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 یادداشت مترجم 
  سودجویی  ی  بار دیگر مسئله  آزمون کنکور سراسری در ایرانسابقه« در  »تقلب بی 

  دانشگاه  سازی تجاری  نیز و آموزش عالینظام در  ساختارمند گرانه از طریق فسادغارت

به گزارش   جامعه برنشاند.در مرکز توجه عمومی  تری رونمایی کرد و  با وضوح بیش را  

االت کنکور از ؤس  »قیمت فروش پاسخ  ،های صنفی فرهنگیانشورای هماهنگی تشکل

درصد مبلغ را پیش از آزمون   ۳۰میلیون تومان متفاوت است. مشتریان    ۵۰۰تا    ۳۵۰

را   مابقی  میو  پرداخت  نتایج  اعالم  از  گستردهکنندپس  بازتاب  خبرها  این  در .«  ای 

  کارگران و فرودستان که بیش   انها پیدا کرد. قطعاً فرزندهای اجتماعی و رسانه شبکه 

اند، قادر نخواهند بود در این  ی فقر و گرانی و تورم گرفتار آمده از هر زمانی در منگنه 

هایی بپردازند که مبالغ صدها میلیونی را دارها و آقازادهل »بازار آزاد« به »رقابت« با پو

می  کنکور  سؤاالت  پاسخ  خرید  تالش  . کنندصرف  نتیجه  می در  باد  بر  و هایشان  رود 

در واقع، دانشگاه به بنگاهی سودمحور و    شود.شان به یأس و نومیدی بدل می رؤیاهای 

گروه برای  و  های ذی یغماگر  در حاکمیت سیاسی  آموزشی رانت نفع  نظام  در   خواران 

 تبدیل شده است.

های نولیبرالی از سوی سازی سیاست افزون بر این، به موازات بیش از سه دهه پیاده 

سازی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی های درون حکومتی  جمهوری اسالمی، خصوصی جناح 

ترتیب، در بدین روندی تصاعدی و گسترده داشته است.  عالی  آموزش  سازی  و کاالیی

مند برای کسب دانش  نظامیندی  افرداری، آموزش و پژوهش نه فرصت و  نظام سرمایه 

عنوان کاالی ها، که به و تولید محتوا در راستای ارتقای رفاه و آسایش و آگاهی انسان

آموزان، دانشجویان و اقتصادی برای فروش در »بازار نظام آموزشی« به مشتریان )دانش

   ( نگریسته شده است.گرانپژوهش

از سوی    entrepreneur  دانم که در زبان فارسی اصطالحالزم به توضیح می

که عمیقاً جانبدارانه و در   است، اصطالحی  به »کارآفرین« ترجمه شده  جریان اصلی

منتها این  .  کندداری عمل می ی سرمایهخدمت توجیه سازوکارهای نظام استثمارگرانه 

هاست؛ یا در ها و بنگاه در شرکت  وکارصاحبان کسب به معنای کارفرما یا    واژه در اصل

العاده اقدام به دارانی است که به منظور کسب سودهای فوقیک کالم به معنای سرمایه
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بنگاه  میتأسیس  مختلف  سپهرهای  در  اقتصادی  اینازاین.  کنندهای  به  نظر  که  رو، 

نظا در  عالی  تحقیقاتی   مراکز  و  سرمایهدانشگاه  بهم  اقتصادی   داری  بنگاه  یک  عنوان 

می عمل  اصطالحسودمحور  برای  متن  این  در  معادل   entrepreneurکند،  از 

 کنم. استفاده می  ساالری بنگاه 

ی ارزنده کمک شایانی به فهم و تبیین بهتر  نقش دانشگاه در  خواندن این مقاله

 خواهد کرد.امروز داری نظام سرمایه

*** 

 چکیده 
فزا  نیا روند    هایروشو    یدانشگاهآکادمیک/  ی دارهیسرماسوی  به  ندهیمقاله 

امر   نیا  .گذاردمی بحث  را به  آموزش و پژوهش    ی هانهیسودمحور در زم  ی ساالرانهبنگاه 

م  یزمان دانشگاه   دهدی رخ  فشارهاکه  تحت  و  مختلف  طرق  به  و    ی ادار  ،یمالی  ها 

 ترش یو ب   کنندی عمل م  طمعبی   ی قات یو تحق  یمراکز آموزش  هیتر شب، کمکیدئولوژیا

  ی ریپذرقابت  ی ارتقا  ا یدرآمد و/   سازی بیشینه شان  که هدف   اندی اقتصاد  ی هابنگاه   هیشب

ات مؤسس  نیرقابت ب  دیتشد  یُمنبه  .  کنندی م   تیکه در آن فعالاست  یی  فضاها  ی تصاداق

اعتبارسنج ازجمله در   یالمللن ی ب  ی بندو رتبه  سیتدر  ی برا  یالمللن یب  یمربوطه )که 

رقابت  یابدانعکاس می پژوهش    ی برا ب   دیتشد  (،   ی  اس یو س   ی اقتصاد  ی فضاها  ن یشده 

که   (’me-too-ism‘)  «همرنگ جماعت شدناند، و »هجای گرفتتر که در آن  گسترده

  شده است.  تری جهان  تحول  نیا  ،دادهافله سوق  قپیوستن به این  به  را    یاجتماع   گرانیباز

سرما  جااین ن  یغماگر  دانشگاهی   ی دارهیگسترش  م   زیرا  نظر  ا  رمیگیدر  چون   ن یو 

فضا  ترینآشناکم  از  است،  آن  کوتاه  محدود   ی نوع  نوشتار  این  ا  ی برا  دادن    ن ی نشان 

 ساالرانه بنگاه و    یدانشگاه  ی دار هیمورد بحث سرما  تر گسترده  ی هانمونه  ی موضوع به جا

، بنگرید به ج سوپ موارداین    ی همهدرخصوص    ترشی ب   های برای مثال )   کنم ی استفاده م

2۰17 .) 

سرمایههاکلیدواژه دانشگاهی،:  سرمایهساالربنگاه   داری  سیاسی،  ی،  داری 
 بنیان، رقابت. سازی، اقتصاد دانشمالی 
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  ر یاز تأثناشی  ،  دارد. نخستسه منبع عمده    یدانشگاه  ی دارهیسرما  ی سو  به   شیگرا

 دیانباشت جد  ی هام یبه رژ  سمیاز فورد  فرارونده  « در گذار بنیان»اقتصاد دانش  میپارادا 

 یهیسرما  ی ازهاین  تا  خواهدی از آموزش و پژوهش م  ،می پارادا   نیا  .(2۰۰4است )جسوپ  

 ی و خدمات را برا  هارساخت یرا برآورده کند، ز  تغییردرحال  بازار کار و اقتصاد   ی انسان

انتقال    یاری رساند  هی که به انباشت سرما  ی او دانش را به گونه   نمایدوکار فراهم  کسب 

 یخُبره   به حامالن  گران پژوهش و    دیاسات  ان،یکه دانشجو  کندی م  هیتوص  ن یهمچن  دهد.

نول  شوند.  ل بد  ی فکر  ی هیسرما   یاقتصاد  ی هامیو ظهور رژسازی  یمال   سمْیبرالی دوم، 

را ممکن ساخته که منطق خود را به آموزش و پژوهش    ی مالی[  ]سرمایهتحت تسلط  

م بحران  دهد.ی گسترش  آن  اغلب که  )  مالی  ـ  ای بودجه  ی هاو سوم،  مورد   اغراق   در 

تا خواهان کاهش  کند  ی فراهم م  برالینول  ی دولت  رانیمد  یرا برا  توجیهاتی  ،(شودمی 

شود که آن می  منجر به  سازوکارهایی  نیچن  ها شوند.نهیزم  نیدر ا  یعموم  ی هانهیهز

را فراهم انبوه    آفرینیصالحیت که    یجهان   ی  رقابت  پژوهشی ها و مؤسسات  دانشگاه   بین 

 . تمایزی روزافزون ایجاد شود  ی امنطقه   ای  ی محل  اسیدر مق   مستمر  آموزش  کنند با می 

ب   نیهمچن به   یتلق  نیتنش  پژوهش  و  آموزش  کاالهادانش،  از   ا،ی  یعموم  ی عنوان 

شان که گردش محدود  گذاری قابل قیمت   عمومی   ای  یخصوص   ی عنوان کاالهابه   دیگرسو،

 .بخشدرا تعمیق می  ،سازدمیها محروم  آن  ی بالقوه   ی ا یرا از مزا  ی ]از متقاضیان[ اریبس

 

 سازی سازی و مالیسازی، بازاریاقتصادی
تنوع  به   یدانشگاه  ی دار هیسرما  ی درباره  رشدیابنده   اتیادب و  معنا  ندرت 

تمرکز غالباً    دهد.یآن را مورد پرسش قرار م  ی توسعهتکوین و  مراحل    ای  ی دارهیسرما

تغآن   سازمان   رییبر  قابلدر  و  و   ی داخل  ی بازارها  یمعرف  ،یداخل  تیریمد  ی هاتیها 

  ی  ]شغلی [ثباتیو ب  زیمتما  یشغل  ی ها ریمس  ت،یف یک  نیتضم  سازوکارهای بازارها،  شبه 

نهادها فزاینده با    تیریمد  ی برا  دیجد  ی اواسطه  ی ،  و  داخل  در  دانش  انتقال  و 

 جا نی، ا. در مقابل (Slaughter and Cantwell 2012)است    یخارج  های مشارکت 

پنج مرحله   یدانشگاه  ی دارهیظهور سرماتوان  می که    کنم ی م  شنهادیپ قالب   یرا در 
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بالقوه   زیمتما  ی لیتحل ترسهم   و  نظر  ی برا)د  کر  میپوشان   یتجرب   اتیو جزئ  ی منطق 

  یرا برا   هاتیمحدودبرخی  بخش    نیاساس، ا   نیبر ا(.  2۰17، بنگرید به جسوپ  ترش یب

از    کندی م  شناسایی  دانشگاهی  ی دارهیسرما مانع  همه   پیمودنکه   ل مراح  ی کامل 

مال  ی برالینول  شهر ویران  کیبه    دنیرس به    .شودی م  شدهسازی ی کامالً  که ایننظر 

اقتصادها  دانشگاهی  ی دارهیسرما در  سلطهیی  معمواًل  تحت  قبالً  بازار   ی که   روابط 

  ، برانگیزندناقشه مکه اغلب  یاول، در حال  ی سه مرحله  ابد،یی بودند، توسعه م  ی دارهیسرما

هم  است  باشند    یپوشانممکن  هم    ایداشته  گرا  هر  شوند.  ادغامبا   یها شیمرحله 

را    زای بحران برخیم  خلقخود  و  شوند.  هاگاماز    یکند  معکوس  است  اینک   ممکن 

 کنم. مراحل را ارائه می

فروش   ی برا  تولیدشده  عنوان آموزش و پژوهش به را    ی سازیتجار  ،اول  ی مرحله

می نظر  می.  گیرددر  نمونه  کرد  توان  برای  شهراشاره   یهادانشگاه   ،یخصوص  ی هیبه 

از  یمرحله شامل اشکال مختلف  نیا . ی تجار  های پژوهش آموزش از راه دور و  ،برشهریه

هنوز    ی کاال   دیتول که  است  ازساده  تابعی   ی دارهیسرما  دیتول  ی  رقابت  ی فشارها  به 

الزم   اجتماعاًتا زمان کار  در نیامده    بازار  مند بای  میانجی دار ه یسرما  دیو تول  سودمحور

  ، نخستین  ی مرحله  نیدر ا  ی حت  .ابد یکاهش    هیسرما  برگشت/گردشو زمان    دیتول  ی برا

کمیاب  پرطرفدار  های ل یموبا  انیمشتربه  ]اصطالحاً[    شجویاندان   شوند، ی م  لیتبد  و 

مطالبه و سپس حفظ    فکری/معنوی   تی و حقوق مالک  شودی م  ییکاال   تْیدانش و خالق

 .شودی معامله م ای

بر  دوم    ی مرحله بازار   رایز   ،دارد  سازیسرمایه  ی هاگام  نیاولداللت   اقتصاد 

عال  یخاص  ی دارهیسرما آموزش  م  پژوهش و    یدر  نت  ابدیی توسعه  در    ندیافر  ،جهیو 

آن   د یتول  ی سازعقالنی دانش،    شاهد تجارت آزاد و نیز  .  کندی م  تیرا تقو  ی سازی تجار

شد کنترل  اساس  باز  هانهیهز  دیبر  هستآن  یابیو  دانشگاه   م،یها  مؤسسات و  و  ها 

 . کنندی م  استفادهدرآمد  شیافزا  ی برا شانی هاوام ایو/ هانباشت ی هیاز سرما یقاتیتحق

گام  ی مرحله سرمایهبه  ترکالیراد  یسوم  ا  ی سازسوی   مرحله   نیاست. 

کار   یِجداسازازجمله    ،هانهاده عنوان  به   فکری کار    سازیِییکاالشبه  ی دربرگیرنده 

  ی روین  سازی ثباتبیمراتب و  به سلسله  روند  نیا  .است  یفکر  دِیاز ابزار تول  یفکر
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آموزش و   ی آزاد  ساختن  محدود  ی و تالش برا  ،ی احرفه  تی موقع  رفتنکفاز  ،ی کار فکر

نفع کاهش هز  پژوهش توسط    ندیا فر  نیا  . کندکمک میسود    سازی بیشینه و    نهیبه 

  ت ی اجاره« مشروع   ی »کار برا  ت یخالق  ی و اصل قرارداد   ت ی حقوق مالک  ی برالینول  ی هینظر

منتقل   شانی به مرب   ،انجویدانش  ی برا  ،ایرا به کارفرما    فکری   تی که حقوق مالک  ابد،یی م

هم   ی مرحله  .کندی م بر  نیچنسوم  سنت  مشتمل  دانش   یسازی خصوص  ، یتصاحب 

  ، یعلم   های پژوهش  ،یلیتحص  ی هیبورس   ،یمواد آموزش  ی سازییکاال   ،ی مشترکات فکر

 دی است که امکان بازتول  هاتدریس/سخنرانی   سازی یتالیجید   راًیو اخ  ی علم  انتشاراتو  

ی دسترس   ی هزینهکه  ی در حالـ    کندی ها را فراهم م آن  ی نهیبدون هز  باًیتقر  گردشو  

کند  ی م   ت یرا تقو  گرایش  نیا  شود. و نیزی م  افتیکنندگان دراز مصرف   ]به این امکانات[، 

  به نسبت  ژهیوبه   د،ن ابی  شیافزا  یدانشگاه  ی هااز حقوق  ترعیسر  یتیریمد  ی هاکه حقوق 

 (.کارثباتبی ) پریکاریا گران  استادان و پژوهش

حال بیدر  گذار  سوم  مرحله  نیکه  و  دوم  می  در   ی هامحرک  نیاول  انیاغلب، 

شیوهبا    ،ی دارهیسرما  ی توسعه و    ی  ریگسو است،    مرتبط  یبرالیلهای  تصورات 

  هانیا  .کندی مشخص م  مو پنج  مرا در مراحل چهار  کارکردهاو    های استراتژ  یْبرالینول

مکم  قرار  بحث  مورد  سوگیری   رایز  رندیگیتر    ،مولد  ی هیسرما  ی جا به   هااین 

گفتمان  ظاهراً  و  اندی مال  هیسرما  ی دربرگیرنده  دانش   ی هااز  برنامه بنیاناقتصاد   ی ، 

شوند، اهداف،    آشکار  هانیا  میزانی کهبهحال،  نیبا ا  دور هستند.   رهیو غ   ی ریپذرقابت 

 . کنندتعدیل می ی را به طور اساس  قاتیو تحق یآموزش عال ی روش ادارهها و ت یفعال

وارد    متحرک  ی هیسرما  ،یکم  دارد.دو جنبه  است که    سازیمالی ی چهارم  مرحله

بهزیرا  ،شودی م  هاعرصه  نیا مکانکه  سودآور   ذات به   قائم  ی گذارهیسرما  ی هاعنوان 

ن  ؛شودی م  نگریسته دوم،  را    بازارْ  ی روهایو  یکسان  بهسود  ها،  دانشگاه  انیمطور 

ب  ی قاتیتحق  های بنگاه ، و  هادانشکده  ی  گذارهیسرما  های زمینه  ریو سا  نیا  نیخاص و 

شود اما با  ی آغاز م  یخصوص  ی هامرحله با دانشگاه   نی ا  .کنندی م  تقسیمبالقوه سودآور  

تأثیر   یقاتیها و مراکز تحقدانشگاه  ی همه بر  شود و  یم   تیتقو  یینها  ی به مرحله  دنیرس

رخ   گرید   ی بازارها  همانند آنچه در)  دتوانیم  ی سازسانهم  های گرایش  نیاگذارد.  می 

نوآوردهدمی  توسط  سودها  ساالرانهبنگاه  ی های (  امکان  را   ی العادهفوق  ی که  موقت 
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  ممکن است در مواردی  سازی سان حال، چنین همبا این  .شوند کند، مختل  ی فراهم م

شود رانت   یزمان:  مسدود  همه های  پویایی  ،دارشهیر  ی باسابقه   ی هاکه  را   زیچ»برنده 

 2و« ی»اثر متی  در نتیجه  ا (، ی2۰۰4)فرانک  کند    تیتقو   را در آموزش عالی  «دارد برمی 

 یکارها  ی از دانشمندان ناشناس برا  ترش یدر علم، که به موجب آن دانشمندان مشهور ب 

 (. 1968)مرتون  کنندی م افتیدر  ی ترش ی ب یمال ی هامشابه، استنادات و کمک

آموزش و پژوهش   یْمالمسلط    نظام  کیشود که  ی حاصل م  یپنجم زمان  ی مرحله

 قی تواند از طر ی م  عمل  نیا  قرار دهد.  « ییعنوان دارا به  ه ی»سرمای   را تابع الزامات سودآور 

جری گذارهیسرما  ۳سازی بهادار  اوراق و  دهد.  یهاانیها  رخ  آنها  نمونه   درآمد    برای 

ثانوی م بازار  به  بهادار    ی  جهان  ی هیتوان  دانشجو  ییدارا  ی »پشتوانهبا  اوراق  یی« وام 

(SLABS)  گذاران هیسرما ی برا ی جذاباندهیطور فزابه   ی محصوالت مال که اشاره کرد

بنگاه تصاحب و   اقتصادی کنندگان  دانشگاه   ؛ هستند  های  بازارهامتوسل شدن  به   ی ها 

 یهاییاز دارا  یعیف وسیاز ط  یآت  ی درآمد  ی هاانیجر  قیکه از طر  یوجوه  ی برا  یمال

 د یخر  ،ییدانشجو   ی اجاره  ،ییدانشجو  ی هانه یعنوان مثال هز)به  شودیم   نیدانشگاه تأم

ورزش  ،کردن تفر  یامکانات  پیروی    (.التألیفحقو    ی قاتیتحق  ی بودجه   ،یحیو  از با 

ا  ی منطق  ی جه ینت خصوص  نیآن،  به  منجر  دانشگاه   ی سازی امر  مؤسسات کامل  و  ها 

آن  یقاتیتحق ادغام  در  و  جهان  کی ها  بازار  شدسازی ی مال   یاقتصاد  خواهد    شده 

و   یسودآور.  شوند(  لیها و درآمدها به اوراق بهادار تبدییدارا  ی خصوص اگر همهبه)

هنوز اتفاق یابد. این واقعه  برتری می  گریاهداف د  تمامیداران بر  سهام   بازدهی  ارزش

هر   ، تشخیص دهیمرا    آن  کامل مراحل ممکن  فیکه طی است. درواقع هنگام  فتادهین

 

 در ابداع شد که بر آن بود که    1968در سال    شناسجامعه مرتون،کی  روبرت  نخست توسط    »اثر متیو« اصطالح  -2

. یعنی برای یک کار کامالً  اشبه شهرت محقق آن بستگی دارد تا شایستگی  تر علمی بیشعلم، اعتبار یک اکتشاف 

بر همین مبنا،  کند. تری از یک دانشمند ناشناخته دریافت میمشابه و یکسان، یک دانشمند سرشناس پاداش بیش

 )م.( شوند«آن »ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می یه واسطهبکه ای است پدیده »اثر متیو«

های که در آن واسطه شود« به فرایندی اطالق میهاتبدیل به اوراق بهادارکردن دارایی»اوراق بهادارسازی« یا » -۳

گذاران فروش را مستقیماً به سرمایه قابل خرید و اوراق بهادار ها را در قالب انواع دارایی های تجاریْمالی مانند بانک

 )م.(  فروشند. می
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قرار  تصدیقمورد  شدیداً  دیبا دانشگاهی  ی دارهیسرما  پیشی تاختن  روبهدرباره ییادعا

 . ردیگ

 

 ساالرساالری و دانشگاه بنگاهبنگاه
و    ی ساختار  ی در سازمان کل  عمومیروند    کی  یدانشگاه  ی دار هیکه سرما  یدر حال

کند، مفهوم ی م  فی را توص  یو پژوهش  یآموزش  ی هاحوزه  راهبردی   مجدد   ی ریگجهت

و    راهبردی  مجدد   ی  ریگجهت  نیا  یروح و محتوا   تسخیر در خدمت    سمیساالربنگاه 

ی ژوزف شومپیتر پنج حوزه   . استها  آن بر نهادها و سازمان   اثرگذاری مشخص کردن  

 ا ی  د یجد   ی ( کاال 1) کند که عبارتند از:وکار را مشخص میدر کسب  کارفرمایینوآوری   

 یتجار   تیریمد  ی برا  دیجد  یروش  ای  دیتول  دیروش جد  کی(  2)  ؛از کاال    ی دیجد  ت یف یک

 ا یمواد خام    ن یمأت  دی( منابع جد4؛ )خود  محصوالت  یبرا  دیجد  ی ( بازارها۳)  ؛کاال   کی

)  ساخته؛مه ین  ی کاالها کردن(  ۵و  موقع  ای  خلق  در  انحصاریکارتل    ی ها ت یاخالل    ا 

(Schumpeter 1934, 129–135)  .نوآورکوتاهدر سود   مجالموفق    ی مدت، 

ین ]سود انحصاری[، ، ا کارآبازار    کی حال، در    نی. با اسازدپذیر میرا امکان  ی انحصار

 ی ها ی با نوآور  ای  گیرندکار میبهها را  ی همان نوآور   گر ید  ی هاشرکت که  محض اینبه

  را یز  ،کنندیم  جادیا  رقابتی   اثراتو    شوند، از دَور خارج میکنندی مقابله مها  با آن  گرید

و   یو اجتماع  یعلم  ،یآموزش  ی اشکال مشابه نوآور  .اندی موقت  معمواًل  ی رقابت   ی اهتیمز

رسد  ی در آموزش و پژوهش وجود داشته است و به نظر م  ربازیاز د  رقابتیاثرات مشابه  

 وجود این، با    باشد.  یعلم  قاتیو تحق  یآموزش عال  یاجتماع   ی که متعلق به کارکردها

 دیو تشد   ،ی سازی تجاری  یعنی مرحله   ،یدانشگاه  ی دار هیسرما  ی مرحله  نیاول  آغازبا  

 یو مال   ی به اهداف اقتصاد  ی اندهیطور فزااکنون به   سمیساالربنگاه   ،یبا هر گام متوال  آن

درآمد،   شیافزا  در پی ها ممکن است  دانشگاه   تر،ی شومپسویی با  در هم  گره خورده است. 

 باشند:  ری موارد ز ی توسعه از طریق ی بند رتبه ایشهرت 

در   شرفتهیپ  ای دیجد  ی هابرنامه   ؛یآمادگ  ی هادورهبرای نمونه    ،دی محصوالت جد

 د، یجد  ی هارشته دانش  ی دهندهبازتابکه    یقاتیو تحق  ی اآموزش حرفه  ،یآموزش عال
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س  ی اقتصاد  ی هاتیاولو فناور  راتییتغ  ای  د،یجد  یاسیو  در  و   شرفتهیپ  ی های عمده 

 . ی استو اجتماع  ی اقتصاد ی توسعه دیامواج جد پشتیبان 

 ای  دیجد  ی هارساختیاز ز  ی بردارمانند بهره   قیو تحق  سیتدر  دِی جد  یهاروش

»ساختارها  ی فناور  ی شرفته یپ و  ارتباطات  و   « یاطالعات  ی اطالعات 

(infostructures)،  هز  ی برا  تالش افزا   هانهیکاهش  با    وریبهره   شیو 

کاال   ی ریادگی  ی استانداردساز و    ی سازییو   ی ارائه  ی برا  دیجد  ی هاراه   افتنیآموزش، 

  .د»محصوالت« خو 

خدمات   و  کاال  برای  جدید  مثال،  به :  خودشان بازارهای  اعتبار عنوان    تأیید 

  ای  یاجتماع   ی هاگاه یها، گسترش پاسیافتتاح پرد  مؤسسات،  ریاز سا  یلیمدارک تحص

 . رهیو غ ی امنطقه  یآموزش های ی کانونجذب دانشجو، توسعه یی ایجغراف

رقابت،    باالبردن  ی برا  بااستعداد، معلمان و محققان  جویاندانش  نیم أ ت  دیمنابع جد

طر از  هز  قیچه  رتبه   شیافزا  ایها  نه یکاهش  و  از طریق    ،ی بنددرآمد، شهرت  و چه 

از   ی مندبهره   ی برا  ی برتر جهان  ی هابا دانشگاه   یالمللن یب  ی همکار  ی قراردادها   ی امضا

  ی مشارکت با بخش خصوص   ،یدولت  شر بخ د   و  د،یجد  یمنابع مال  ی انتقال دانش، توسعه

 رقابت.  تیها و تقونهیبه منظور کاهش هز

  ز یتما  قیاز طر  یعلم  قاتیدر »صنعت آموزش« و تحق  یسازمان  دیاشکال جد

تأم بخش  نیا  یجهان جهانسلسله  ی هاچالش   ی مال   نیها،  مل  یمراتب  و   ی و  موجود؛ 

 دانش. دیجد ی مدارها ی توسعه

 

 ی اسیس   یِدانشگاه  یدارهیسرما
بازار   ی با واسطه  محور،درآمد  ای  محورسود  محدود به رقابت   دانشگاهی  ی دارهیسرما

شش  توالی   ها در  مرتبط با آن  ی ساالرانهبنگاه   ی هات یها و فعال مؤسسات و سازمان   میان

 نیاز ا  ینیمع  های جاویژه یا شکافدر    را،یز  .ست یشد، ن  لیمرحله ممکن که در باال تحل

  ت یکسب مز ی را برا ییهاتالش م یتوانی م  ک،یآکادم یدارهیسرما ی توسعهدرحال  نظام 

  . میده   صیاست، تشخ  ی اقتصادفرااشکال اجبار    ریسا  ای  ی اسیبر اشکال س   یکه متک 

 ی دار هیسه شکل از »سرما  ،ی اقتصاد  ی شناسان برجسته از جامعه  گرید  یکیماکس وبر،  
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ی اس یس   حاکمیتبا    غیرمعمول  های تعاملو    ی زور و سلطه، غارتگر  مبتنی بر  «ی اس یس

رخ   قاتیو تحق  یدر آموزش عال  آن  اشکال مشابه(.  1968نشان ساخت )وبر  دست  را

سود کسب    ی برا  هانه یزم  نیدر ا  گرانیباز  ی برا  ای بازهکه    بیانگر آن استو    دهدی م

ی و نه سود مبتنی بر سازوکارهای اس یس  یی سودجو  رهگذر اشکال از    یاستعار  و  یواقع

 وجود دارد. ، بازاری   عقالن

از آن   ییهاوجود دارد: نمونه  وارو انگل  گرانه]سوداندوزی [ غارتاز    ی انواع مختلف

خُ فساد  از  کالن،عبارتند  و  مالی  از   اختالس  رد  و پرونده   ،یعموم  منابع  جعلی  های 

توسط    ازحد، و تقلبش یب  ی هانهیپرداخت هز  ،ی/رباخوارربو  ییدانشجو  ی هاوام  ن،یدروغ

غیرقابل  /درآمد ناموجه  ایو محققان که منجر به شهرت    رانی، معلمان، مددانشجویان

 ی که زمان  4، «آموزش  تیریشرکت مد»توان از  یرا م  های جعلیپرونده   شود.ی م  ضمانت

  ت یشکا  مورد  با قاطعیتبود، نشان داد که    ییکایبزرگ آمر  یانتفاع  ی دهنده تعلیم   نیدوم

گرفت، خاطر[   قرار  همین  به  و    مهیجر  ]و  سال    سرانجامشد،  فهرست   2۰1۵در    از 

شامل »مدرک   گریمهم د  نوع   حذف شد. »نزدک« ]یکی از دو بازار بورس سهام آمریکا[  

) Ezell and Bearفروشد  می   یجعل   ی و دکترا  هادرجهمدارک،    است که   ۵« جعلی

توجهنکته   نی همچن.  (2006 قابل  انتشارات    ی  طر  ـاست    گرانهیغمارشد  از   ق ی چه 

از کار بدون مزد   ی برداربهره  ی باشد، چهچاپ در مجالت جعل  برای پرداخت    ی هاوه یش

 ی در برخ   ن،یعالوه بر ا  .ی جد  ی هادر مجالت و کتاب  راستارانیداوران، و و  سندگان،ینو

داروساز  ها،نه یزم صنعت  علم   ،ی مانند  ازبه    یعلمشبه   ای  یمقاالت   نمایندگی 

 ی، به محصوالت و خدمات تجار  دنیاعتبار بخش  ی برا  پژوهشی و مؤسسات  پژوهان  دانش

 . شوند ی م نگاشته با نام جعلی

 
  یسسات آموزش ؤم   یگرداننده  کی(  Education Management Corporationآموزش )  تیریشرکت مد 4

 )م(. و کانادا بود ی امریکامتحده االتیدر ا ایلوانیپنس زبورگ،رتیمتوسطه در پ یپس از دوره یانتفاع

 بنگاه که توسط یک    شود( به مدرکی گفته میDegree mill  یا Diploma mill یا دیپلم جعلی )  جعلیدرک  م   ۵

می ارائه  سازمان  که  یا  استشود  مؤسس  مدعی  آکادمیک  هیک  عالی   آموزش  اما  ی  بهاست  واقع    طور در 

 )م(. کندارائه میپول آن را به متقاضیان ا تهیه و در ازای دریافت ر دیپلم و دانشگاهیتحصیلی مدارک  غیرقانونی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85
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عنوان شرط  که به  شودمشروط به شرایطی نگریسته می از زور و سلطه    ی سود ناش

دولت به  ق  ی هاوام  به  هز  ی سازی خصوص   متیمستقل  باالتر  ی هانهیآموزش،  ، کاربر 

به رو  گشودن  قدرتمند  ی هامیرژ  یو معرف  ،یخارج  ی های ورود   ی آموزش و پژوهش 

 ی که برخ ی در حال  .شودی اعمال م  یخارج  ی هیبه نفع سرما  فکری/معنوی   ت یحقوق مالک 

 ک  یآکادم  ی دار هیکه سرمای زمان  ژهیوباشند، به   ی ممکن است اساساً منطق  طیشرا  نیاز ا

استانداردها  یغماگر و  دهند  کاهش  پژوهش  یآموزش  ی را  تقو  یو   ها آن،  کنند  تیرا 

برا  یطیشرا  نیهمچن نفوذ    ی را  سودمحور،  پژوهش  و  آموزش   گذاران سرمایهرشد 

مرتبط با آن   ا یتوسط آموزش و پژوهش    صادرشده   ی و گسترش محصوالت مال   ،یخارج

ی  تی پول با نقش حما  یالمللن ی صندوق ب  نجایدر ا  ی دی مؤسسه کل البته    کنند.یم  جادیا

 یهاتیاست که اکنون محدود  یاز بانک جهان  )هرچند اکنون این نقش کاهش یافته(

 است.  رفتهیدر آموزش را پذ ی سازی خصوص

م  یاس یس  قدرتبا    رمعمولیغ  بستانبده  در  ی را  مالتوان    ، یخصوص   یابتکارات 

  ،پژوهشآموزش و    ی بودجه برا  نیمأدر ت  هاگیری دیگر جهت  ای  یامنطقه   ی های ریسوگ

کشور   نیترمطلوب   موقعیت  ایالزامات تجارت آزاد    روی به   پژوهشآموزش و    گشودنو  

ها، نمونه نیترحال، مهم  نیبا ا چندجانبه مشاهده کرد. ایدوجانبه  ی در معاهدات تجار 

 نفعان ذی   ن یاست که ب   ی ا، معامالت محرمانه اندثمر شده بی اکنون احتمااًل    ی که برخ

گذاشته  مذاکره  به    یخدمات آموزش   تجارت   رامونیمستقل پ  ی هاو دولت  ی دارهیسرما

است براقدامات    نیا  . شده  است   ، ی ساز یالمللن یب   جی ترو  ی برا  تدابیری   مشتمل 

از   ی عیوس   فیط  ی خارج   گذارانسرمایه  برای بازار    پذیرساختن دسترس  ،ی سازی تجار

آموزش عال  یخدمات  آموزش  جمله  مشاوره  ی)از  آموزش  ی و  عرضه (یخدمات   ی، 

در خارج از   لیتحص  ی دانشجو برا  پذیری تحرکراه دور،    از  آموزش   ی هادوره  ی مرزبرون

دهد به صورت ی که به کارکنان اجازه م ییزاها یوی ارائهکارکنان ) پذیری کشور، تحرک

معاهدات   که مطابق مقرراتی اینپایه  رکنند ب  سیکوتاه مدت در خارج از کشور تدر 

تجار»عنوان  به  ی تجار م  ی«افراد  به    ی )اعطا  ی تجار  حضور،  شوند(ی محسوب  مجوز 

مؤسسهشعبه  ی هاسیپرد یا  ]دانشگاه  تحقیقاتی[ی  و   ی  کشور(،  از  خارج  در 

آموزش  ی ازسی خصوص تحق  یخدمات  چن  نفعی ذ  نیتربزرگ  .یقاتیو  معاهدات    نیاز 

 .ندیآی متحده به حساب م االتیا ی آموزش انتفاع کنندگانعرضه ْیتجار
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 مشاهدات استنتاجی 
و متخصصان آشنا هستند،    انی، دانشجوپژوهاندانش  ی فوق برا   ی هااز جنبه  یبرخ

که  اما   است  این  سرما  پژوهش   ی نظر  یدامنه تالشم  مورد  و   یدانشگاه  ی دارهیدر 

  ب ی ترت  در  رییتغ  یبا اندکرا بگسترانم.    ک«یتار  ی جنبه و برجسته کردن »  ساالری بنگاه 

باال،   نتایجک یارائه در  از  کامل    فیهنوز ط  یآکادم]نظام[ دانشگاهی/است که    نیا  ی 

ی دیگر نتیجه   است.  طی نکردهرا    یمالی[  ]سرمایه و تسلط    ی سازیمال  ،سازی ییکاال 

بلکه   ست،ین  انهدار هیسرما  یمحدود به اشکال عقالن  کی آکادم  ی دار هیاست که سرما  این

 ینهاد   ،ی منافع شخص  ی را برا   یدارهیسرما  قواعد کلیاست که    ی نیزاسیشامل اشکال س 

با ، در  ی ترنانه ی بخوشدر حالت  و،  زند.  برهم می   ی اسیس  ای  ی سازی عیروند طب   تقابل 

به   ایسودمحور    ساالری بنگاه  بخشدرآمدمحور  نول  یعنوان  نظم  است    برال،یاز  ممکن 

تر گسترده  های اجتماعخدمت به  در  )  انیپژوهان و دانشجوجوامع دانش   ی ایشاهد اح

نوآور  باشیم   (زین اجتماع  یعلم  ،یآموزش  ی ها ی که  در تا    کنندیم  واکاوی را    یو 

 ادای سهم کنند.  یعموم ریو خ  ی به مشترکات فکر بالعوضمهم و  ی هاکمک

 

 در مورد نویسنده: 

 پژوهشگر اقتصاد سیاسی و تئوری دولت باب جسوپ،

 استاد ممتاز دانشگاه النکاستر 

https://pecritique.com/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d8%b3%d9%88%d9%be/
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اقتصاد   قاتیمشترک مرکز تحق  ریو مد  یجامعه شناس  ی باب جسوپ استاد برجسته

منتشرشده   است.  ی فرهنگ   یاس یس وی  آثار  گستردهبهی  اقتصاد ی  حوزهدر    ایطور 

نظر  ی ه ینظر  ، ی انتقاد  یاس یس و  بوده اجتماع  ی ه یدولت،  پروژهاندی   ی قاتیتحق  ی . 

بررسی  ی قبل به  اکنونپرداخته  بحران    تیریمد  ی هابحراناش  حال   [ 2۰17]  و  در 

آثار او در این پیوندها    است.  داری حکومت   ی وهیش  کیعنوان  به   یمدن  ی جامعه  ی مطالعه

 اند: قابل دسترس 
www.bobjessop.org ; ResearchGate.net; Academia.edu 
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