ف دربر میگیرد ،و ابعاد مختلف آن بهعنوان

مصادیق این پدیده مطرح میش��ود .همچنین ،گاهی این تعاریف با حول محور موضوعی

خاص مانند حوزۀ سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مطرح میگردند که در این موارد بر بُعد
خاصی از جهانی ش��دن بهعنوان عامل اصلی تأکید میشود .در این پژوهش ضمن توجه

به پیشینه ،بنابر ضرورت تعاریفی با رویکرد اقتصادی مورد نظر است.

جهانی شدن در تعریف عام

پديدۀ جهاني ش��دن در تعريف عام فرايندي اس��ت كه عرصهه��اي گوناگون زندگي

در آن گس��ترهای جهاني پيدا ميكنند و در اين فرايند ،اقتصاد جهاني ،نيروهاي سياسي
و فرهنگ��ي به س��رعت دنیا را زير نفوذ خ��ود میبرند و به ايجاد يك ب��ازار تازه جهاني،

س��ازمانهاي سياسي فراملي و فرهنگ جهاني جدید دست ميزنند .از ديدگاه اين دسته

از صاحبنظران ،گس��ترش بازار جهاني سرمايهداري ،زوال دولت ملي ،گردش پرشتاب و
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بيامان كاال ،س��رمايه ،اطالعات و قالبهاي فرهنگي ،مؤلفههايي هس��تند كه چشمانداز

جهاني شدن يا جهانيسازي را پيش روي بشر قرار داده است و درواقع این ابعاد مصادیق
جهانی شدن هستند.

ازجمل��ه دیوی��د هلد 1و تونی مک گرو ،2جهانی ش��دن را فرایند یا مجموعهای از آن

معرفی کردهاند که دربرگیرندۀ دگرگونی در سازمان فضایی روابط اجتماعی و تبادلهاست
(ش��ولت .)7 :1382 ،دیوی��د هلد دركتاب دموكراس��ى و نظم جهان��ى ( ،)1996با وجود دیدی

آسيبشناس��انه به جهانى ش��دن ،اين پديده را حركت بهسوى نوعى «دموكراسى جهان

ش��هرى» مىبيند كه كثرت فرهنگى اقتصادى را نيز در خود خواهد داش��ت .ش��ارلوت
بريترتون 3و جفرى پانتون 4نويس��ندگان كتاب سياس��ت جهانى ( )1996نیز تقریباً همین

نگرش را ارائه كردهاند.

دیوی��د هاروی 5بحث از فراتجدد و جهانی ش��دن را بر مفه��وم محوری فضا و زمان

اس��توار میکن��د .از دیدگاه او جهانی ش��دن به معنای تجربۀ متفاوت��ی از زمان و فضا یا
1. David Held.
2.Tony mcGrew.
3. Sh. Bretherton.
4. Geoffrey Panton.
5. David Harvey.

فرهنگ جهانی ،جهانی ش��دن را دورهای میداند که در آن مردم ،جهانی میاندیش��ند،
محلی عمل میکنند ،و افق دید آنها بهتدریج گس��ترش جهانی مییابد (آشفته.)59 :1387 ،

همۀ این تعاریف بر شمول ،همهجانبه بودن و تأثیرات گستردۀ جهانی شدن اشاره دارد و

مواردی همچون فش��ردگی فزايندۀ زمان و فضا را ،که بهواسطۀ آن مردم دنيا کم و بيش
و بهنحوی نسبتاً آگاهانه در جامعۀ جهانی واحد ادغام میشوند ،دربردارد و یادآور افزايش
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل انسانها در جهان هستند.
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فش��ردگی زمان ـ فضاس��ت (بخشی .)76 :1382 ،رونالد رابرتس��ون درکتاب نگره اجتماعی و

تعریف جهانی شدن با رویکرد اقتصادی

به باور برخی ،از آنجا که ش��رايط اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم؛ جریان جهانی

ش��دن را پديد آورده ،در تفکر اندیش��مندان ،نگرش اقتصادی بر دیگر ابعاد غالب اس��ت.

درواقع با وقوع جنگ جهاني دوم اقتصاد بس��ياري از كشورها متالشي شد ،بنابراین براي

كردن تجارت بينالملل فراهم كرد .بر این اس��اس ،در نيمۀ دوم قرن بيستم سازمانهاي
بينالمللي بهوجود آمد و گس��ترش يافت؛ از جمله صندوق بينالمللي پول ،بانك جهاني،
س��ازمان ملل متحد و موافقتنامۀ عمومي تعرفه و تجارت كه در س��ال  1995جاي خود

را به س��ازمان تجارت جهان��ي داد و این آغاز حرکتی جدی بهس��وی اقتصاد جهانی بود
(سجادی.)113-128 :1382 ،

ب��ا این دیدگاه؛ تعری��ف این پدیده با اقتص��اد امکانپذیر نیس��ت .در تعریف فرایند

جهانی ش��دن با رویکرد اقتصادی؛ جهانی ش��دن به سرعت دنیا را زير نفوذ قرار ميدهد،
ب��ر نيروهاي سياس��ي و فرهنگي نیز تأثیر میگ��ذارد و به ايجاد يك ب��ازار تازه جهاني،
س��ازمانهاي سياسي فراملي و فرهنگ جهاني تازه دست زده و یک برد گسترده جهانی

مییابد (پوراحمدی .)1005 :1380 ،در این اثنا؛ بدیهی اس��ت که بر س��اختارهای آموزشی نیز
به جهت ادغام آنها در یک جامعه جهانی تأثیر میگذارد زیرا طي آن ،جريان آزادانه و رو

به رشد عقايد مردم همراه با كاالها ،خدمات و سرمايه منجر به انسجام و ادغام اقتصادها
و جوامع بشري ميشود.
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صاح��ب نظرانی همچون «پل هرس��ت» 1و «گراهام تامپس��ون» 2جهانی ش��دن را

جریان یافتن گس��ترده و رو به رش��د تجارت و بهکار انداختن س��رمایه در میان کشورها

میدانندکه ش��واهد این نوع جهانی ش��دن نی��ز از قرار در تح��رک و جابهجایی فزایندۀ
م��ردم ،پیامه��ا و اندیش��هها در میان کش��ورها قابل مش��اهده اس��ت .در تعريفي ديگر،

جهاني ش��دن عبارت اس��ت از نزديك ش��دن كش��ورها و ملتهاي جهان كه نتيجۀ آن
كاهش ش��ديد هزينههاي حمل و نقل و ارتباطات و رفع موانع مصنوعي اس��ت كه در راه

جري��ان كاالها و خدمات ،س��رمايه ،دانش و تا حدودي نيز اف��راد قرار دارد و هدف آن را
بهوجود آوردن اقتصاد جهانی آزاد و بدون مرز میدانند (شولت .)7 :1382 ،برخی تحلیلگران
مفهوم جهانی ش��دن را در آزادسازی در نظرگرفتهاند .بنابراین جهانی شدن را به شعاری

برجس��ته برای توصیف فرایند یکپارچه ش��دن اقتصادی بینالمللی و لغو موانع تجاری و
محدودیتهایی مانند ارز خارجی و کنترلهای س��رمایه برای ش��هروندان سایر کشورها
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بیان میکنند ،اما این به معنای کنار گذاشتن دیگر ابعاد مهم پدیدۀ جهانی شدن نیست،
بلکه صرفاً به معنای اولویت دادن به این بُعد در ش��روع ،ادامه و عمق تأثیرات این فرایند
است.

بنابراي��ن ،در عصر حاضر ،كه ب��ه قول الوين تافلر 3عصر دانايى اس��ت و نهتنها كاال،

خدمات و س��رمايه ،بلكه افكار و دانش بش��رى نيز در بين كش��ورهاى دنيا بهآس��انى به

گردش درمىآيد ،نگاه به تغییرات سیاس��تگذاری آموزشی اهمیت دارد و ازآنجاکه هریک

از ویژگیهای اقتصاد جهانی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در آموزش عالی تأثیرگذارند،

توجه به آن مفید است.

 .3محورهای اقتصاد جهانی

 .3.1تغییر اقتصاد سنتی و تئوريهاي حاكم بر آن

با تغییرات اساسی در اقتصاد ،ديگر تئوريهاي سنتي نميتواند به تبيين روابط حاكم

بر اقتصاد بپردازد .در جهانی ش��دن ،اقتصادها و بازارها از ش��بکههای الکترونیکی به هم

پیوسته تشکیل میشوند و کارکنان و فروشندگان نیازی به گردآمدن در یک مکان واحد

1. Paul Hirst.
2. Grahame Thompson.
3. Alvin Tofler.

و شبکههای الکترونیکی ،اقتصادها و بازارها را با شتاب رهبری و اداره میکند .این وسعت

باعث میشود فرايندهاي مالي و اقتصادي دیگر نتوانند بهطور كامل و در سطح ملي ،تابع

سازوكارهاي داخلي و تصميمگيري دولتهاي خود باشند و امنیت اقتصادي از چارچوب

مرزه��اي ملي فراتر میرود« .افزايش وابس��تگي متقابل جهان��ي و افزايش منطقهگرايي،

ش��رایط را برای افزایش این تغییرات فراهم و امنیت اقتصادی جهانی را مطرح میکند»

(آش��فته .)153-46 :1387 ،در تئوریهای اقتصاد جهانی امنی��ت اقتصادی در اولویت امنیت
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به نام بازار ندارند .اقتصاد جهانی نه در یک مکان ،بلکه در زمان واقعی به هم وابسته است

کشوری قرار میگیرد.

 .3.2بازتعریف کار و تغییر تحوالت بازار

تغييرات بیان ش��ده که در اثر جهاني ش��دن در بخش اقتصاد بهوجود آمده تعاريف

جديدی براي واژههاي اقتصادی از جمله واژۀ کار مطرح کرده است .در عصر جهانی شدن

ازطرفدیگر حساسيت تابع تقاضاي نيروي کار و اشتغال را افزايش میدهد ،بازار کار

را زیر فشارهاي فزاينده میگذارد و سیستم تقسیم کار را تغییر میدهد .شايد مهمترين

تأثير جهاني شدن در حيطۀ اقتصاد و آموزش در بلندمدت را ميتوان در چارچوب تغيير
تقس��يم كار جهاني جس��تجو کرد ،این ویژگی ش��امل تقابلهای رایجی است که در آن

کش��ورهای توس��عهیافته و توسعهنیافته و همچنین کش��ورهای صنعتی و غیرصنعتی در
مقاب��ل هم قرار میگیرن��د .بر اثر اين پديده؛ مهاجرت بينالملل��ي نيروي کار با توجه به

کاهش هزينه و فرايند انتقال سريع اطالعات آسانتر میشود و بر پیچیدگیهای وضعیت
اشتغال و توزیع فرصتهای شغلی میافزاید (دادگر و ندیری.)73 :1385 ،
 .3.3جابهجايي تدريجي حاکمیت اقتصادی

يكي ديگر از شرايط «اقتصاد جهاني شده» تغيير نهادهای اجرایی اقتصادی از نهادهای

محلي به ش��رکتهای بينالمللي و فرامليتي اس��ت .با تش��کیل س��ازمان تجارت جهاني
بهعنوان يكي از نهادهاي مهم «جهاني شدن» و از بين رفتن محدوديت حاصل از مرزها

براي كاالهاي كشورهاي عضو ،رد تعرفههاي اقتصادي و بهطوركلي ،كمرنگ كردن قدرت
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دولته��اي ملي در وادي اقتصاد جهان؛ زمینۀ حاکمیت اقتصادی ش��ركتهاي فرامليتي

فراهم ش��د .این ش��رکتها نقشهای مختلفی را در حیطۀ اقتصادی انجام میدهند .آنها
در آغاز بهصورت چندملیتی و س��پس جهانی ظهور یافتند و از دهۀ  1990جای خود را
به شرکتهای جهانگیر دادند (بخشی و اویسی ،)267 :1382 ،بهطوری که مدیران شرکتها در

سطح جهانی سخن میگویند و جهان را بهعنوان یک کل عملیاتی فرض میکنند و محل
تولید را جایی تعیین میکنند که هزینه در سطح پایینتری باشد.
.3.4رواج مصرفگرایی جهانی

یکی از مهمترین نتایج اقتصاد جهانی چیرگی فرهنگ مصرفی در زندگی مردم است.

اقتصاد جهانی از دو طریق کلی مصرفگرایی با جهانی شدن رابطۀ نزدیکی دارد:

ـ فراگی��ر ش��دن محص��والت فراجهانی و کااله��ای مصرفی و مارکزن��ی جهانی به

مصرفگرایی دامن زده است.

ـ بس��یاری از ابزارهای تحقق میل به مصرفگرایی بهطور مستقیم از تکنولوژیهای
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ارتباطات جهانی پدید آمده و تکنولوژی ارتباطات جهانی مثل سرمایهگذاران عرضهکنندۀ
م��د و خیالپرازی هس��تند و فرایند تبلیغات و تکنولوژی تبلیغات��ی هر روز بر نیاز مردم

میافزاید .ش��رایط جهانی نق��ش محوری را در ایجاد تمایالت لذتگرایانه داش��تهاند که
اس��اس رشد مصرفگرایی هستند و از جملۀ این شرایط عمر کوتاه محصوالت و تنوع آن

و تولید آسان نسبت به گذشته است (تهرانیان.)15 :1380 ،
 .3.5توسعه فناوري ارتباطات اقتصادي

يكي ديگر از نتايج جهاني ش��دن اقتصاد توس��عۀ «اقتص��اد الكترونيكي» و يا مبادله

از طري��ق رايانه اس��ت .اين پديدۀ نوظهور فرصت قابل توجه��ي را در اختيار همگان قرار

میدهد تا بتوانند در امور اقتصادي جهان تازه ش��کل یافته ش��رکت کنند و «تأثیر عمیق
این پدیده تا به حدی اس��ت که جهانی شدن و پیامدهای آن بدون نوآوریهای گسترده
در زمینههای حملونقل و ارتباطات و دادهپردازی امکانپذیر نمیشد» (شولت.)120 :1382 ،

ظهور فناوری اطالعات ،تقاضای نیروی کار را به س��مت مهارتهایی کش��انده که مکمل
تکنولوژیهای جدید است.

 .3.6گسترش بازارهاي مالي و اطالعاتی جهاني

بهزعم بس��یاری از صاحبنظران؛ س��رمایهداری تاكنون چهار دوره را پشت سر نهاده

مصرفی به س��رمایه مالی و س��پس س��رمایه اطالعات و ارتباطات گس��ترش میدهد که

مهمترین تأثیر جهانی ش��دن در بخش سرمایه ،رشد عمدۀ سرمایۀ ارتباطات و اطالعات

است .انتقال آسان دادهها و اندیشه ،تصاویر از طریق شبکههای الکترونیکی در فضای فوق
قلمروی��ی و دادهپردازی دیجیتالی در دهههای اخیر به منابع اصلی انباش��ت مازاد مبدل

شدهاند و خود درعینحال در گسترش سرمایههای کاالیی در چهار جنبۀ مهم سختافزار،

نرمافزار ،خدمات و محتوا سهیم میشود .اما تقویت صنایع اطالعات و ارتباطات در کانون
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اس��ت :تجاري ،1صنعتي ،2مالي 3و اطالعات .4جهانی ش��دن انواع س��رمایهها را از سرمایه

س��رمایهداری بوده و تکنولوژی اطالعات به حدی گس��ترش یافته که پیتر کراکر 5اذعان
کرده اس��ت که جامعه ما بعد سرمایه داری ادعا شده ممکن است در واقع اقتصاد جهانی
را تحت سلطه سرمایه داری اطالعاتی قرار داده باشد (همان.)151 :

 .4آموزش عالی در عصر جهانی

عالی بیش از حد ساده تصور شده است .امکان دارد تصوری که برخی از این مسئله دارند

به توان جابهجایی دانش��جویان و اعضای علمی محدود باش��د و برخی دیگر نیز به مبادلۀ

دانش میان کش��ورها از راههای گوناگون معتقد باش��ند یا آن را فرایندی برای تغییر در
برنامه درس��ی تلقی کنند .نایت 6بهدرستی دربارۀ این اختالف نظر مینویسد« :ملتهای

مختلف درک و معانی مختلفی از بینالمللی شدن آموزش دارند و درهمآمیختگی بسیاری

دربارۀ مفهوم آن وجود دارد ،اما آنچه بیش��تر در بین کشورهای پیشرفته جهان به لحاظ

سرزیر ش��دن عرضۀ آموزش عالی خودشان دنبال میکنند ،دستیابی به بازارهای جهانی
آموزش عالی اس��ت و ازاینرو به بینالمللی شدن دانش��گاه بیشتر با دیدگاهی اقتصادی

مینگرند».

1. Commercial.
2. Industrial.
3. Financial.
4.Information.
5. Peter Druker.
6. Knight.
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در همین مورد ،دیم 1معتقد اس��ت چهار مفهوم اساس��ی ،نظامهای آموزش عالی را

تحت تأثیر قرار داده اس��ت که مفهوم جهانی ش��دن آموزش عالی را روش��نتر میکند:
مفهوم اول ش��امل گس��ترش جهانی تجارت خدمات اقتص��ادی و فرهنگی و بازار جهانی

میش��ود ،مفهوم دوم بینالمللی شدن مشارکت در اندیشهها ،دانش و نوگرایی مدیریتی

را دربرمیگیرد و مفهوم س��وم گس��ترش عملکرد تجاری واندیشۀ بخش خصوصی را در
نهادهای عمومی شامل میشود .آخرین مفهوم کارآفرینی در آموزش عالی است ،موقعیتی

که در آن اعضای علمی و اداری میکوش��ند با بنگاهی س��اختن فعالیتهای خود منابع
بخش خصوصی را بهخود جلب کنند )Deem, 2001: 7( .در این تعاریف از جهانی ش��دن؛

رویکرد اقتصادی نقش برجستهای دارد.

در ای��ن رابطه گاهی به مفهوم س��رمایهداری آکادمیک نیز توجه میش��ودکه برخی

اندیش��هپردازان آن را از نتایج جهانی شدن ـ بینالمللی ش��دن دانشگاهها میدانند .این

مفه��وم ک��ه گاه مفاهیمی نظیر کارآفرین��ی در آموزش عالی را نیز در پ��ی دارد درواقع
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نش��اندهندۀ تغییرات در اهداف و کارویژههای دانشگاه اس��ت که آن را بهجای حقیقت

دنبالهروی صنعت و بازار میکند ،بدین معنا که بخش صنعت و بازار با اس��تفاده از اهرم

مالی؛ دانشگاه را به انقیاد خود درمیآورند (جاودانی.)114 :1388 ،

گاهیاز مفهوم بینالمللی ش��دن دانش��گاه برای بیان جهانی شدن استفاده میشود.

در این صورت چنانچه بینالمللی شدن دانشگاهها بهمثابۀ پاسخی به جهانی شدن قلمداد

ش��ود ،این فرایند با دو رویکرد در س��ه سطح قابل بررسی است ،در سطح جهانی بهدلیل
مدیریت جریان حاکم بر نظام جهان از س��وی مراجع قدرت نظیر بانک جهانی و سازمان

جهان��ی و تجارت صندوق پول ،رویکرد کاالییس��ازی و تجاریس��ازی در آموزش عالی
مطرح است.

در عرصۀ منطقهای و ملی ،بس��یاری از کش��ورهای در حال توس��عه میکوش��ند تا

ب��رای کاهش مس��ئولیتهای بخش عمومی با بهرهگیری از ادبیات نوین و پیش��رو نظیر
خصوصیس��ازی ،کارآفرینی ،افزایش بهرهوری و پاس��خگویی ،نهاده��ای تولید علم خود

را بهس��وی بازار و کاالییس��ازی سوق دهند .در قلمروی س��ازمانی و فردی نیز وضعیت

مشابهی بهچشم میخورد ،بهگونهای که با تلقی کردن دانشگاه بهمثابۀ بنگاه اقتصادی یا

1. Deem.

سوق میدهند.

بنابراین در همۀ این تعبیرها؛ ارتباط اقتصاد و تحوالت آموزش عالی وجه بارزتری دارد

که بیانکنندۀ ارتباط قوی بین این دو و درواقع نشاندهندۀ ارتباط بین علم و تکنولوژی
اس��ت که با پیامدهای خاصی در اقتصاد و آموزش آش��کار میش��ود .ازاینرو با توجه به

ارتباط بین اقتصاد و آموزش؛ بهترین تعریف از آموزش عالی جهانی درک تأثیرات اقتصاد

بر آن میباشد که تجاری شدنحاصل همین تأثیرات و مهمترین بازتابهای آن است.
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به عبارتی بنگاه دانش ،هر دوی آنها را بهس��وی کس��ب درآمد بیشتر و افزایش بهرهوری

 .3تأثیرات اقتصاد جهانی در آموزش عالی

امروزه آموزش عالي در فرایند جهاني شدن اقتصاد با پديدۀ رشد سريع فناوريهاي

اطالع��ات و افزاي��ش تقاضا براي ورود به آموزش عالي روبهرو اس��ت .ازاینرو براس��اس

رويكرد سيس��تمي ،وظيفه و كاركرد دانشگاهها دس��تيابي به اهداف اقتصاد دانشمحور،

ب��ا ایجاد تغییری در آموزش عالی همراه اس��ت و پیامدهای رویکرد جهانی آموزش عالی

مطابق با تغییرات ذکر شده در بخش اقتصاد گام به گام آموزش عالی را به تجاری شدن
نزدیک میکند.

گام اول ـ انتقال آموزش عالی از تفکر سنتی

الگوی س��نتی آموزش عال��ی در قالب دانش��گاهها دربرگيرندۀ ايدههای کالس��يک

نخبهگرايان��ۀ افالطونی و در جس��تجوی دس��تيابی به آرمانهای خاص بوده اس��ت .این
آرمانها ش��امل تحقق رفاه از راه حرفهها ،جستجوی حقيقت از راه پژوهش و جستجوی

نظم و آزادی از راه رهبری خردمندانۀ جامعه بوده است و در کنار آن جستجوی نيکیها

از راه توس��عۀ اخالقيات و پرورش انس��ان و جس��تجوی زيبايي از راه توسعۀ قابليتهای
زيباييش��ناختی دنبال میش��د ( .)Scholte, 2000: 22اما آموزش عالی بهعنوان نهادی پویا

همگام با تحول ساختارهای اجتماعی تغییرکرد و در دورۀ معاصر و عصر فرانوین در مسیر
تحوالت عصر اطالعات و دانش قرار گرفت.
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در ای��ن مرحله آموزش عالی عالوهبر مبانی فلس��فی ب��ا تحوالتی در بخش اقتصادی

روبهرو ش��د که بهطور جدی رویکردهای س��نتی را به چالش کش��ید ،اعتبار بسیاری از

ارزشهای گذشته را از بین برد و تحوالتی را بهوجود آورد که با نگرش سنتی قابل تبیین

نبود .ناکارآمدي تفکر س��نتي در آموزش عالی س��بب ش��د که آموزش به دور از تمرکز و
محدودیت ،فرصتهاي جدیدی را برای کاربرد و استفاده از دانش فراهم کند.

راسکه )2003( 1در مقایسۀ بین پاردایم سنتی و جدید عقیده دارد که دانشگاه سنتی

نهادی و متمرکز اس��ت ،درحالیکه دانش��گاه جدید بهسوی تمرکززدایی و شخصی شدن

حرکت میکند .لیوتارد 2این تحوالت جدید دانش��گاه را با تأکید بر نقش مهم دانش��گاه

در دورۀ فرانوی��ن همس��و ب��ا تحوالت دیگر میداند و بر این باور اس��ت ک��ه با دگرگونی
معرفتش��ناختی ،دانش براس��اس ارزش اس��تفاده و فایدهمندی م��ورد ارزیابی و داوری

ق��رار میگیرد نه براس��اس میزان قدرت ،توانایی و دق��ت در بازنمایی واقعیتهای جهان

( .)127-Harvey, 1989: 122با این رویکرد ،اندیشهپردازان آموزش و نهادهای آموزش عالی
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جهان را به دو دسته تقسیم میکنند:

ـ گ��روه اول آموزش آزاد و پرورش ماهیت بش��ری را اه��داف عالی نهادهای آموزش

عالی قرار میدهد.

ـ گروه دوم مهارتآموزی حرفهای و پاس��خگویی ب��ه تقاضای بازار را در اولویت قرار

داده که شکلدهندۀ ماهیت برخی دیگر از نهادهای آموزش عالی است.

اما بههرحال همۀ نهادهای آموزش عالی با فرایند تغییرات خواس��ته یا ناخواس��ته از

تفکر س��نتی وارد تفکر و س��اختار عصر جهانی میش��وند که این تغییرات بازاندیشی در

راهبردها و سیاس��تها را ضرورت میبخش��د .ازاینرو میتوان گفت که چهار موتورعلوم،

فن��ون ،صنعت و س��ود ،آموزش عالی را به جلو میراند (جاودان��ی 108 :1388 ،و  )112و ادامۀ
حیات آموزش عالی را تضمین میکند.

این تحوالت موجب تغییراتی نسبتاً گسترده و گاه کام ً
ال متفاوت در نظامهای آموزش

عالی جهان شده است که از سیاستگذاری اقتصادی و مادی دانشگاهها تا محتوای آموزشی

را دربرمیگی��رد .گاهی نیز بهصورت هدفهای س��ودآورانه برای تأمینکنندگان آموزش
1. Raske.
2. Jean-François Lyotard.

گام دوم ـ تغییرجایگاه دانشگاه

تغییر جایگاه دانش��گاه از نه��ادی فرهنگمحور به یک نه��اد اقتصادی خودگام دوم

تأثیرگذار در جهانی ش��دن بود .با نفوذ اقتصاد جهانی در آموزش عالی ،دانشگاهها از یک
نه��اد عمومی در خدم��ت جامعه و جهان به یک نهاد خصوص��ی در خدمت بازار و تولید

سود ،نزدیک و با جهتگیری بهسمت سرمایۀ آکادمیک به یک بنگاه دانش تبدیل شدند.
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عالی آشکار میشود و دومین گام با تغییر جایگاه دانشگاه عصر جهانی شکل میگیرد.

در کن��ار آن از نظر سياس��ی؛ آموزش بهعنوان بُعد چهارم سياس��ت خارجی قلمداد

و همکاری آموزش��ی به منزلۀ نوعی س��رمايهگذاری برای آين��دۀ روابط ديپلماتيک ميان

ملتها محسوبشد .اغلب نخبگان سياسی از ميان دانشگاهيان برگزيده شدند و اقتصاد
در قالب علم؛ نقش تعیینکنندهای در بازی سیاسی کشورها یافت (.)Rose and Rose,1969

بنابراین دانشگاهها از خدمت به نخبگان و قدرت ،به خدمت به تجار و صنايع تغییرکرد.

نيازهاي انساني بود ،مقدمۀ تحول روندآموزشی در رویکرد تجاری آغاز شد (هيرش.)102 :1381 ،

ام��روزه افزايش تقاضا براي آموزش مهارتهاي متناس��ب ب��ا نيازهاي در حال تغییر

صنايع و تجارت ،محتوا و برنامه آموزش��ی دانشگاهها را تغییر و غلبة ارزشهاي كاربردي

بر ارزشهاي سنتي را افزايش داده است .حتی در نظريههاي يادگيري مشاركتي و يادگيري

فعال ،بهجاي بُعد شناختي بيشتر بر بُعد اجتماعي و اقتصادی آموزش تأكيد میشود و این

ام��ر انقالبي در روشهاي تدريس و آموزش بهوج��ود آورده که در بهترین حالت؛ تقاضا را
براي تغيير جهت دانشگاه بهسوي پژوهشمحور بودن و توليد دانشی كه مستقيماً در صنعت
و تجارت و مؤسسات اقتصادي و بازار بهكار آيد افزایش میدهد (پورعزت و دیگران.)6 :1387 ،

همی��ن روند همراه با تقاضای آموزش دائمي و مادامالعمر ،دانش��گاهها را بيش از هر

زماني با گس��ترش كمي و كيفي مواجه کرده است .این پدیده باعث پرورش افراد زیادی

ش��ده اس��ت که با روشهای پژوهش آش��نا بوده و درعینحال از مهارتها و دانشهای
متفاوت برخوردارند .متقاب ً
ال فرایند توس��عۀ تقاضا برای دانش تخصصی در بخش صنعت،
همکاریهای مختلف را با دانشگاهها و مراکز علمی الزامی میکند.
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این همکاری با تالش دانشگاهها برای شکلدهی به منابع فیزیکی و انسانی با کاربری

خاص ادامه و با تش��دید این رقابت؛ تعداد این زمینهها گسترش داد زیرا با توجه به پویایی

بازارها؛ کم و بیش مش��کالت جدیدی مطرح و باعث حرکت مراکز تولید علم و شبکههای

ارتباطی میشوند .بنابراین دانشگاهها را با تغییر محتوا و برنامهریزی مداوم در جهت تولید

اشکال جدید دانش و شکلدهی به سرمایۀ انسانی روبهرو میکند (توسلی.)377-376 :1386 ،

مجم��وع این تقاض��ای متقابل اقتصاد و دانش��گاه همراه با رقاب��ت نهادهای آموزش

عالی برای تولید دانش مش��ارکتی سبب میشود راههای مختلف جذب حمایتهای مالی

پیگیری ش��ود .بنابراین دانش��گاه تعداد همکاریها و قراردادهایی را که خود نیز بخش��ی

از آن اس��ت را افزای��ش میده��د .همچنین اعضای علمی و دیگر مناب��ع خود را در ابعاد

جهانی جستجو میکند و وارد گروههای حل مسئلۀ جهانی میشود .ازاینرو سازمانبندی

متفاوتی دارد و با این رویکرد دانشگاهها نسبت به جامعه ،وسیعتر ،بارزتر و انعطافپذیرتر
عمل میکند (همان.)382 :
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کمی
ای��ن انعطاف و حجم درخواس��ت ورود به مراکز آموزش عالی که با گس��ترش ّ

دانش��گاهها خود عامل رقابت دیگری بین دانشگاههاس��ت ،راه را برای استقالل اقتصادی

آنها باز میکند و منابع مالی تجاری شدن را در آموزش عالی کاهش میدهد.

گام سوم ـ تجاری شدن آموزش عالی

دانش��گاهها ازیکطرف بهدلی��ل مأموريتها و کارکردهای اقتص��ادی و ازطرفدیگر

اهمیت وس��عت دادن و افزایش امکاناتش��ان بهدليل انبوه دانش��جويان ،ناگزیرند پاسخگو
باش��ند و ملزم به اتخاذ استانداردهای ارزشيابی ،مديريت شفاف و دموکراتیک باشند و با
مش��ارکت عدۀ بيشتر مردم امکان بيشتری برای مستقل شدن دانشگاهها از دولت فراهم

کنند.

همۀ این مراحل به خصوصیس��ازی نهادهای آموزش عالی ختم میش��ود و تغییرات

اقتصادی در بخش مالی نظامهای آموزش��ی را با اصالحات اساس��ی روبهرو میکند .تغییر

هزینههای عمومی آموزش از سطوح باالتر به پایینتر آموزش یکی از مهمترین این تغییرات
است .در این طرح با خصوصیسازی آموزش عالی و کاهش یارانۀ تحصیالت تکمیلی برای

عدهای ،تالش میشود فرصت بیشتری برای شمار فراوانی از دانشآموزان دورۀ ابتدایی فراهم

از س��رمایههای خیرخواهانه و غیرانتفاعی ،مشاركت دانشجويان و متقاضيان آموزش عالي

در تأمين بخشي از هزينهها از راه پرداخت شهريه يا دريافت كمكهاي عمومي در سراسر

جهان به ضرورتی اجتنابناپذير تبديل شده است (پورعزت و دیگران.)6 :1387 ،

از این مرحله به بعد بهمنظور تأمین بودجه و رقابت بر س��ر جذب س��رمایۀ بیشتر در

بین نهادهای آموزش��ی عالی سیاس��تگذاری میش��ود .اصالحات با محوریت خودگردانی

اقتصادی بخش آموزش و تربیت افرادی که بتوانند به دنبال سود فردی خود باشند؛ آغاز
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ش��ود (کارنوی و دیگران .)56-57:1384 ،در نتيجة افزايش نياز دانش��گاهها به بودجه ،بهرهگیری

میشود ،به این منظور مهارتآموزی گس��ترش مییابد .بنابراین سیاستگذاری اقتصادی
ناخودآگاه دانشگاهها را وارد بازار رقابت جهانی میکند (کومبز.)12-13 :1373 ،

سیاس��تی که آموزش عالی در تجاریسازی دانش��گاه در پیش گرفته ،عمدتاً فروش

آموزش بوده است .این رویکرد تجاریسازی در دانشگاه برگرفته ازآموزههای سرمایهداری

دانش��گاهی بوده و ناظر بر همۀ فعالیتهایی اس��ت که بهمنظ��ور جذب منابع خارجی از

اختراع ،لیس��انسدهی و تأسیس ش��رکتهای زایشی و همچنین رفتارهای شبهبازاری را
دربرمیگیرد که با هدف رقابت بر سر جذب منابع است و نه الزاماً کسب سود.

فروش فضا و دیگر امکانات مادی دانشگاه نیز کاالیی سختافزاری است که دانشگاه

با فروش آن به مردم و بخش خصوصی بخشی از سرمایهاش را تأمین کند.

امروزه دانش��گاهها در س��طح جهانی از فرصت برخورداری از انبوه مشتریان در میان

اش��خاص حقیقی بهره میبرند و در رقابتاند تا این بازار را از دس��ت ندهند .بنابراین به

نوعی میتوان گفت دانشگاه ناچار است بخشی از ظرفیت موجود را بهکار بگیرد و بخشی

از منابع مالی خود را از این راه تأمین کند.

درگام سوم دانشگاهها بهعنوان بنگاهی اقتصادیاند که در آن دانش ،پژوهش و مشاوره

سه کاالی نرمافزاری عمدهای است که دانشگاه برای عرضه به جامعه در اختیار دارد .یعنی
خدمات آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای سه کاالی قابل فروش دانشگاه محسوب میشوند.

این رویکرد مزیتها و معایبی دارد که در بحث و نتیجهگیری مطرح خواهد شد.

بحث و نتیجهگیری
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جدول شماره  :1فرایند حرکت آموزش عالی در فرایند جهانی شدن اقتصاد
تغییر اقتصاد سنتی و تئوریهای حاکم
انتقال آموزش عالی از تفکر سنتی
گسترش اقتصاد دانش بنیاد در سطح بینالملل
تغییر جایگاه دانشگاه
گسترش تقاضا نیروی متخصص و دانش مشارکتی
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جهانيشدن ،زنجيرهاي از دگرگونيهاست كه عرصههاي گوناگون فرهنگ ،سياست

و اقتصاد كش��ورهاي جهان را دربرگرفته و روابط متنوع و متقابلي برقرار ميکند .در اين
ميان ،بُعد اقتصادي جهانيشدن ،با توجه به قدرت تأثیرگذاری آن در سياست و فرهنگ،

اهميت ويژهاي دارد .جهانى ش��دن اقتصاد را مىتوان به معناى باز ش��دن مرزها ،توسعۀ

 174تجارت و س��رعت بخش��يدن به تحوالت صنعتى جهان دانس��ت .بهطوریک��ه تمام ابعاد
اقتصادى يك كشور با اقتصاد سايركشورها ارتباط پيدا کرده و اين ارتباط ،انتقال نيروى

انسانى متخصص ،كاالها و خدمات ،واحدهاى توليدى و منابع سرمايهاى را بهدنبال داشته

است.

این تحوالت اقتصادی وابستگی و نياز کشورهای جهان را به علم افزايش داده ،شکل

تازهای از وابستگی «اطالعاتی» و «علمی» را ميان کشورهای جهان ایجاد کرده و آموزش

عالی را نیز بهطور جدی تحت 
تأثیر قرار داده است .رویکرد اقتصادی آموزش عالی ادامۀ

روندی است که با رویکرد تلفیقی علم و صنعت پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد.

در این روند؛ علم و صنعت در یک مس��یر قرار گرفتند و این ارتباط به جایی رس��ید

ک��ه اقتص��اد و دانش��گاه را در عصر جهانی در تعام��ل مداوم ق��رار داد .در پدیدۀ جهانی

اقتصادی فراهم میکند .با این پیوند عمیق؛ درک صحیح از آموزش عالی بدون شناخت

ویژگیهای اقتصاد جهانی غیرممکن است .دگرگونیهای فراوان و شتابان ناشی از اقتصاد
و توس��عۀ دانشمحور ،جایگاه ای��ن آموزش و نهادهای تابعه را بهش��دت متحول کرده و

برنامهها و راهبردهای آن را تغییر داده اس��ت .با این رویکرد ،رسالت آموزش عالی تغییر

مییابد و دانشگاهها را ملزم میکند با دقت بیشتری به دیدگاههای اقتصادی توجه کنند.
تعامالت راهبردی بین دانشگاهها و مراکز مهم تولید و صنعت در سطح جهان ،توسعۀ
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ش��دن ،توسعۀ علمی و تقویت آن در مسیر این تحوالت شرایط را برای تحقق زمینههای

دسترس��ی به منابع آموزش��ی منعطف ،و بهرهگیری از قابلیته��ای یادگیری الکترونیک

برای تس��ریع فراگردهای آموزشی راهبردی عصر جهانی است که دانشگاهها با آن روبهرو
هس��تند و متقاب ً
وکمیت دانشگاهها و کاهش منابع مالی نیز تأثیرات این
ال تنوع دانش��جو
ّ
راهبرد است.

بنابراین كارآمدي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در پاسخ به انتظارات بخش توليد

همراه��ي ،برخورداري از توان مالي و اقتص��ادي كافي بوده و همین امر نهادهای آموزش

عالی را بهسمت تجاری شدن سوق داده است.

در ایران؛ این موضوع در دانش��گاههای دولتی آغاز و روند تجاریسازی آموزش عالی

با واحدهای دانش��گاهی غیردولتی تداوم یافت :دانشگاههایی که کمترین وابستگی مالی
را به دولت دارند ،ازاینرو دانشگاههایی پدید آمد که بهعلت خدماتی که به جامعه عرضه

میکردند ،میبایست منابع مالی خود را نیز تأمین میکردند .پس بهسمت خصوصیسازی،

تنوع س��رمایه و امور غیرانتفاعی کش��انده ش��دند .این فرایند با گامهایی آغاز شد که در

جدول  1مشخص شده است.

یکی از مهمترین گامها در اين مس��ير ،ش��ناخت مقولة توسعه ،اقتصاد دانشمحور و

رویکرد اقتصادی آموزش عالی از مقوالت مش��ابه است .هرچند این مقوله پديدهای عيني

و اقتصادي ـ اجتماعي بوده ،اما امري پيچيده و چند بُعدي است و بهسادگي نميتوان از

آن گذشت و تغييرات اساسي كيفي و زیرساخت فرهنگی آن را نادیده گرفت .در غیر این

صورت؛ آموزش آزادیهای بنیادی در دانشگاهها به آزادیهای اقتصادی تبدیل میشوند
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و بهجای تعامل نهادهای علمی؛ دانشگاهها با تکیه بر ارزشهای بازار ،و پول و سود بیشتر
وارد بازار رقابت اقتصادی شده و بهصورت مقاطعهکار و دالل دانش نمود مییابند.

این روند علیرغم تأثیرات مثبت ،در بهترین حالت نیز دارای آس��یبهایی اس��ت که

در نظر گرفتن آنها به کاهش آن کمک میکند.

میتوان گفت در مواردی روند پذیرش دانش��جو در سیاس��ت تجاریسازی میتواند

بهنحوی باش��د که دانش��گاههای تجاری ش��ده چندان کوشش��ی در ارزیابی و س��نجش

صالحیت داوطلبان ندارند زیرا این دانش��گاهها چندان به ل��زوم برخورداری داوطلبان از
صالحیتهای الزم برای ورود به مقاطع مختلف دانشگاهی اعتنا نمیکنند که این مسئله

کیفیت آموزش را در دانش��گاههای تجاری بهش��دت کاهش میدهد .این مس��ئله باعث

افزایش نابرابری اجتماعی ،مدرکگرایی ،ناتوانی در تولید علم ،جدایی دانش��گاه از جامعه

و ناتوانی در کاربردی کردن علم میشود.

در س��طوح باالی تجاری ش��دن؛ دانش��گاه آموزش را نه به اش��خاص حقوقی یعنی
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سازمانها ،بلکه به افراد یا اشخاص حقیقی میفروشد که این مسئله پیامدهای گوناگونی

را در آموزش عالی رقم خواهد زد .بنابراین به این دلیل که دانش��گاه آموزش را همزمان
به تعداد بس��یاری از افراد ارائه میدهد ،کیفیت آموزش در دانش��گاههای تجاری ش��ده
بس��یار تنزل مییابد ،بهطوریکه تجارت بهصورت مستقیم انجام میگیرد و اگر اشخاص

حقیقی در زمان مقرر پول را پرداخت نکنند از دریافت بس��تۀ آموزش��ی و مدارک مربوط
محروم میشوند .همچنین اعطای وامها به شیوۀ کنونی نیز بیش از آنکه به نفع اشخاص

دریافتکنندۀ آموزش باشد به نفع دانشگاه برای حفظ مشتری است ،درواقع نوعی لحاظ
کردن آستانۀ فشار وارده بر آنهاست تا بهکلی قید تحصیل و کسب مدرک را نزنند.

با توجه به اجتنابناپذیر بودن این روند؛ کاهش آسیبها ،که نمونههایی از آن اشاره

ش��د ،یکی راهبردهای عاقالنه اس��ت .بنابراین واحدهای دانشگاهی باید در مسیر تجاری

ش��دن ،سیاست جایگزینی فروش خدمات پژوهش��ی و خدمات مشاورهای را دنبال کنند

زیرا دانشگاه باید بتواند خود را بهنحوی تقویت کند که بازار مشاوره و تحقیق پررونقی را
پدید آورد و در این مورد نیز آموزش عالی میتواند به کمک واحدهای دانشگاهی بیاید.

همچنین سیاس��ت فروش آموزش به اش��خاص حقیقی باید بهتدریج جای خود را به

سیاست فروش آموزش به اشخاص حقوقی یعنی شرکتها و سازمانها بدهد .در صورت

میکنند و اس��تانداردهای کار حرفهای را رعایت نمیکنند ،ازآن محروم یا بسیار محدود

ش��وند و دانش��گاهها از این روش یا راههای مشابه دیگر برای تجدید نظر تحت فشار قرار

گیرند.

در کنار این موارد درصورتیکه برای جذب سرمایه از طریق فروش مستقیم آموزش

نظاممند و متناسب با هزینههای ساالنه هر واحد دانشگاهی تعیین شود ،از تبدیل دانشگاه

کمیت جلوگیری میش��ود.
به بنگاههای اقتصادی صرف و کاهش کیفیت بهدلیل افزایش ّ
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وجود کمکهای مالی دولتی ،دانش��گاههایی که بیش��تر مانن��د بنگاههای اقتصادی عمل

نکتهای که در این میان باید مدنظر داش��ت این اس��ت که رویکرد اقتصادی آموزش عالی

نباید با تبدیل کردن اخالق و منش علمی به منش بازاری؛ به پویایی و قداست نهادهای

آموزش عالی آسیب وارد کند تا تعهدات اجتماعیو فرهنگی با تعهد اقتصادی جایگزین

شود .همچنین نباید با تأثیرات اقتصاد در تحوالت آموزش عالی بدبینانه برخورد کرد بلکه

باید آنها را ش��ناخت و برایش��ان راهبردهای منطقی و واقعبینانه اتخاذ کرد و این نکته

 -آشفته تهرانی ،امیر ( .)1387جامعهشناسی جهانی شدن ،تهران :نشر دانژه.

 -بخش��ی ،عباس و حس��ین اویسی ( .)1382مجموعه مقاالت همایش جهانی ش�دن (بیمها و امیدها)،

انتشارات حدیث روز.

 -باقريان ،محمد ( .)1382چالشهاي اساسي توسعه و روندهاي جهاني ،تهران :سازمان مديريت صنعتی.

 پورع��زت ،علیاصغ��ر ،حمزه خواس��تار و جمعی از نویس��ندگان (« .)1387الگوی مطلوب دانش�گاهها وآموزش عالی در عصر جهانی» ،مجلۀ دانشگاه اسالمی ،سال دوازدهم ،ش .4

 -پوراحم��دی ،حس��ین (« .)1380فراینده�ای جهانی ش�دن و چالشهای مفاهی�م در رخداد یازده

سپتامبر» ،فصلنامۀ سیاست خارجی ،سال پانزدهم ،ش .4

 -تهرانيان ،مجيد (« .)1380جهانی شدن فرهنگ و فرهنگ جهانی شدن» ،نشريۀ پل فيروزه ،ش .1

 -توسلی ،غالمعباس ( .)1386جامعهشناسی و آموزشوپرورش دیروز ،امروز ،فردا ،تهران :انتشارات علم.

 جاودانی ،حمید (« .)1388جهانی ش�دن و آموزش عالی ،گسس�ت بین نظریه تا کنش ،راهبردهاینوین برای توسعه آموزش عالی ایران» ،فصلنامۀ پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،ش .53
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 -س��جادی ،سید مهدی (« .)1382جهانی ش�دن و پیامدهای چالشبرانگیز آن برای تعلیم و تربیت»،
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