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سیاست  های بازاری شدن علوم انسانی 
بعد از انقالب اسالمی ایران

■سردارفتوحی1

چکیده
در دهـۀ نخسـت پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران، موجـی عظیـم در مخالفـت بـا علـوم انسـانی ایجـاد شـده 

بـود و بـه سـه سـال تعطیلـی علـوم انسـانی منتهـی شـد. ایـن مخالفـان معتقـد بودنـد ایـن علـوم مبنـای 

ماّدی  اندیشـی دارنـد؛ امـا امـروزه بعـد از 35 سـال از بازگشـایی آن، ایـن علـوم بیـش از هـر دورۀ تاریخـی در 

کاال تبدیـل شـده یـا به عبارتـی  کرده انـد و خـود علـوم انسـانی بـه  ایـران به سـمت ماّدی  اندیشـی حرکـت 

کـه: »وضعیـت بازاری شـدن علـوم انسـانی  بـازاری شـده  اسـت. ایـن پژوهـش بـه دنبـال ایـن پرسـش اسـت 

چگونـه اسـت و چـه سیاسـت  هایی دراین خصوص عملیاتی شـده اند؟«با توجه به ماهیـت موضوع، روش 

گردآوری داده  ها، اسـنادی اسـت  . این پژوهش به صورت  تحقیق در این پژوهش، تحلیل تاریخی و شـیوۀ 

روشـمند و منسـجم، وضعیـت بازاری  شـدن علـوم انسـانی و سیاسـت  های مرتبـط بـا آن را بـا دقـت بحـث و 

که بازاری شـدن، در قالب  های مختلفی همچون  کرده اسـت. یافته  های پژوهش نشـان می  دهند  بررسـی 

افزایـش پذیـرش دانشـجوی پولـی به ویـژه در مقطـع تحصیـات تکمیلـی، افزایـش اسـتادان حق  التدریس، 

که در این پژوهش، به تفکیک  خ داده  تبصره  ها و شروط منتهی به درآمد و همچنین پژوهش  های پولی ر

که سیاسـت  های بازاری شـدن علوم  کلی نشـان می  دهنـد  دربـارۀ آنهـا بحـث شـده اسـت. همچنیـن نتایج 

انسـانی، تابـع سیاسـت  های دولت  هـای مختلـِف بعـد از انقـاب )چـپ و راسـت( نبوده انـد.

کلیدی گان واژ
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مقدمه
کاالها یا خدمات خاصی  که در حال دادوسـتد  بازار شـامل تمام خریداران و فروشـندگانی اسـت 
)ازجملـه آمـوزش( هسـتند )کاتلـر، 1396: 18(. در نظـر سـندل )1395: 23(، بازاری شـدن عبـارت 
اسـت از تبدیـل خدمـات یـا رفتـار و آموزشـی خـاص بـه پـول. بـه ایـن معنـا آمـوزش و تحصیـل 
باعنـوان  مقالـه ای  در   )6  :2005( کانیکـو1  همچنیـن  می شـود.  پولـی  و  خصوصـی  دانشـگاهی، 
که از بازاری شـدن ارائه می  دهد، شـامل هرگونه دریافت  »بازاری شـدن آموزش عالی«2، تعریفی 
اسـت  .  دانشـگاهی  رشـته  های  در  پژوهـش  یـا  و  تحصیـل  آمـوزش،  به دلیـل  هزینـه  پرداخـت  و 
کـه بازاری شـدن علـوم انسـانی  کانیکـو )2005( از بازاری شـدن، می  توانیـم بگوییـم  برپایـۀ تعریـف 
کسـب درآمـد یـا پرداخـت هزینـه به دلیـل تحصیـل، آمـوزش و پژوهـش در رشـته  های  بـه معنـای 
علـوم انسـانی3 اسـت؛ اّمـا مطابـق ایـن تعاریـف، به خدمت گرفتن متون علوم انسـانی بـرای تولید 
کسـب پـول را نمی  توانیـم بازاری کـردن علـوم انسـانی بنامیـم، بلکـه می  توانیـم نـام آن را  کاال و 
ایـران می توانیـم  در  انسـانی  علـوم  تاریـخ  بـه  نگاهـی  بـا  بگذاریـم.  انسـانی  علـوم  تجاری سـازی 
کمیـت تا وقوع انقاب اسـامی )1357(، عاوه  بـر اینکه نقش »تربیتی  کـه در رویکـرد حا بگوییـم 
کنترل بخشـی« بـرای علـوم انسـانی قائـل شـده  اند، تجاری  سـازی نیـز از محتـوای ایـن علـوم  و 
توقـع می  رفـت؛ چنانکـه از همـان ابتـدا امـار، اقتصـاد، حقـوق، جغرافیـا و... در نسـبتی عمیـق 
کمیـت، جامعـۀ ایرانـی را دربرگرفـت و می  توانیـم از مـوارد آن اصـاح نظـام مالیاتـی،  بـا اهـداف حا
مرگ ومیر، امارگیری از نفوس و دارایی  ها و شـغل و جایگاه افراد را برشـمریم. درواقع، نخسـتین 
امارگیـری، در سـال 1231 و اواخـر صـدارت میرزاآقاخـان نـوری بـود. در آن سـال جمعیـت، تعـداد 
منازل و سـاختمان های شـهر تهران شـمارش شـدند )سپهسـاالر، 1252، بند 31: 11(. در دوران 
کلیـد مفقـودۀ توسـعه و پیشـرفت ایـران قلمـداد شـد و نهادهـای  پهلـوی نیـز آمـوزش به  عنـوان 
آموزشـی )مـدارس، پادگان  هـا، دانشـگاه  ها و...( به  عنـوان بنیـان توسـعه و پیشـرفت مبتنـی بـر 
گرفتـه شـدند )فاضلـی و فتوحـی، 1397: 166(. محمدعلـی  کمیـت در نظـر  نظـارت و پایـش حا
کـه ملـت ایـران،  کـرد  کاری  فروغـی، نخسـت وزیر ایـران )1305-1304(، چنیـن می  نویسـد: »بایـد 
کـرد و چـاره چیسـت، بی تأمـل عـرض می کنـم  گـر بپرسـید چـه بایـد  کنـد... ا سـود و لیاقـت پیـدا 

1. Kaneko
2. Marketization of Higher Education
که سوژه و ابژۀ آن انسان است )میلر، 1382: 195(. این انسان، انسانی  3. طبق بسیاری از تعاریف، علوم انسانی علومی است 
و  الهیات  ادبیات  ها،  مجموعۀ  زبان شناسی،  روان شناسی،  شامل  می  گیرند  قرار  آن  ذیل  در  که  رشته  هایی  و  است  فردی 
عرفان، حقوق، علوم تربیتی، مدیریت، فلسفه، تاریخ و جغرافیا هستند اّما علوم اجتماعی شامل سه رشتۀ جامعه  شناسی، 
که انسان را نه فردی بلکه اجتماعی در نظر می  گیرند؛ لذا علوم انسانی و اجتماعی  علوم سیاسی و مجموعۀ علوم اقتصاد است 
از  مراد  ما  کشور  در  به عبارت دیگر،  می  شود؛  برده  اسم  انسانی  علوم  ذیل  نیز  اجتماعی  علوم  ایران  در  ولی  منفک اند  هم  از 

که پژوهش حاضر بر آن واقف است. علوم انسانی، علوم انسانی و علوم اجتماعی است 



293

شمارهپنجاهوسوم
ســــالبیـستودوم

بهــار1400

کـرد. البتـه، اهمیـت تنظیـم مالیـه و تقویـت قشـون و ترقـی اقتصادیات را  کـه بایـد ملـت را تربیـت 
از نظـر نبایـد دور داشـت...« )فروغـی، 1384، جلـد 2: 68-69(.

دو نکته در وضعیت علوم انسانی تا وقوع انقاب اسامی )1357( حائز اهمیت بودند:
کمیـت بـر برنامه  ریزی، سیاسـتگذاری و تصمیم  گیری برای علوم انسـانی  اّول آنکـه همـواره حا
.)Mohseni, 1976: 388 مسـلط بوده اسـت )فاضلی و فتوحی، 1397: 165؛ صدیق، 1345: 76 و

گاهی بخشـی، پایـش  کمیـت، عـاوه بـر اینکـه بـه آ  دوم آنکـه اخـذ علـوم انسـانی در نظـر حا
و انتظـام مـردم منجـر می شـد، بسـتری بـرای تولیـد ثـروت، رشـد و توسـعۀ مـادی و اهمیـت بـه 

.)Mohseni, 1976: 388 زندگـی مـادی فراهـم آورد )فاضلـی و فتوحـی، 1397: 180-162 و
تجــارت،  ثــروت،  انباشــت  بــرای  مبنایــی  می  توانــد  انســانی  علــوم  رویکــرد،  ایــن  در 
مادی  اندیشــی و توســعه و پیشــرفت مــادی تلقــی   شــود. بــه یــک معنــا علــوم انســانی تجــاری 
ــا وقــوع انقــاب اســامی )1357( بیانگــر آن  ــازاری نشــده اســت، چنانکــه امارهــا ت ــی ب شــده، ول
کّل دانشــجویان  ــر از 5درصــد از  کمت کشــور و  کّل دانشــجویان    ــر از 10درصــد از  کمت ــه از  ک ــد  بودن
علــوم  گــر  ا البتــه  می  شــد.  گرفتــه  دانشــگاهی  تحصیــات  بــرای  مالــی  هزینــۀ  انســانی،  علــوم 
انســانی بــازاری می  شــد، چنــدان دور از ذهــن نبــود، زیــرا هــر دو )تجاری ســازی و بازاری ســازی( 
بــر هستی شناســی واحــدی پایه ریــزی شــده  بودنــد. چنانچــه از محتــوای علــوم انســانی انتظــار 
ــای  ــاری از نهاده ــن انتظ ــازی(، چنی ــد )تجاری س کن ــد  ــب درآم کس ــد و  کاال را تولی ــه  ک ــت  می رف
بــود  بیجــا نخواهــد  و  تناقــض  نیــز   )... انســانی )ماننــد تحصیــل دانشــجو، پژوهــش و  علــوم 

)بازاری ســازی(. 
کـه علـوم  اّمـا مسـئلۀ قابل توجـه بعـد از پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران )1357( ایـن اسـت   
انسـانی موجـود را عقایـد و افـکار غربـی قلمـداد می کننـد. ماّدی  اندیشـی و رجحـان زندگی ماّدی 
در محتـوای ایـن علـوم بـا دیـد منفـی نگریسـته و بـه معنـای سـلب زندگـی معنـوی و حیـات پـس 
از مـرگ تلقـی می شـود. برهمین اسـاس، بـا انقـاب فرهنگـی )1359(، علـوم انسـانی تعطیـل شـد 
که در  و سـه سـال در علـوم انسـانی دانشـجو پذیرفتـه نشـد. هـرروزه خبرهایـی منتشـر می  شـدند 
رشـته های علـوم انسـانی دیگـر دانشـجو پذیرفتـه نمی شـود ، چندیـن رشـته حـذف شـده اند و یـا 

پذیـرش محـدود بـه رشـته  های خاصـی اسـت:
انسـانی  علـوم  رشـته های  التحصیـان  غ  فـار نمی کنیـم،  برگـزار  انسـانی  علـوم  کنکـور  »مـا 
.)1  :1361 )احمـدی،  بدهنـد«  کنکـور  امتحـان  طبیعـی  و  مهندسـی  رشـته های  در  می تواننـد 

کـرده اسـت« )خـرازی،  پیـدا  تقلیـل  بـه 12 رشـته  از 100 رشـته  انسـانی  »رشـته های علـوم 
.)19  :1361

»رشته های علوم انسانی به 55 رشته تقلیل یافته است« )موسوی اردبیلی، 1362: 1(.

سیاستهایبازاریشدنعلومانسانیبعدازانقالباسالمیایران
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 اّمــا بــا وجــود ایــن مخالفت  هــا، رشــته های تحصیلــی علــوم انســانی در ســال 1362 بازگشــایی 
شــدند. آنچــه مایــۀ بهــت و ابهــام محقــق در ایــن پژوهــش اســت، مخالفــت یــا موافقــت بــا علــوم 

انســانی نیســت، بلکــه دو تغییــر مهــم و حائــز اهمیــت اســت:
گفتــه شــد، در دهــۀ اّول انقــاب اســامی، نگرشــی منفــی بــه محتــوای علــوم   الــف( چنانکــه 
کمیــت( وجود داشــت و برهمین اســاس،  انســانی به طورعــام در ایــران )به طورخــاص در میــان حا
کشــیده شــد؛ ولــی امــروزه بیــش از دومیلیــون دانشــجوی علــوم انســانی  حتــی بــه تعطیلــی 
گــر امــار دانشــجویان رشــته های مختلــف در آمــوزش عالــی را از ســال  کشــور وجــود دارنــد. ا در 
کنیــم، در علــوم انســانی بیــش از ســایر رشــته  ها افزایــش بــوده اســت  1362 تــا 1395 مقایســه 
ــر 21،  ــی 21/5، هن ــی- مهندس ــکی 29، فّن ــاورزی و دامپزش کش ــوم  ــر، عل ــانی 34 براب ــوم انس )عل
علــوم پزشــکی 20/6 و علــوم پایــه 13/5برابــر( )ســخی، 1366 و مؤسســۀ پژوهــش و برنامه  ریــزی 
کــه در  آمــوزش عالــی، 1395(. ایــن بــه معنــای تغییــر نگــرش نســبت بــه علــوم انســانی اســت 
کمتــر از چهــار دهــه، رویکــرد »نفــِی پذیــرش« دانشــجوی علــوم انســانی، جایــش را بــه »پذیــرش 
کــه مبنــای  انبــوه« دانشــجوی علــوم انســانی داده اســت، چنانکــه پذیــرش دانشــجو در رشــته  ای 
گامــی نزدیــک بــه پذیــرش رویکــرد بازاری شــدن  ماّدی اندیشــی و زندگــی ناســوتی تلقــی می  شــد، 
ــوم انســانی  ــوم انســانی«، »عل ــوم انســانی اســت و خلــق مفاهیمــی ماننــد »تجاری ســازی عل عل

ــر تأییــد ایــن مواضع انــد.  کارآفریــن« و... نیــز شــواهدی ب
  ب( امــروزه از بیشــتر از یک میلیــون و 800 هــزار دانشــجوی علــوم انســانی، هزینــۀ مالــی 
دریافــت می شــود، یعنــی نگــرش مــاّدی بــه ترویــج علــوم انســانی غالــب اســت؛ درحالی کــه در 
کمتــر از چهــار دهــه قبــل، از علــوم انســانی به دلیــل ترویــج ماّدی اندیشــی و ماّدیگرایــی ممانعــت 
می شــد. به عبارتی دقیق تــر، آنچــه دیــروز دلیــل عدم مقبولیــت محتوایــی علــوم انســانی شــناخته 
ــت  های  ــناخت سیاس ــه ش ک ــد  ــر می  رس ــه نظ ــت. ب ــوم اس ــن عل ــج ای ــل تروی ــروز دلی ــد، ام ــی ش م
ــه هــدف پژوهــش حاضــر اســت.  ک ــرای رهایــی از ایــن ابهــام اســت  ــت1، راهــی ب حکومــت و دول
کــه: وضعیــت سیاســت  های بازاری شــدن علــوم انســانی  کّلــی پژوهــش ایــن اســت  حــال پرسشــی 

چگونــه اســت؟

1. در عرف عام سه مفهوم دولت )state(، حکومت )government( و نظام سیاسی )Political system( معمواًل به جای همدیگر 
کافی دراین خصوص وجود ندارد. به عقیدۀ لمن )1988( نظام سیاسی،  کار برده می شوند. در بین صاحب نظران نیز توافق  به 
که بر این مبنا قدرت اجتماعی  که هم شامل مکانیسم های »مشارکت روبه باال« است  گیر قدرت سیاسی جامعه است  نظام فرا
که از این طریق قدرتمندان، قدرت  به قدرت سیاسی تبدیل می  شود و هم شامل مکانیسم های »کنترل روبه پایین« است 
کنترل می کنند. دولت دراین میان، بخشی از نظام سیاسی و برجسته ترین الیۀ  سیاسی را در حوزه  های اجتماعی اعمال و 
حکومت،  ولی  است  ملت  دولت-  همان  دولت  درواقع،   .)1390 همکاران،  و  ساعی  از  نقل  به   817  :1988 )لمن،  است  آن 
دارای  امروز  مدرن  حکومت  های  می  کنند.  اداره  را  دولت  اداری،  دیوان  ساالری  چارچوب  در  که  است  افراد  از  خاصی  گروه 
کنندۀ تصمیم اند. در این پژوهش، مفهوم حکومت در مبنای عملیاتی و قراردادی  نهادهای تخصصی تصمیم  سازی و اجرا

کار برده می  شود. که در ایران مورد استفاده قرار می  گیرد- به  آن )جابجایی حکومت و دولت(- 
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پیشینۀپژوهش
کــه پژوهشــی منســجم و روشــمند بــرای پاســخگویی  بــا مــرور پژوهش  هــای پیشــین درمی یابیــم 
و  خبــری  پایگاه هــای  از  معــدودی  تعــداد  در  تنهــا  اســت.  نشــده  اجــرا  یادشــده  پرســش  بــه 
قانعــی راد  امیــن  به عنوان مثــال،  اســت؛  گرفتــه  قــرار  بحــث  مــورد  ایــن موضــوع  ســخنرانی  ها 
کــه بازاری شــدن علــوم  )1393( در مصاحبــه  ای بــا پایــگاه خبــری »فرهنــگ امــروز« معتقــد اســت 
بــه معنــای امــکان آمــوزش و تحصیــل در رشــته  های علمــی بــرای داوطلبــان )مشــتریان( مبتنــی 
ــه تعــداد دانشــجویان دکتــری،  ک ــر آن اســت  ــر پرداخــت هزینه  هــا )پــول( اســت  . وی )1393( ب ب
ظرفیت  هــا  و  امکانــات  زیــرا  نیســت،  ایــران  دانشــگاه  های  توانایــی  و  ظرفیــت  بــا  متناســب 
نســبت بــه تعــداد پذیرفته  شــد  گان محدودنــد و در برخــی از دانشــگاه ها، تعــداد دانشــجویان 
کارشناسی ارشــد و دکتــری در حــال نزدیک شــدن بــه هم انــد. امــکان جــذب ایــن افــراد و مشــاغل 
مناســب بــرای آنهــا وجــود نــدارد و نخواهــد داشــت. مشــکل بــزرگ، نبــود مشــاغل مناســب اســت 
کارهــای آموزشــی و  و عمدتــًا دانشــجویان دکتــری را نــه بــرای مشــاغل اجرایــی، بلکــه بایــد بــرای 
کــه  کنیــم، زیــرا ایــن بــه بی  اعتبارســازی دکتــری می  انجامــد. وی معتقــد اســت  پژوهشــی آمــاده 
بخــش زیــادی از ایــن دانشــجویان بایــد پــول بدهنــد تــا بتواننــد درس بخواننــد؛ یعنــی آمــوزش 
بــه آن پرداختــه می شــود.  مالــی  و  بــازاری  بــا شــاخص  و  اســت  بازاری شــدن  عالــی در حــال 
گرفتــن دانشــجوی دکتــری به صــورت  کمبودهــای بودجــه ا ی خــود را بــا  برخــی از دانشــگاه ها 
کــه برخــی از ســازمان ها بــا  بدون آزمــون جبــران می کننــد. همچنیــن از طریــق قراردادهایــی 
ــیوه هایی  ــه ش ــر و ب ــرق دیگ ــه ط ــا ب ــوند و ی ــل می ش ــه را متحم ــود هزین ــا خ ــد، ی ــگاه ها دارن دانش

ــد.  متفــاوت پذیــرش می گیرن
 درواقــع باوجوداینکــه در پژوهش هــای داخلــی بــه بازاری شــدن علــوم توجــه نشــده اســت، 
کــه مفهومــی تقریبــًا  گرفتــه  ولــی در تعــداد معــدودی از پژوهش  هــا تجاری ســازی مــورد توجــه قــرار 
کــه قانعــی  راد، میری  کنیم  مرتبــط بــا بازاری شــدن اســت. ازجملــه می توانیــم بــه پژوهشــی اشــاره 
و افشــانی )1395( درخصــوص تجاری  ســازی علــوم انســانی انجــام داده انــد. آنهــا تجاری ســازی 
پیونــد  و  اقتصــادی  وضعیــت  بهبــود  به منظــور  علــم  محتــوای  کاربردی شــدن  معنــای  بــه  را 
آن بــا صنعــت و بــازار می  پندارنــد. قانعــی  راد بیــن فرهنــگ علــوم فّنــی و فرهنــگ هنــر و علــوم 
ــه منفعــت و ســودمندی  ــه ب ک ــی، فرهنگــی اســت  ــم فّن ــل اســت. فرهنــگ عل ــز قائ انســانی تمای
توجــه دارد، درحالی کــه فرهنــگ هنــر و علــوم انســانی بــه امــر زیبایی شــناختی توجــه دارد و 
کــه  اغلــب شــعار آن، هنــر بــرای هنــر اســت و نــه هنــر بــرای بــازار. عمدتــًا اصالــت هنــر زمانــی اســت 
هنرمنــد به دنبــال ســود، منفعــت و بــه تعبیــری تجاری ســازی نیســت. فرهنــگ علمــی معمــواًل 
به دنبــال ابــداع یــك چیــز و درواقــع تجاری ســازی اســت و اینکــه درنهایــت آن را به صــورت یــک 

سیاستهایبازاریشدنعلومانسانیبعدازانقالباسالمیایران
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مقاله علمی _ پژوهشی

کــه در وهلــۀ  کنــد؛ اّمــا هنرمنــد می کوشــد اثــری را بیافرینــد  کاال عرضــه  روش علمــی، فــن یــا 
کننــدۀ حــس و نیــاز زیبایی شــناختی اســت. به دنبــال آن ســیدجواد میــری )1395(  اّول ارضا
ــردازد. منظــور از نکروفیلیــك ایــن  ــه جداســازی دو مفهــوم نکروفیلیــك1 و بیوفیلیــك2 می  پ نیــز ب
کافــی  کــه بعضــی از انســان ها نمی تواننــد از یــك پدیــدۀ نشــاط  آور و زنــده، بهــره و لــّذت  اســت 
کــه می توانــد از پدیده هــای زنــده، بهــره و لــّذت فــراوان ببــرد.  کســی اســت  ببرنــد و بیوفیلیــك 
ج ســاخته می شــود.  بــرای مثــال؛ در شــهر تهــران باغهــا تخریــب می شــوند و به جــای آنهــا بــر
کــه نمی توانــد بــا زیبایــی  کــه در نظــام ســرمایه داری زندگــی می کنــد، انســانی اســت  انســان امــروز 
ج هــا به جــای بــاغ، همچــون تبدیــل بــه پــول و  کنــد. درنتیجــه، از ســاختن بر ارتبــاط برقــرار 
ســرمایۀ زیادشــده لــذت می بــرد. درواقــع، در تجاری  ســازی علــوم انســانی بــه ایــن مســئله توجــه 
کــه اساســًا علــوم انســانی و بینــش جامعه شــناختی بــرای چیســت. تجاری  ســازی،  نمی شــود 
دورکــردن جامعه شناســان و تحلیلگــران اجتماعــی از هــدف اصلــی جامعه شناســی و نقــد قــدرت 
کــه انســان را به ســمت شــیء وارگی می بــرد. همچنیــن افشــانی )1395( در همیــن  اســت؛ قدرتــی 
کــه در بحــث تجاری ســازی علــوم انســانی ابهاماتــی وجــود دارنــد، ایــن امــر  ــه نوشته اســت  مقال
ــا  کاربردی شــدن علــم، برقــراری ارتبــاط ب شــفاف نیســت و تعبیرهــای مختلفــی از آن می  شــود. 
کمــك بــه بهبــود وضــع اقتصــادی، افزایــش امیــد بــه اشــتغال دانش آموختــگان  نیازهــای جامعــه، 
کمــك بــه پیشــبرد علــم بــا اســتفاده از نتایــج پژوهش هــا را  جامعه شناســی و علــوم انســانی و 
کنیــم. درهمین خصــوص  ح  می توانیــم ازجملــه خوبیهــای تجاری ســازی به صــورت بالقــوه مطــر
ــا عنــوان »طراحــی مــدل تجاری ســازی تحقیقــات  ــه پژوهــش محمودپــور )1391( ب می  توانیــم ب
کیــد بــر حــوزۀ مدیریــت آموزشــی و بــا رویکــرد صنعــت مشــاورۀ مدیریت« اشــاره  علــوم انســانی بــا تأ
کــه چالش هــای فــراروی تجاری ســازی  کــه یافته هــای حاصــل از آن نشــان می  دهنــد  کنیــم 
انســانی،  علــوم  علمــی  هویــت  همچــون  مقوالتــی  در  آموزشــی،  مدیریــت  و  انســانی  علــوم 
ــگاری تجاری ســازی و ســاختار تحقیقــات، به عنــوان  ناتوانمنــدی علمــی، سیاســتگذاری، بدان
زمینه هــای اصلــی شناســایی شــده اند. همچنیــن بــا اســتفاده از مقــوالت عمــدۀ تغییــر در نقــش 
دانشــگاه ها، ارتقــای دانشــگاهی علــوم انســانی، سیاســتگذاری و طراحــی مجــدد ســاختارها، 
نهادینه کــردن تجاری ســازی، توســعۀ بســترهای قانونــی، شبکه ســازی، دســتیابی بــه مزیــت 
رقابتــی و در چارچــوب نظریــۀ زمینــه ای مــدل بهینــۀ تجاری ســازی تحقیقــات علــوم انســانی بــا 

ــر حــوزۀ مدیریــت آموزشــی و در چارچــوب صنعــت مشــاورۀ مدیریــت ارائــه شــده اند. کیــد ب تأ
 نــوروززاده و رضایــی )1388( در پژوهشــی بــا عنــوان »توســعۀ علمــی در جمهــوری اســامی 

1. necrophilic
2.Biophilic
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ایــران؛ ابعــاد، موانــع و راهکارهــا«، ابتــدا بــه شــاخص  های تولیــد علــم به ویــژه علــوم انســانی 
کــه ایــن شــاخص  ها شــامل نظریه  ســازی، ثبــت اختــراع، تعــداد مقــاالت چاپ شــده  می  پردازنــد 
کتــب، میــزان اعتبــارات علمــی- پژوهشــی،  در مجــات معتبــر، تعــداد ارجــاع بــه مقــاالت، تعــداد 
کیفیــت  کارهــای تحقیقاتــی،  کشــور بــرای  میــزان اختصــاص درصــدی از تولیــد ناخالــص ملــی هــر 
مقــاالت علمــی، چــاپ مقــاالت علمــی در مجــات معتبــر دنیــا )کــه رده بنــدی دانشــگاه  ها در 
کــه در ســطح بین المللــی  کــز اســتعدادهای درخشــان  کشــورها بــر ایــن اســاس اســت(، تعــداد مرا
ــی  ــز تحقیقات ک ــه دانشــجویان، تعــداد مرا کار می کننــد، تعــداد دانشــجو، نســبت تعــداد اســتاد ب
کشــور و تنــوع آنهــا می باشــند  . وی وضعیــت چنــدان مطلوبــی از علــوم انســانی ارائــه  موجــود در 
نمی  دهــد و تعــداد دانشــجو و اســتاد را زیــاد، ولــی تحقیقــات جــّدی و دقیــق و ثبت شــده در 
کــم می  دانــد. ســاعی و همکارانــش )1390( نیــز در پژوهشــی بــا  مجــات معتبــر جهانــی را بســیار 
کّمــی  عنــوان »دولــت و سیاســت آمــوزش در ایــران: از ســال 1360-1380«، براســاس داده  هــای 
کــه سیاســت آمــوزش در چهــار دولــت چــپ ســّنتی، راســت  کیفــی بــه ایــن نتیجــه رســیده  اند  و 
مــدرن، چــپ مــدرن و اصولگــرا، تابــع رویکــرد ایــن دولت  هــا نبــوده اســت و دولت  هــای مختلــف، 
ازلحــاظ سیاســت در آمــوزش علــوم انســانی تفاوتــی نداشــته  اند و بودجه  هایشــان تابــع دولت هــا 

گرایشــی خــاص نبــوده اســت. یــا 
کردکــه بــه سیاســت  های دولــت در حــوزۀ علــوم   همچنیــن می  تــوان بــه پژوهش  هایــی اشــاره 
انســانی می  پردازنــد؛ ولــی بــا توجــه بــه اینکــه بــا هــدف مقالــۀ پیــِش رو چنــدان مرتبــط نیســتند، 
از ذکــر آنهــا خــودداری می شــود. همچنیــن درخصــوص بازاری شــدن علــوم انســانی، تحقیقــات 

روشــمند، ســازمان یافته و علمــی نوشــته نشــده اســت.

مبانینظری
بــا توجــه بــه اینکــه بازاری شــدن رویکردهــای مختلفــی در خصــوص بازاری شــدن وجــود دارد. در 
کنــکاش  پژوهــش حاضــر، براســاس رویکــرد مکتــب فرانکفــورت به ویــژه هابرمــاس مــورد بحــث و 
گرفتــه؛ زیــرا ایــن رویکــرد، بیشــتر از ســایر رویکردهــا بــه بازاری شــدن دانش  هــا توجــه داشــته    قــرار 
ــوع  ــد، رشــته  های مختلــف دارای ن ــه اعضــای مکتــب فرانکفــورت معتقدن ک اســت. همان طــور 
ــت  ــم اس ک ــزاری حا ــت اب ــق و عقانی ــی، منط ــاد و مهندس ــا در اقتص ــد؛ مث ــی از عقانیت ان خاص
کــه همــان محاســبۀ ســود و منفعــت   اســت. در ایــن نــوع عقانیــت، رفتــار و عملکــرد انســان ها بــر 
کــه منفعت  طلبانــه  خودمحــوری مبتنــی اســت و فــرد بهتریــن وســیله را بــرای رســیدن بــه هدفــی 
کــه هدفــش ایجــاد  اســت جســتجو می  کنــد؛ اّمــا در علــوم انســانی نوعــی از عقانیــت وجــود دارد 
ــه آن عقانیــت  ــه ب ک ــر تفاهــم و رهایــی انســان از ســلطه اســت  ارتبــاط ســالم، ارتبــاط مبتنــی ب
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ارتباطــی می  گوینــد )هابرمــاس، 1392: 409(. هریــک از ایــن عقانیت  هــا نوعــی از رفتــار و عملکــرد 
را از موضوعــات ایــن علــوم )اســتادان، متخصصــان و دانشــجویان( انتظــار دارنــد. افــراد دخیــل 
ــان را در  ــه هدف هایش ــتند، بلک ــان نیس ــت شخصی ش ــد موفقی ــًا در بن ــی اساس ــش ارتباط کن در 
از  تعریف هایــی  برمبنــای  را  کنشی شــان  برنامه هــای  بتواننــد  کــه  تعقیــب می کننــد  شــرایطی 
کنــش در عقانیــت ابــزاری، دســتیابی  موقعیــت مشــترک هماهنــگ ســازند. درحالی کــه هــدف 
کنــش ارتباطــی، دســتیابی بــه تفاهــم ارتباطــی اســت )بــه نقــل از  بــه یــک هــدف اســت. هــدف 

ریتــزر، 1395: 211(.
کــه منطــِق رشــته  های اقتصــاد و مهندســی   بازاری شــدن، نتیجــۀ ســیطرۀ عقانیــت اســت 
ــت  ــان عقانی ــزاری )هم ــت اب ــۀ عقانی ــای غلب ــه معن ــود، ب ــازاری ش ــانی ب ــوم انس ــر عل گ ــت و ا اس
برنامه  ریــزان  و  سیاســتگذاران  یعنــی  اســت؛  ارتباطــی  عقانیــت  بــر  اقتصــادی(  و  مهندســی 
برمبنــای منطــِق علــوم مهندســی و اقتصــادی، ســایر علــوم )ازجملــه علــوم انســانی( را شــکل 
کــه  داده  انــد؛ یعنــی علــوم انســانی، مبتنــی بــر منطــق اقتصــادی و مهندســی مدیریــت می  شــوند 
بــا محتــوای علــوم انســانی در تناقــض اســت، زیــرا بــا غلبــۀ عقانیــت ابــزاری، آزادی انســان ها 
از دســت مــی  رود و آنــان )انســان ها( را مقهــور نیــروی مقاومت ناپذیــر خویــش می ســازد و بــا 
تهی شــدن عقانیــت از ارزش هــای اخاقــی- مذهبــی، فعالیت هــای اقتصــادی صرفــًا در جهــت 
ــی  ــه ازدســت رفتن باورهــا و آرمان هــای بزرگ خواســته های دنیایــی ســوق می یابنــد و ایــن امــر ب
کــه بــه زندگــی انســان هــدف و معنــا می بخشــند. به عبارتــی، فقــدان آزادی و  منجــر می شــود 
کــه بــه روابــط انســانی، ماننــد  گســترش عقانیــت ابزاری انــد  فقــدان معنــا، دو پیامــد منفــی 
اشــیای طبیعــی نگریســته می  شــود و علــوم انســانی به ســان علــوم طبیعــی و تجربــی در نظــر 

.)Marcuse, 1941( می  شــوند  گرفتــه 
محقـق  کـه  اسـت  محقـق  رویکـرد  در  شـفافیت  به منظـور  مذکـور،  نظـری  ادبیـات  درواقـع   
ایـن  طبـق  کـه  می  پـردازد  انسـانی  علـوم  بازاری شـدن  سیاسـت  های  بررسـی  بـه  آن  برمبنـای 
رویکـرد نظـری، محقـق نقـش بی  طـرف نـدارد و بازاری شـدن علـوم انسـانی را مطلـوب نمی  داند، 

کنـد. ولـی سـعی می  کنـد براسـاس داده  هـای واقعـی، پژوهشـی منسـجم و دقیـق را اجـرا 
 

روشپژوهش
روش  و  کیفـی  پژوهـش،  الگـوی  انسـانی،  علـوم  بازاری شـدن  سیاسـت  های  شناسـایی  بـرای 
کشـور ایـران متمرکز اسـت، مطالعۀ  پژوهـش، تحلیلی-تاریخـی اسـت     و بـا توجـه  بـه  اینکـه تنها بر 
گـردآوری داده  هـا اسـنادی اسـت. بـرای بررسـی داده هـای  مـوردی محسـوب می  شـود. شـیوۀ 

امـاری و اسـنادی، از منابـع زیـر اسـتفاده شـده اسـت:
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- امار دانشجویان در رشته  های مختلف از سال 1373 تا به امروز، هرساله توسط مؤسسۀ 
پژوهـش و برنامه  ریـزی آمـوزش عالـی در سـایت http://irphe.ac.ir منتشـر می  شـود و بـا رجـوع 
کـرده  اسـت داده  هـای  کـه پژوهشـگر تـاش  کـرد  بـه ایـن مؤسسـه می  تـوان بـه آن دسترسـی پیـدا 
کنـد و در مـواردی بـرای تدقیـق، بـه امـار مربـوط در ایـن  منتشـر شـده را ماحظـه و موشـکافی 
کـرده  اسـت، اّمـا امارهـای پیـش از سـال 1373 در هیـچ مؤسسـه  ای به طورکامل  مؤسسـه رجـوع 
آثـار  و  و خبـری  روزنامـه  ای  منابـع  بـه  اسـت  نیسـت. دراین خصـوص سـعی شـده  در دسـترس 
کیهـان، 23 دی مـاه  منتشرشـده در سـال مربـوط )همچـون محمدعلـی نجفـی، 1362؛ روزنامـۀ 

1362: 2 و...( رجـوع شـود.
- امار مربوط به مقاله  های چاپ شـده نیز بیشـتر از پایگاه Web of science اسـتخراج شـده 
کشـورهای مختلـف را ارائـه داده اسـت، اّمـا محقـق در پژوهـش  کـه امـار مقـاالت در رشـته  ها و 
کـرده اسـت  کتفـا نکـرده و بـه پایـگاه اینترنتـی ای اس آی )ESI( نیـز رجـوع  حاضـر بـه ایـن امارهـا ا
کشـورها، امـار و اطاعـات را از پایـگاه علمـی تامسـون  کـه درمـورد تعـداد مقـاالت، پژوهشـگران و 

رویتـرز بـه دسـت می  دهـد1.
- مصوبه  های دولت ازجمله برنامه  های توسعۀ اجتماعی و اقتصادی پنج ساله )در شش 
کتب در اینترنت موجودند، مورد استناد و رجوع پژوهش حاضر بوده اند. که در قالب  دوره( نیز 

- با رجوع به مرکز امار ایران، امار جمعیت ایران در سال  های دهۀ 50 تا به امروز مورد 
گرفته است. استناد قرار 

- همچنیـن بـه مرکـز اسـناد مجلـس شـورای اسـامی بـرای مطالعـات روزنامه  هـای بعـد از 
گرفتـه اسـت. انقـاب اسـامی ایـران )1357( رجـوع شـده و مـورد اسـتناد قـرار 

کتـب تاریخـی  - همچنیـن بـه سـخنرانی  ها )به صـورت تصویـری یـا مکتـوب(، زندگینامه  هـا و 
زمـان مـورد تفحص رجوع شـده اسـت.

 بنابراین، به طورکلی با استفاده از داده  های ثانویه مبتنی بر آثار و اسناد تاریخی، سیاست  های 
بازاری شدن علوم انسانی را بررسی می شود.

جرقههایآغازینبازاریشدنبعدازانقالب
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در بهمــن 1357 تــا ســخنرانی تاریخــی اّمــام خمینــی)ره( در 
اّول فروردیــن 1359، تغییــر و تحولــی از لحــاظ ظرفیت  هــای پذیــرش در علــوم انســانی مشــهود 
نیســت )صفــری، 1390: 86(؛ بنابرایــن انقــاب در علــوم انســانی، در ســخنرانی اّمــام خمینــی)ره( 

 )ESI )Essential Science Indicators و Journal Citation Reports( JCR( کنار دو پایگاه 1.پایگاه WOS )Web Of Science( در 
از مهمترین پایگاه های انتشار مقاالت هستند.
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کردنــد: »بایــد انقابــی اساســی در تمــام دانشــگاه های سراســر  کیــد  کــه تأ در پیامــی نــوروزی بــود 
کــه در ارتبــاط بــا شــرق و یــا غرب انــد تصفیــه شــوند و دانشــگاه  ایــران بــه وجــود آیــد تــا اســاتیدی 
ــام خمینــی، 1389، جلــد 12:  محیــط ســالمی شــود بــرای تدریــس علــوم عالــی اســامی...« )اّم
گروههــای فکــری و سیاســی  208-207(. بعــد از ایــن ســخنرانی، جلســات و تجمعــات بــرای 
گرفتنــد و  مارکسیســتی و ملی  گرایــان در دانشــگاه ممنــوع شــد، روشــنفکران ارگانیــک شــکل 
گرفتنــد و از نقــد و نفــرت از مارکسیســم  ،  مطبوعــات رســمی در خدمــت ایــن روشــنفکران قــرار 
کــه بعدهــا  ســرمایه  داری و علــوم انســانی غربــی نوشــتند )کیانــوری، 1359: 7(. زهــرا رهنــورد 
رئیــس دانشــگاه الزهــرا شــد معتقــد بــود »دانشــگاه النــه ارتقــای فرهنــگ غربــی )علــوم انســانی( 
کنــون  کــه »مــا تا گفتــه اســت  اســت« )رهنــورد، 1359: 5(، آیــت اهلل موســوی اردبیلــی )1359( 
کردیــم، حــزب غربــی تشــکیل دادیــم و بایــد آنهــا  کردیــم، نوشــتیم، برنامه ریــزی  غربــی فکــر 
وقــت  وزیــر  نخســت  رجایــی  علــی  محمــد   .)3  :1359 اردبیلــی،  )موســوی  بریزیــم«  دور  را 
ــد بســته شــود« )رجایــی،  ــم و بقیــه دوره هــا بای ــه »مــا پولمــان را هــدر دادی ک ــرده اســت  ک بیــان 
بهشــتی،  آیــت اهلل  از جملــه  نخبــگان سیاســی  و  از مدیــران  بســیاری  و همچنیــن   )5 :1359
کــردن علــوم انســانی  میرحســین موســوی، هاشــمی رفســنجانی، احمــد فردیــد و ... از تعطیــل 
کوتــاه، در شــهرهای  کردنــد)Razavi, 2009: 12; Sobhe, 1982: 273(. در ایــن مــدت  حمایــت 
کــه  گفتمانــی تــازه  و قدرتمنــد در حــال تولــد بــود  گویــا  خ داد.  دانشــگاهی درگیری هــای خونینــی ر
ــرک اتاق هــا و  ــه ت ــان و...( مجبــور ب گفتمان  هــای مختلــف علــوم انســانی )مارکسیســم، ملی  گرای
کاظمــی و طاهری  کیــا، 1396: 177(؛ بنابرایــن بــا  دفاترشــان از صحــن دانشــگاه شــدند )رضایــی، 
ع و درگیری  هــای زیــاد، موعــد مقــرر شــورای انقــاب یعنــی 15 خــرداد، آخریــن روز امتحانــات  تنــاز
گام جدیــدی بــرای تغییــر بنیادیــن بــود.  دانشــگاه فرارســید و دانشــگاه  ها تعطیــل شــدند و ایــن 
چنــد روز بعــد از آن )23 خــرداد 1359(، مســئوالن حکومتــی تغییــر و تحــوالت علــوم انســانی 
کردنــد )اّمــام خمینــی، 1359؛  گــذار  گروهــی از همفکــران خــود وا و وضعیــت دانشــگاه  ها را بــه 
1389، جلــد 12: 432-431(. ایــن تعطیلــی بــه دالیــل   مختلفــی همچــون نیــاز بــه برنامه  ریــزی و 
کان باعــث شــد علــوم انســانی در ســال 1362، با 59000  سیاســتگذاری علمــی و دقیــق در ســطح 
ــا ایــن پذیــرش برمبنــای ســازوکار غربالگــری1،  نفرظرفیــت پذیــرش، مجــدد بازگشــایی شــود، اّم
نمی شــد  دریافــت  هزینــه ای  نیــز  انســانی  علــوم  تحصیل  کننــدگان  از  و  بــود  نظــارت  و  پایــش 
)Fallahi, 1993: 83(، چنانکــه محمدعلــی نجفــی، وزیــر وقــت فرهنــگ و آمــوزش عالــی، در 
کــرد دربــارۀ قبول شــدگان     آزمــون علــوم انســانی تحقیــق می  شــود و بعــدازآن  تیرمــاه 1361 اعــام 

کردن افراد سالم از افراد  گروهی از افراد برای جدا که در پزشکی به بررسی و آزمون  گفته می  شود   Screening 1. در انگلیسی
کار برده می  شود. درمعرض خطر به 
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ــا پولی شــدن تحصیــات  کاســها )بــدون دریافــت هزینــه( دایــر می  شــوند )نجفــی، 1362: 1(. اّم
در ســایر رشــته  ها )همچــون فّنــی- مهندســی، الهیــات و...(، پیــش از بازگشــایی علــوم انســانی 

آغــاز شــده بــود.
کــه دســتمان رســید  ــه از همیــن امســال در هرجــا  ک »یکــی از طــرق ایــن اســت 
کنیــم بــه نــام دانشــگاه  کــزی درســت  کم کــم بــه روســتا هــم بکشــد، مرا و شــاید 
ــر یــک دانشــجو در ســال،  گ گذشــته... امــروزه ا ــا نــه دانشــگاه آزاد رژیــم  آزاد، اّم
کارمنــدان مؤسســه، وزارت علــوم،  به خاطــر فضــای دانشــگاه و اســاتید زیــاد، 
آزمایشــگاه ها و ســایر چیزهــا، ده هــا هــزار تومــان، صدهــا هــزار تومــان خرجــش 
نــدارد و آن  تقریبــًا هیــچ خرجــی  یــک طلبــه وقتــی درس می خوانــد  اســت، 
ــرای تبلیــغ  کــه مــی رود ب کــه دارد، خــودش در یکــی دو ماهــی  ج هایــی هــم  خر
برمی گردانــد و بــه مدرســه مــی آورد« )ســخنرانی آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی در 

ــه نقــل از نورانیــان، 1396(. نمــاز جمعــۀ تهــران، اردیبهشــت 1361؛ ب
نخســتین بار دانشــگاه آزاد )1361( و به دنبــال آن دانشــگاه  پیــام نــور )1367( 
کاربــردی )1370(، اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو بــا دریافــت شــهریه  و علمــی- 
کردنــد. دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نیــز در ســال 1370 اقــدام بــه پذیــرش 
کــرد. به طورمشــخص در علــوم انســانی، نخســتین بار  دانشــجو در دورۀ شــبانه 
در ســال دوم بازگشــایی )ســال 1363(، تعــداد معــدودی دانشــجو براســاس 

دریافــت شــهریه پذیــرش شــدند.

وضعیتبازاریشدنعلومانسانی
افزایـش پذیـرش دانشـجوی  گـون همچـون  گونا بـه طـرق مختلـف و در اشـکال  انسـانی  علـوم 
پولـی به ویـژه تحصیـات تکمیلـی، افزایـش اسـتادان حق  التدریـس، تبصره  هـا و شـروط منتهـی 
ح هرکدام از آنهـا به صورت  کـه در ادامـه، به شـر بـه درآمـد و پژوهش  هـای پولـی، بـازاری شـده اند 

گانـه پرداختـه  می شـود. جدا

1(افزایشپذیرشدانشجویپولیبهویژهدرمطقعتحصیالتتکمیلی
ــه مطالعــه و ســواد درزمینــۀ  بعــد از بازگشــایی علــوم انســانی در 35 ســال اخیــر، در ابتــدا نیــاز ب
رشــتۀ موردپذیــرش بیشــتر بــود، ولــی به طــور روزافــزون نقــش پــول بــرای ورود بــه دانشــگاه 
پررنگتــر از مطالعــه شــده اســت. امــروزه داوطلبــان می  تواننــد بــا هــر ســطح از معــدل و مطالعــه و 

ــا پرداخــت شــهریه وارد دانشــگاه شــوند. ــا ِصــرف داشــتن یــک دیپلــم، ب ب

سیاستهایبازاریشدنعلومانسانیبعدازانقالباسالمیایران
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مقاله علمی _ پژوهشی

شــهریه  پرداخــت  بــا  دانشــگاه  شــروع  و  به طورعــام  دانشــگاه  شــروع  کــه   1361 ســال  در 
کّل آمــوزش عالــی ایــران شــهریه پرداخــت  کمتــر از 15درصــد از دانشــجویان در  به طورخــاص بــود، 
می  کردنــد. ایــن رقــم در ســال 1371 بــه 50 درصــد رســیده اســت و در ســال 1395 فقــط 7 درصــد 
کّل دانشــجویان )در حــدود 600هــزار دانشــجو( شــهریه پرداخــت نمی  کننــد )مؤسســۀ پژوهــش  از 
و برنامه  ریــزی آمــوزش عالــی، 1395(. وضعیــت پذیــرش دانشــجو در همــۀ نهادهــای آمــوزش 
عالــی، از زمــان بازگشــایی علــوم انســانی بعــد از انقــاب اســامی )ســال 1362( تــا ســال 1395- بــا 
اســتناد بــه جدیدتریــن امــار منتشرشــده- در جــدول شــمارۀ 1 نشــان داده شــده اســت. چنانکــه 
انســانی در ســال 1362، در حــدود 59000 دانشــجو  علــوم  بازگشــایی  بــا  مشــاهده می  شــود، 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــجویان  آنهــا  از  نفــر   7000 کــه  شــده اند  پذیرفتــه  رشــته ها  ایــن  در 
)کارشناسی ارشــد و دکتــری( بوده  انــد. مجمــوع رشــته  ها تقریبــًا ســه برابر علــوم انســانی پذیــرش 

دانشــجو داشــته  اند.
     بعــد از 16 ســال )1378(، تعــداد دانشــجویان علــوم انســانی 6/96 برابــر )رشــد ســاالنۀ 
از علــوم انســانی، فّنــی، علــوم پایــه، پزشــکی و...( 5/3  0/46( و مجمــوع دانشــجویان)اعّم 
کارشناســی  کاردانــی و  برابــر )رشــد ســاالنۀ 0/35( می  شــوند. ســهم افزایــش ظرفیــت در مقاطــع 
)کاردانــی  اســت  بــوده  بیشــتر  تکمیلــی  بــا تحصیــات  انســانی، در مقایســه  علــوم  به ویــژه در 
کارشناســی در علــوم انســانی ســاالنه 0/46 ولــی تحصیــات تکمیلــی 0/15 ازلحــاظ افزایــش  و 

پذیــرش رشــد داشــته اند(.
 از ســال 1378 تــا ســال 1388، میانگیــن ظرفیــت پذیــرش در همــۀ رشــته  ها )ســاالنه 0/36( 
به ویــژه در علــوم انســانی )ســاالنه 0/37( بیشــتر شــده اســت؛ اّمــا نکتــۀ حائــز اهمیــت، افزایــش 
به طوری کــه  اســت،  بــوده  انســانی  علــوم  در  تکمیلــی  تحصیــات  پذیــرش  قابل توجــه  ســهم 
کارشناســی در مقایســه بــا  کاردانــی و  ســاالنه 0/54 رشــد پذیــرش داشــته اســت، درحالی کــه 
کاهــش ظرفیــت مواجــه بوده انــد )تــا ســال 1378 رشــد ســاالنه  ســال  های قبــل از 1378، بــا 

0/47 و از ســال 1378 تــا ســال 1388 رشــد ســاالنه 0/37(.
 در جدیدتریــن امــار منتشرشــده در ســال 1395، تعــداد دانشــجویان بــه 4,348,383 نفــر 

کــه حــدود نیمــی از همــۀ رشــته  ها بــه رشــته  های علــوم انســانی مربــوط ان رســیده اســت 
کاردانــی  کــه در دو مقطــع  کــه در مقایســه بــا هشــت ســال قبــل )1388(، نشــان می  دهــد  د 
کارشناســی، ســاالنه بــا رشــد 0/13، افزایــش پذیــرش وجــود داشــته، درحالی کــه پذیــرش در  و 
مقاطــع تحصیــات تکمیلــی به ویــژه در علــوم انســانی )ســاالنه 0/58(، بــا افزایشــی چشــمگیر 

مواجــه بــوده اســت.
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جدولشمارۀ1.وضعیتپذیرشدانشجودرنهادهایآموزشعالی،ازبازگشایی

علومانسانی)سال1362(تاسال1395

مقطعسال)دوره(
علومانسانیمجموعرشتهها

رشدساالنهتعداد
)نسبتبهدورۀقبل(

رشدساالنهتعداد
)نسبتبهدورۀقبل(

1362

کارشناسی -52000-156000کاردانی و 

-7000-18000تحصیات تکمیلی

-59000-174000مجموع

1378

کارشناسی رشد ساالنه 3931450/47رشد ساالنه 8426450/33کاردانی و 

رشد ساالنه 176470/15رشد ساالنه 812680/28تحصیات تکمیلی

رشد ساالنه 4107920/43رشد ساالنه 9239130/33مجموع

1388

کارشناسی رشد ساالنه 14291770/36رشد ساالنه 30871340/36کاردانی و 

رشد ساالنه 969970/54رشد ساالنه 2626070/32تحصیات تکمیلی

رشد ساالنه 15261740/37رشد ساالنه 33497410/36مجموع

1395

کارشناسی رشد ساالنه 15505990/13رشد ساالنه 34204110/13کاردانی و 

رشد ساالنه 4529940/58رشد ساالنه 9279720/44تحصیات تکمیلی

رشد ساالنه 20035930/16رشد ساالنه 43483830/16مجموع

منبع: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1362-1395؛ نجفی، 1362: 2

تـا سـال 1395، ظرفیـت پذیـرش  انسـانی )سـال 1362(  بازگشـایی علـوم  از زمـان   به طورکلـی، 
دانشـجو در همـۀ رشـته  ها حـدود 25برابر شـده، یعنی به صـورت میانگین سـاالنه 0/75 افزایش 
پذیـرش داشـته، درحالی کـه ظرفیـت پذیـرش در علـوم انسـانی 34برابـر )میانگیـن رشـد سـاالنه 

1/04( شـده اسـت. ایـن افزایـش پذیـرش از سـه جنبـه قابل توجـه اسـت: 
که  کّل دانشـجویان شـهریه پرداخـت می  کردند  - اّول آنکـه در سـال 1362، تنهـا 15درصـد از 
بعـد از 35 سـال، ایـن رونـد تـا حـدودی معکـوس شـده اسـت، به طوری کـه در سـال 1395، فقط 
کّل دانشـجویان )در حـدود 600هـزار دانشـجو( شـهریه پرداخـت نمی  کننـد )مؤسسـۀ  7درصـد از 

پژوهـش و برنامه  ریـزی آمـوزش عالـی، 1395(.
- دوم آنکـه بـه دلیـل هزینه هـای پاییـن و میـزان سـود ناشـی از تحصیـل در ایـن رشـته ها 
از  را  چندانـی  امکانـات  و  آزمایشـگاه  انسـانی  علـوم  بـود.  عالـی  آمـوزش  بـرای  انسـانی(  )علـوم 
کافی به نظر می  رسـید؛ بنابراین  کاس درس  دانشـگاه طلـب نمی  کـرد و ِصـرف یک اسـتاد و یـک 

توجـه بـه علـوم انسـانی بیشـتر شـده اسـت.

سیاستهایبازاریشدنعلومانسانیبعدازانقالباسالمیایران
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- سـوم آنکـه تحصیـات تکمیلـی در علـوم انسـانی نیـز به دلیل سـودآوری باالتـر و هزینه  های 
به طوری کـه  کنیـد(،  نـگاه   1 )بـه جـدول شـمارۀ  اسـت  یافتـه  افزایـش ظرفیـت  بسـیار  پایین تـر، 
کارشناسـی ارشـد 25میلیـون و هـر  در سـال 1396، هـر دانشـجوی دکتـری تقریبـًا 80میلیـون، 
کرده اند )سـایت رسـمی دانشگاه آزاد  کارشناسـی 18میلیون تومان شـهریه پرداخت  دانشـجوی 

اسـامی، 1396؛ مراجعـه بـه دفترچـۀ انتخـاب رشـتۀ سـال 1396(.

2(افزایشاستادانحقالتدریس
افزایـش ظرفیت  هـای پذیـرش در سـطوح تحصیـات تکمیلـی، عـاوه بـر اینکـه بـه منابـع مالـی 
از  بعـد  آموزشـی می  انجامـد،  نظـام  بـرای  سرشـاری در طـول سـال های تحصیلـی دانشـجویی 
غ  التحصیلـی نیـز همـواره بـرای دانشـگاه سـود مالـی در قالـب حق  التدریسـی بـه همـراه دارد.  فار

ایـن اسـتادان از چندیـن لحـاظ از هزینه  هـای آمـوزش عالـی می  کاهنـد: 
- مبلغ پایین دریافتی بابت ساعات حق  التدریسی؛

- بیمه نکردن استادان حق التدریسی؛
اختصاصـی،  اتـاق  تخصیص نیافتـن  )همچـون  اسـتادان  بـرای  الزم  امکانـات  نبـود   -

آنـان(.  بـه  و...  پژوهشـی  گرنت  هـای 
     عباس کاظمی )1394: 57( وضعیت این استادان را در چارچوب دانشگاه چنین توصیف می کند:

کاربردی  گاه باتجربه ای   در دانشگاه  های جامع علمی-  امروز استادان جوان و 
دانشگاه  های  و  می  گیرند(  حق التدریس  فقط  و  ندارند  استخدام  معمواًل  )که 
کارند و حجم باالی تدریسشان   پاسخگوی  آزاد و پیام نور به سختی مشغول به 
کار را می  توانیم بردگان  نیازهای اّولیۀ زندگی شان   نیست. این دسته از نیروی 
تدریس  تمام هفته در دانشگاه  بیمه،  که بدون سوابق  بنامیم، چرا آموزشی 
کمتر از یک میلیون و شش صدهزار تومان دریافتی دارند. آنان فاقد  می کنند و 
که یک استاد استخدام  شده در دانشگاه دارد.  امکانات و امتیازاتی هستند 
پژوهشی، سوابق  گرنت  های  بیمه،  امتیازاتی همچون  از  کار ساعتی،  نیروی 
کار، فرصت  های مطالعاتی، وام و حق مسکن و... محروم است. در دانشگاه  ها 

کار اختصاصی ندارند. معمواًل استادان حق  التدریس اتاق 
غ  التحصیــان، باعــث ایجــاد رقابــت در بیــن آنــان بــا مبلــغ ناچیــزی   بنابرایــن، امــروزه افزایــش فار
بابــت تدریــس شــده اســت و ایــن مبلــغ ناچیــز، از هزینه  هــای دانشــگاه می  کاهــد، زیــرا هزینه  های 
بســیار ناچیــزی1 بــرای هــر ســاعت تدریــس پرداخــت می  شــود؛ بنابرایــن نهادهــای آمــوزش عالــی 

1. در سال 1396 پرداختی برای هر ساعت تدریس، از 5 هزار تا 11 هزار بوده است، درحالی که اعضای هیئت علمی بالغ بر 10 تا 
20 برابر آن را دریافت می کردند.
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کمتر نیــروی هیأت علمی  کاهــش هزینه  هــا از طریــق امکانــات و دســتمزدها ســعی می  کننــد  بــرای 
ــال 1357،  ــود. در س ــتر می  ش ــس بیش ــتادان حق  التدری ــذب اس ــه ج ــش ب گرای ــد و  کنن ــذب  را ج
کمتــر  کــه  تعــداد اســتادان 15453 نفــر )به صــورت هیأت علمــی و حق  التدریســی( بــوده اســت 
نفرعضوهیأت علمــی   14000 حــدود  در  به عبارتــی  بوده  انــد.  حق  التدریســی  5درصدشــان  از 
دانشــگاه ها بوده انــد )مؤسســۀ پژوهــش و برنامه  ریــزی آمــوزش عالــی، 1387(؛ ولــی در ســال 
کشــور وجــود داشــته اند )مؤسســۀ پژوهــش و  1395، تعــداد 77942 نفــر عضــو هیأت علمــی در 
ــا ســال 1395(،  ــی، 1395(؛ یعنــی در طــول 38 ســال بعــد از انقــاب )ت برنامه  ریــزی آمــوزش عال
تعــداد دانشــجویان نزدیــک بــه 300 برابــر1 شــده، ولــی تعــداد اعضــای هیأت علمــی فقــط پنج برابــر 

شــده اســت. 
کشور بر دوش استادان  در چنین وضعیتی تدریس برای این حجم عظیم دانشجویان در 
است    نفر   236,850 تعدادشان  رسمی،  امار  برمبنای  که  است  شده  گذاشته  حق  التدریس 
)مؤسسۀ پژوهش و برنامه  ریزی آموزش عالی، 1395(. با وجود این امار، هنوز بسیاری از این 
استادان حق  التدریس در امار رسمی ثبت نشده اند و دانشگاه  ها نسبت به ثبت واحد تدریس 

آنها اقدامی به عمل نمی  آورند.

3(تبصرههاوشروطبرایدرآمدزایی
کــه امــروزه در آمــوزش  کــه تحصیــل ایــن هفت درصــد از دانشــجویان   نکتــۀ قابل توجــه آن اســت 
کــه  عالــی شــهریه پرداخــت نمی  کننــد نیــز بــا تبصره هــا و شــروطی همــراه اســت، به این ترتیــب 
کارشناســی هشــت  ــرم،  ــا سیاســت  های زمانــی خاصــی )کاردانــی چهــار ت ــر دانشــجو مطابــق ب گ ا
تــرم، ارشــد چهــار تــرم، دکتــری نــه تــرم( قــادر بــه اتمــام تحصیــات نباشــد، بایــد شــهریه پرداخــت 
ــا چنانچــه در  ــاوری، 1393: مــادۀ 15(؛ ی ــوم، تحقیقــات و فّن کنــد )آیین نامــۀ آموزشــی وزارت عل
ــرای نیمســال  های بعــدی شــهریۀ آن را بپــردازد  ــد ب کســب نکنــد، بای ــی را  هــر درســی نمــرۀ قبول
)آیین   نامــۀ آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فّنــاوری، 1393: مــادۀ 12(. درواقــع، تعییــن ایــن 
کســب درآمــد حتــی از هفت درصــد دانشــجویانی  تبصره  هــا و شــروط، همــواره یکــی از راههــای 

کــه بــه دانشــگاه شــهریه  ای پرداخــت نمی  کننــد. اســت 

4(ترویجپژوهشهایپولی
کــه پژوهش  هــای پولــی در  درخصــوص ترویــج پژوهش  هــای پولــی ابتــدا الزم اســت بگوییــم 
ایــران، طــّی 35 ســال بعــد از بازگشــایی علــوم انســانی، از ســه لحــاظ »هزینــۀ چــاپ مقــاالت«، 

1. تعداد دانشجویان در سال 1357 برابر با 160308 نفر بوده است.

سیاستهایبازاریشدنعلومانسانیبعدازانقالباسالمیایران



306

شمارهپنجاهوسوم
ســــالبیـستودوم

بهــار1400

مقاله علمی _ پژوهشی

پــول  »پرداخــت  و  بــازار(«  در  مقاله  نویســی  و  )پایان  نامه  نویســی  پژوهشــی  »پرولتاریــای 
و  برنامه ریزی هــا  نقــش  بــر  ابتــدا  ادامــه،  در  شــد.  رایــج  پژوهشــی«  ح  هــای  طر بــرای  ناچیــز 
ــه  ــپس ب ــود و س ــد می  ش کی ــاالت( تأ ــژه مق ــا )به وی ــتگذاری ها در اهمیت یافتــن پژوهش ه سیاس

ایــن سیاســت ها بوده انــد می پردازیــم. از  کــه ناشــی  ایــن پژوهش  هــای پولــی  ُبعــد  ســه 
کمیــت در   توســعۀ علمــی برمبنــای تعــداد مقــاالت و پژوهش  هــا همــواره از سیاســت های حا
ایــران بــوده اســت، چنانکــه منصــوری )1383(، معــاون وقــت پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقــات 
کشــورهای پیشــرفته بــه ازای هــر عضــو  گفتــه اســت: »در  گفتگــو بــا خبرگــزاری ایســنا  و فّنــاوری، در 
کــه در ایــران 10 درصــد  ــی اســت  ــه ثبــت شــده اســت. ایــن در حال هیأت علمــی، ســاالنه یــک مقال
کــه آنهــا  هــم در رشــته های  ایــن اعضــا ســاالنه دارای مقــاالت در مجــات بین  المللــی هســتند 
علــوم فّنــی و پایه انــد. وضــع درزمینــۀ علــوم انســانی براســاس معیــار یادشــده، بســیار وخیــم و 
بحرانــی اســت، زیــرا بیشــتر از 90درصــد مقــاالت ایرانــی درزمینــۀ رشــته  های غیــر علــوم انســانی و 
کشــورهاى جهــان هســتیم«  اجتماعــی بوده انــد. از نظــر علــوم انســانی، در زمــرۀ عقب مانده تریــن 
)منصــوری، 1383(. در همیــن راســتا، وزارت علــوم در ایــران، یکــی از معیارهــای مهــم بــرای ارتقای 
کــه ایــن معیــار به صــورت اجبــاری  کــرده  اســتادان را افزایــش مقــاالت در مجــات بین  المللــی اعــام 
ــه نشــر مقــاالت در مجــات معتبــر  ــرای ارتقــای شــغلی، ب درآمــده اســت. اعضــای هیأت علمــی، ب
کــه ناشــی از افزایــش ظرفیــت  کردنــد )فاضلــی، 1393: 51(. اســتادان حق  التدریــس  خارجــی اقــدام 
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــود، بــه امیــد جــذب به عنــوان عضــو هیأت علمــی، مــدام در پــی 

نوشــتن مقــاالت داخلــی و خارجی انــد. 
بـر  عـاوه  علـوم،  ایـن  توسـعۀ  انسـانی در جهـت  علـوم  افزایـش مقـاالت در  بـرای   درواقـع، 
کرده  انـد، زیـرا ایـن دوره بیشـتر  اسـتادان، اقـدام بـه پذیـرش دانشـجویان تحصیـات تکمیلـی 
کارشناسی ارشـد بـرای پذیرش  بـرای نهادهـای آمـوزش عالـی مقالـه تولیـد می  کنـد. دانشـجویان 
تکمیلـی  تحصیـات  دانش  آموختـگان  شـدند؛  مقالـه  نوشـتن  بـه  تشـویق  دکتـری،  مقطـع  در 
و  داشـتند  مقالـه  بـه  نیـاز  هیأت علمـی  رسـتۀ  در  جـذب  بـرای  دکتـری(  و  )کارشناسی ارشـد 
دانشـجویان دکتـری بـرای دفـاع از رسـالۀ خـود ملـزم به نوشـتن مقاله شـدند. به عبارتـی دریافت 
مـدرک دکتـری منـوط بـه اسـتخراج مقاله از پایان  نامه شـد. طبق مـادۀ 8 آیین  نامۀ دورۀ دکتری 

کـه در سـال 1389 تصویـب شـده اسـت:1  )PH.D(
کفایت دسـتاوردهای  »دانشـجو پس از تدوین رسـاله و تأیید اسـتاد راهنما و به شـرط 
علمی رسـاله )چاپ حداقل یک مقاله برای دانشـجویان در شـیوۀ آموزشی پژوهشی و 

1. این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه، 15 ماده و 22 تبصره در جلسۀ 775 مورخ 89/8/8 شورای برنامه ریزی آموزش عالی تصویب 
شد و برای دانشجویانی که از سال تحصیلی 90-1389 و پس ازآن در دورۀ دکتری پذیرفته شده  اند، الزم االجرا شده است.
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دو مقاله برای دانشـجویان شـیوۀ پژوهشـی در مجات علمی- پژوهشـی دارای نمایۀ 
مسـئولیت  راهنمـا،  اسـتاد  بایـد  پژوهشـی،  شـیوۀ  در  همچنیـن  و  بین المللـی  معتبـر 
یـا دسـتگاه اجرایـی  کارفرمـا  بـه  بـرای پاسـخگویی  را  کار انجام شـدۀ دانشـجو  کفایـت 

کنـد«. بپذیـرد(، موظـف اسـت در حضـور هیـأت  داوران از رسـالۀ خـود دفـاع 

کیدبرعلومانسانی( جدولشمارۀ2.تعدادمقاالتچاپشدهطّیسالهایبعدازانقالب)باتأ

سطحایرانسال
مجموعرشتههایاجهان

علومانسانی

نسبتبهدورۀقبلیتعداد

1362
--708170جهان

-1094ایران

1378
--1183073جهان

7برابر )رشد ساالنه 0/46(138928 )0.12 درصد جهانی(ایران

1388
--2286368جهان

21برابر )رشد ساالنه 2/1(24033589 )1/05 جهانی(ایران

1395
--2825590جهان

5/3 )رشد ساالنه 0/6(446413153 )1.58 جهانی(ایران

منبع: )WOS, 2017 مرادی مقدم، 1391(

عالـی  آمـوزش  نهـاد  سیاسـت  های  و  برنامه  هـا  مختلـف  سـطوح  در  وضعیـت  ایـن  امـروزه 
گرفتـه اسـت، به طوری کـه در قانـون برنامـۀ پنج سـالۀ ششـم توسـعۀ اقتصـادی، اجتماعـی  قـرار 
کّمـی مقـاالت در سـطح جهانـی«،  و فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایـران مصـوب 1395، »تولیـد 
»تعـداد نشـریات ایرانـی نمایـه  شـده در سـطح بین المللـی علـم«، »تعـداد مقـاالت نمایـه شـده 
کشـوری« و...  در پایـگاه اسـتنادی جهـان اسـام1«، »تعـداد پژوهشـگران نسـبت بـه جمعیـت 

گرفتـه شـده اند.  به عنـوان توسـعۀ علمـی در سـالهای 1400-1396 در نظـر 
بنابرایـن، افزایـش پذیـرش در تحصیـات تکمیلـی، بـه شـکل گیری بـازاری رقابتـی در بیـن 
غ  التحصیـان علـوم انسـانی بـرای نوشـتن مقـاالت و پژوهش  هـا منجـر شـده  دانشـجویان و فار
ح  هـای پژوهشـی )در قالـب رزومـه(، نمی  تـوان بـه شـغلی دسـت  گویـی بـدون مقالـه و طر اسـت. 

گرفـت و ادامـۀ تحصیـل داد. یافـت، بـه مقامـی رسـید، ارتقـاء 

1. Isc
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مقاله علمی _ پژوهشی

الف(هزینۀچاپمقاالت
کــه دانشــجو و اســتاد عــاوه بــر هزینه هایــی  افزایــش رقابــت بــرای مقاله  نویســی باعــث شــده اســت 
ــرای چــاپ  ــرای نوشــتن مقــاالت صــرف می کننــد )ماننــد هزینه هــای پرســش نامه و ...(، ب کــه ب
شــوند  متقبــل  را  هزینه هایــی  بایــد  نیــز  همایش هــا  و  معتبــر  مجــات  اغلــب  در  مقاالتشــان 
کنیــد.( )در این زمینــه می  توانیــد بــه پایــگاه فصلنامه  هــا و همایش  هــای درحال اجــرا مراجعــه 

ب(پرولتاریایپژوهشی)پایاننامهنویسیومقالهنویسیدربازار(
افزایـش دانشـجویان تحصیـات تکمیلـی و همچنیـن اهمیـت دادن بـه پژوهش  هـا، بـه ایجـاد 
بـازاری بـرای مقاله  نویسـی و پایان  نامه نویسـی منجـر شـده اند، به طوری کـه نوشـتن پایان  نامـه 
و مقالـه، به عنـوان شـغل برسـاخت می  شـود و افـراد بـرای دریافـت مقالـه، بـه مقاله  نویسـان و 
پایان  نامه  نویسـان مراجعـه می  کننـد تـا بـه اسـم آنهـا مقالـه و پایان  نامـه بنویسـند، بـدون آنکـه 
کاظمـی )1395(، از نویسـندگان ایـن مقاله هـا و  اسـم نویسـندۀ اصلـی در آن ذکـر شـود. عبـاس 

یـاد می کنـد )کاظمـی، 1395(. بـا عنـوان »پرولتاریـای پژوهشـی«  پایان  نامه هـا 

ج(پرداختناچیزپولبرایطرحهایپژوهشی
غ  التحصیان تحصیات  کمتر دانشـجویان و فار در دو دهۀ اّول انقاب اسـامی، به دلیل تعداد 
ح پژوهشـی توسـط دولت یا مؤسسـات خصوصی  تکمیلی، غالبًا بودجه  های زیادی برای هر طر
ح هـا )بـرای  گرفتـه می  شـد، ولـی امـروزه به دلیـل رقابـت روزافـزون بـرای نوشـتن ایـن طر در نظـر 
کـه در مواقعـی پژوهشـگر بایـد  کمتریـن هزینـه بـه آنهـا پرداخـت می  شـود  رزومـه یـا درآمـد(، غالبـًا 

کند.1 هزینـه  ای نیـز از خـود پرداخت 

بحثونتیجهگیری
کنیم. در سال  مبنای آغازین بازاری شدن را باید در رشته  های علوم فّنی- مهندسی پیگیری 
پرداخت  برمبنای  دانشجو  پذیرش  به  اقدام  اسامی  آزاد  دانشگاه  نخستین بار  برای   ،1361
دانشجو  نیز  انسانی  علوم  رشته  های  از  برخی  در  بعد،  سال  دو  دانشگاه  این  کرد.  شهریه 
پذیرفت؛ اّما علوم انسانی در بازاری شدن، از سایر رشته  ها ازجمله علوم فّنی- مهندسی پیشی 
که بازگشایی دانشگاه  ها به طورعام و علوم انسانی به طورخاص در  گرفت. شاید بتوانیم بگوییم 

که توسط محقق با همکاری دکتر زهرا رضایی نسب با عنوان »بررسی  1. مثال آن تجربۀ زیستۀ خود محقق است؛ پژوهشی 
کل بهزیستی استان ایام انجام  عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی استان ایام« برای ادارۀ 

شده است.
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کمیت تحمیل می  شد )به دلیل جنگ ایران و عراق(.  که هزینه  های مالی بر حا زمانی بودند 
آغازی  این  و  یافتند  ظهور  نخستین بار  برای  باشهریه  دانشجوی  و  پولی  دانشگاه  بنابراین 
که از  برای بازاری شدن علوم انسانی بود. باید همسو با ساعی و همکارانش )1390( بپذیریم 
زمان بازگشایی علوم انسانی تا به امروز، سیاست  های این علوم به ویژه بازاری شدن آن، تابع 

سیاست  های دولت های چپ و راست یا محافظه  کار و اصاح  طلب نبوده است. 
بعـد از جنـگ ایـران و عـراق نیـز جمعیـت ایـران به ویـژه نسـل جـوان، بیش ازپیـش افزایـش 
یافـت )مرکـز امـار ایـران، 1385؛ نرم افـزار آینده پژوهـی جمعیتـِی شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی، 
1392(. دانشـگاه عرصـه  ای بـرای تربیـت، آمـوزش و نظم  بخشـی بـه آنها بود و بـا توجه به افزایش 
تعـداد دانشـجویان و هزینه  هـای آنهـا، پولی سـازی دانشـگاه  ها بیـش از دوران جنـگ برجسـته 
تحصیـات  دانشـجویان  به ویـژه  دانشـگاه  ها  بـه  عظیـم  سـیل  ایـن  ورود  به عبارت دیگـر،  شـد.
غ  التحصیلی  گزیـر از درپیش گرفتن برخی سیاسـت  ها بـرای پذیرش و فار کمیـت را نا تکمیلـی، حا
کـه ازجملـۀ ایـن  کـرد  دانشـجویان تحصیـات تکمیلـی و همچنیـن به کارگیـری آنهـا در مشـاغل 
کنکـور، رقابـت در چـاپ مقـاالت، رقابـت در تقویـت رزومـه  سیاسـت  ها می توانیـم بـه رقابـت در 
کـه نبـود  کنیـم و بـه تأسـی از قانعـی راد )1393( بایـد بپذیریـم  و آزمون  هـای اسـتخدامی اشـاره 
غ التحصیـان، باعـث ایجـاد ایـن رقابت هـا شـده اسـت. ایـن رقابت ها  ظرفیـت اشـتغال بـرای فار
در علـوم انسـانی به دالیـل مختلفـی محوریـت بیشـتری داشـته اند؛ ازجملـه به دلیـل وابسـتگی 
بـه  عدم نیـاز  دانشـگاه  ها)مانند  بـرای  آن  کمتـر  هزینه  هـای  کمیـت،  حا بـه  رشـته  ایـن  شـغلی 

آزمایشـگاه و...( و بسـیاری از عوامـل دیگـر.
کمیـت نه تنهـا تأمیـن بودجه  هـای عظیـم رشـته  های دانشـگاهی )به ویـژه علـوم انسـانی(  حا
را بـر عهـده نمی  گیـرد، بلکـه از آن به عنـوان منبـع درآمـد نیـز اسـتفاده می  کنـد. نمونـۀ آن دریافت 
هزینـه بـرای ثبت نـام در آزمون هـای   اسـتخدامی، داوری و چـاپ مقـاالت، ثبت نـام بـرای شـرکت 
کشـور، بـرای هزینه  هـای ثبت نـام  کنکـور و... اسـت )رک: سـایت سـازمان سـنجش آمـوزش  در 
کارشناسـی، ارشـد و دکتـری، ثبت نـام در آزمون  هـای اسـتخدامی و...(.  کنکـور  در آزمون  هـای 
که به خلق  غ  التحصیان اسـت  نتیجـۀ ایـن سیاسـت  ها تحمیـل فشـار مالـی بر دانشـجویان و فار
کارگـر دانشـجو، پرولتاریـای آموزشـی، پرولتاریـای  کارگـر،  مفاهیـم جدیـدی همچـون دانشـجوی 
پژوهشـی )کاظمی، 1395(، سـرقت علمی و... انجامیده اسـت و به دنبال آن نیز سیاسـت  هایی 
ماننـد تصویـب قوانیـن )ماننـد مـواد 20، 21 و 22 قانـون مجـازات اسـامی مصـوب 1392/2/1 
کپـی  از  جلوگیـری  بـرای  جسـتجویاب  سـازوکارهای  تقلبـی(،  پایان  نامـۀ  از  جلوگیـری  بـرای 
کلـی آنهـا را همسـو بـا قانعـی راد )1393( می توانیـم  کـه نتیجـۀ  پایان  نامه  هـا و ... اتخـاذ شـدند 

کم اهمیت شـدن مـدارک تحصیـات تکمیلـی بدانیـم.  کم  اعتبـار یـا 
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