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هاييآموزش عالي با توجه به ويژگي: چكيده
هاي  مانند گستردگي اهداف؛ عدم وجود مكانيسم

اعمال فشار و كنترل از باال، اثر قوي بر تعيين 
هاي علمي، مديريت و هدايت  اهداف ساير حرفه

برخي معتقدند كه . شود مؤسسات شناخته مي
ممكن است ) علمي(مفهوم مفرد حرفه دانشگاهي 

يك تصور غلط باشد و حرفه آكادميك به سختي 
هاي زندگي دست و پنجه نرم  تواند با تنش مي

كند، و از اين رو در معرض خطر است؛ در مقابل 
ها در  بحث. نندك بعضي بر پويايي آن تأكيد مي

خصوص حرفة علمي به صورت روشن با 
اي شدن آموزش عالي و گرايش به جامعه  توده

يا جامعة اطالعاتي گره  "العمر يادگيرندة مادام"
تغيير ماهيت و نقش دانش در . خورده است

رسد كه با تغيير در آموزش عالي  جامعه به نظر مي
 و حرفة علمي همراه بوده) و تعامل با جامعه(

هاي بسياري در خصوص ماهيت  بحث. است
حرفة دانشگاهي مطرح است و در دو دهة 
گذشته با تغيير نگاه به علم و فنّاوري، حرفة علمي 

اي كه پيش رو  در مقاله. نيز دچار تحول شده است
دانشگاهي،  ةگيري حرف داريد، ضمن مرور شكل

هاي پيش رو مورد تحليل قرار  ها و چالش بحران
  .گرفته است

Higher education can be characterized by a 
relatively open set of multiple goals; by loose 
mechanisms of coercion, control and steering 
from above by a high degree of 
fragmentation; and by a strong influence of 
the principal workers—the academic 
professionals—on the determination of goals, 
the management and administration of 
institutions, and the daily routines of work. 
Some have argued that the concept of a 
single academic profession might be an 
illusion, and that the academic profession can 
hardly cope with the tensions it has to live 
with, and that the academic profession is 
endangered. The concern about the academic 
profession is obviously entangled with the 
massification of higher education and the 
long-standing secular trend towards a 
“knowledge”  society, a society of “lifelong 
learning”, or an  
“information” society. Whatever the short-
hand title might be, the changing nature and 
role of knowledge in society seem to be 
accompanied by changes in higher education 
(and its interrelationship with society) which 
are a mixed blessing to the academic 
profession. There have been raised many 
discussions on the nature of the academic 
profession in the past two decades. With the 
change of attitude to science and technology, 
scientific profession has changed. In this 
paper, we review the academic formation of 
a professional crisis the challenges ahead are 
analyzed. 
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 ،مختلف مؤسسات و جوامع در خدمات و توليد هاي بخش در ها فعاليت مشاهده
 توجه با عالي آموزش .است پژوهشي هاي بخش و عالي آموزش بودن خاص از حاكي

 فشار اعمال هاي مكانيسم رها بودن از ،متعدد اهداف يگگسترد قبيل از هايي ويژگي به
 هاي حرفه ساير اهداف تعيين بر قوي اثر و تمركز عدم از بااليي درجه ،باال از كنترل و

 اين، بر عالوه ؛شود مي شناخته روزانه كارهاي و مؤسسات هدايت و مديريت ،1علمي
 پي باشيم، داشته خدمات و توليد مختلف هاي بخش بين دروني روابط به نگاهي اگر

 براي ؛است اثرگذارترين ها حوزه ساير به دهي شكل در يحرفة علم كه برد خواهيم
 گويد مي يفة علمحر توصيف در 2پركين هارولد انگليسي اجتماعي دان تاريخ مثال،

   ).١٩٦٩ پركين،( "كند مي تربيت را ها حرفه ساير كه كليدي اي حرفه"
 و كننده قانع دانشگاهي، ةحرف خصوص در علمي و عمومي هاي بحث حال، هر به

 به )علمي( دانشگاهي ةحرف مفهوم كه كنند مي بحث برخي .نيست بخش رضايت
 تواند مي سختي به آكادميك ةحرف و باشد غلط تصور يك است ممكن منفرد صورت

 در .است خطر معرض در ،رو اين از و كند، نرم پنجه و دست زندگي هاي تنش با
 به علمي ةحرف كه است شده مطرح وسيع صورت به فرض اين گذشته، دهه دو طول
 در بحران احساس نوعي رشد موجود ادبيات البته ؛است شده تثبيت اي فزاينده طور
 ،٤فارنهام الف؛ ٢٠٠١ اندرس، ؛٢٠٠٠ ،3آلتباخ به كنيد نگاه( دهديرا نشان م حوزه اين

 به يحرفة علم خصوص در نگراني ).١٩٩٤ ،7خاواس ال و 6زمؤسس ،٥كوگان ؛١٩٩٩
 سمت به ها گرايش طوالني روند و عالي آموزش 8شدن اي توده با روشن صورت
 .است خورده گره عاتياطال ةجامع يا "9العمر مادام يادگيرنده" ةجامع ، "دانش" ةجامع
 تغيير با همراه رسد مي نظر به جامعه در دانش نقش و ماهيت تغيير اينكه سخن كوتاه
 فراهم علمي ةحرف براي مضاعف موهبتي و بوده )جامعه با تعامل و( عالي آموزش در

 دانشگاهي ةحرف ناتواني كه كرد انكار توان نمي ).١٩٩٧ ،10تيچلر و اندرس( است كرده
 در علمي تئهي اعضاي ناتواني اندازه به ،تحوالت اين تلويحي اثرات تشناخ در

  .است بوده امروز دنياي با برخورد
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  دانشگاهي ةحرف تغيير و مدرن هاي دانشگاه آمدن وجود به
 .است يكنواختي از بودن دور ها دانشگاه ةكنند متمايز ويژگي عقاليي، انداز چشم در

 توسعه اساس بر ،مربوطه سساتؤم و ساختارها ،ها يتمأمور عالي، آموزش هاي نظام
 به پاسخ و جاري روندهاي با مواجهه براي تالش و جاري و سنتي هاي ويژگي و تاريخي
 .دارد مصداق نيز يحرفة علم در روندها و تنوع اين .شوند مي متمايز جديد هاي چالش
 و گرفته شكل آن در كه تاريخي بافت طريق از تواند مي يحرفة علم يدورنما از بخشي

   .شود فهميده اند بوده اثرگذار آنها بر كه نيروهايي
 - فرد به منحصر جامعه يك ايده به آن شروع و است، ها اروپايي اختراع دانشگاه

 گيري شكل شاهد ميالدي ١٢ قرن .گردد مي باز -اساتيد و دانشجويان از اي جامعه
 ١٦ تعدادميالدي نيز  ١٣٠٠ هاي الس حدود .بود ٣پاريس و 2سالرنو ،1بولونيا دانشگاه
 آموزش سساتؤم اين درون .شد تأسيس اسپانيا و ايتاليا فرانسه، انگليس، در دانشگاه
 به رشد به رو احساس با را وسطي قرون دوره صنفي هاي انجمن دانشگاهيان عالي،

 دتول توان مي را موضوع اين كردند؛ ايجاد يكديگر با تعامل و عقايد گذاشتن اشتراك
 قابل رشد و بود شده تأسيس دانشگاه ٨٠ وسطي قرون پايان در .دانست علمي مقام

 ضد هاي جنبش و شد مي بيني پيش رنسانس شروع با آنها اندازه و تعداد در توجهي
 اين در اشراف و مرفه طبقه به دانشجويان از تعدادي پيوستن همراه به ،اصالحات

 و تدريس مقام دانشگاهيانميالدي،  ١٨ و ١٧ هاي قرن در .نبودند تأثير بي ،زمينه
 باز و كنترل در و يافتند راه جامعه باالي اقشار به حدودي تا و كردند ايجاد را مدرسي
   .شدند وارد اجتماعي روابط توليد

 قرن در و اسكاتلند از هجدهم قرن در مدرن دانشگاه تولد و اصالح جنبش
 روشنگري، عصر از بخشي عنوان به ).١٩٧٧ ،٤ديويد بن( شد شروع آلمان از نوزدهم

 تأسيس را جديد هاي رشته طريق آن از و يافتند گريزي راه اسكاتلندي دانشمندان
 كه يفرآيند – آوردند روي دانش هاي حوزه بندي گروه و گرايي تخصص به و كردند

 اصالح .است گذاشته علمي هاي حرفه روي زيادي اثر و داشته ادامه امروز به تا
 آرمان و تدريس، و آموختن آزادي علمي، آزادي مفهوم ظهور به آلمان در ها اهدانشگ
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 عنوان به آلماني زبان در wissenschaft( شد منجر "2خالص دانش" و "1علم"
 ،3رينگر( )است دانشگاهي هاي تخصص و علمي هاي حوزه تمامي براي مفهومي
 تقويت دانشگاه در را گري اي حرفه پروژه ،پژوهش و تدريس بين رابطه ايجاد ).١٩٦٩
 تدريس و بنيادي پژوهش بين اساسي متقابل مشروعيت نوع يك ،امر اين .كرد

 تبعات علت به حال، عين در ؛ببرند بهره آن از بتوانند دو هر تا كرد ايجاد دانشگاهي
   ).٢٠٠٠ ،٥وينز و ٤اسچيمانك( گرفت فرا نيز را علمي ةحرف تنش ،مدرن دانشگاه ظهور

 متحده اياالت و اروپايي كشورهاي در زود خيلي هايي فعاليت و هيممفا چنين
 و ها ديدگاه بودند كرده تحصيل آلمان در كه محققاني و دانشجويان .كرد نفوذ آمريكا
 ).١٩٩٣ ،٧راك ويت و ٦روتبالت( كردند منتقل ديگر جاهاي به را خود هاي آل ايده

 عناصر با را ٨هومبولتين پژوهشي اهدانشگ عناصر آمريكايي رشد حال در هاي دانشگاه
 به ايده اين .كردند تركيب )آكسفورد و كمبريج( انگلستان هاي دانشگاه ستني تحصيل
 مدل از ناقص برداشتي و شد، منجر هاپكينز جان مانند دانشگاهي گيري شكل

 عالي، مدارس تحقيقاتي، مراكز و نهادها ايجاد به جريان اين .بود 9پروسيا هاي دانشگاه
 و مجالت ظهور و آموزشي هاي دپارتمان ساختار تربيت، و تعليم حرفه در بازنگري

 هاي اتحاديه اقامت، هاي محل ايجاد طريق از بعدها .شد منجر دانشگاهي چاپي منابع
 تحصيل هاي دوره بر مضاعفي تأكيد دانشجويي مشاوره مراكز و كتابخانه دانشجويي،
 هاي دانشگاه كه است اين اهميت با عموضو ).١٩٩٢ ،10موراي( شد كارشناسي
 بايد ،علمي هيئت اعضاي كه داشتند تأكيد موضوع اين بر كار ابتداي از آمريكايي
 و اجتماعي خدمات اي، مشاوره خدمات طريق از را خود هاي آموخته و مهارت دانش،

   ).١٩٩٩ ،11ترو( دهند قرار مردم خدمت در جامعه در كار

                                                                                                                                      
1. Science 
2. Pure knowledge 
3. Ringer 
4. Schimank 
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8. Humboldtian 

  .ندتأسيس شد ١٨١٥توسط فردريش ويلهلم سوم در سال ) Prussia(هاي پروسيا  دانشگاه .9
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 محسوب آل ايده هايي دانشگاه امروزه آمريكايي هاي هدانشگا كه ندارد وجود شكي
 در يعني ؛كنند مي بازي را اصلي نقش عالي موزشآ در ها سنتهنوز  اما ؛شوند مي

 و دانشگاه عالي، آموزش از تينس برداشت تأثير تحت هنوز ،كشورها ساير و اروپا
 مورد اراستعم دوره در اروپايي هاي مدل ،كشورها از بعضي در .هستند پژوهش
 علمي زبان عنوان به استعمارگر كشور زبان موارد از برخي در و گرفت، قرار استفاده

 همين و حفظ استعمار زمان عالي آموزش هاي ويژگي استقالل، از بعد .رفت كار به
 اتيوپي، مانند كشورهايي در ).٢٠٠٢ آلتباخ،( شد ها نظام اين از برخي رشد باعث امر

 گيري شكل در اي برجسته نقش اروپايي هاي مدل ،نبودند تعمرهمس كه ژاپن يا تايلند
   .داشت عالي آموزش نظام

 جهان در متعددي اتفاقات جهاني، دوم جنگ از بعد صنعتي جوامع از بسياري در
 شد منجر پژوهش و عالي آموزش هاي هزينه كمك زياد افزايش به كه داد رخ سياست

 به ،است مهم اي جامعه هر براي تكنولوژي و علوم كه ديدگاه اين ،مثال عنوان به
 نيروي روي گذاري سرمايه مانند باورهايي يا و شد، منجر 1بنيادي هاي پژوهش توسعه
 به آموزش به دسترسي نابرابري كاهش و است ضروري اقتصادي توسعه براي انساني
 در دانشجويي اعتراضات افزايش و ،شد منجر پرورش و آموزش اقتصاد گرفتن قوت
  .است بوده مؤثر زمينه اين در ١٩٦٠ هاي سال اواخر
 نيروهاي ،فوق زماني ةدور در كه است اين از حاكي گذشته، به نگاهي ،حال اين با

 آينده در مهم بخش يك عنوان به عالي آموزش و غالب صنعتي كشورهاي در سياسي
 هاي دانشگاه در علمي هيئت اعضاي بين روزها، اين در .است بوده مطرح جامعه
 ارتقا براي عالي آموزش در اي  حرفه تفكر كه آمده وجود به نظر اتفاق اين مدرن

 داراي خود به خود دانش و است، علمي فعاليت غالب شكل پژوهش .است ضروري
 هاي رشته دهي سازمان راه بهترين ،دانش مرزهاي آخرين در جوو جست است؛ ارزش

 در دانشمندان از خاص هاي روهگ گيري شكل در شهرت .است دانشگاهي تحصيلي
 آزادي و همگنان هيئت كمك با كيفيت تضمين و ،دارد تأثير المللي بين و ملي بعد

 اين كه دهد مي نشان ها دانشگاه در اخير تجارب ).٢٠٠١ ،2گاپا( شود مي ميسر علمي
 است؛ بسيار مناقشه محل زياد احتمال به اما نيست؛ پايدار ،علمي ةحرف از تعريف نوع

كه  رسد مي نظر به علمي ةحرف كه اند كرده اظهار اخيراً محققان از برخي اين، بر عالوه
      .است داده دست از جامعه در را زني چانه قدرت و سياسي هاي پايگاه از برخي
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 اين شد، منجر ها دانشگاه علمي هيئت اعضاي رشد به عالي آموزش شدن اي توده
 ةحرف كيفيت خصوص در را هايي پرسش و هبود نشده كنترل مواقع برخي در رشد

 دانشگاهي ةحرف كه هايي ويژگي و امتيازات ،زمان همان در .آورد وجود به دانشگاهي
 زيادي مقدار به اي توده عالي آموزش ظهور با ،داشت پرور نخبه عالي آموزش نظام در
 نام به يواقعيت با علمي هيئت اعضاي از بسياري ).١٩٧٢ ترو،( گرفت قرار تنگنا در
 .داد مي نشان را دانشگاهي ةحرف هاي حداقل كه شدند مواجه "طاليي استانداردهاي"

 دنبال به را دانشگاهي ةحرف تنوع و رشد بخوبي عالي آموزش گوناگوني و رشد
 حرفه صرفاً ميالدي ٢١ قرن در دانشگاهي ةحرف جهاني، يك دورنماي در .داشت
 بخشيدن تنوع و گسترش و آموزش در مشاركت ،پژوهش اصلي نقش و است تدريس

   .است دانشجويان به
 و فقير كشورهاي بين درگيري و برخورد و عالي آموزش در مالي منابع محدوديت

 به عالي آموزش در ابدي رفاه پايان .داد قرار تأثير تحت نيز را دانشگاهي ةحرف ،غني
 در صنعت در كردن ارك به كه بود كساني از بسياري براي انگيزي غم تغييرات معناي
 انتظار ثابت، يا كاهش حال در مالي منابع با .بودند كرده عادت دانشگاه رشد حال
 مشخصات و كلي ةانداز تحول اين .دهد  رخ تمركز و جايگزيني با تغييركه  رفت مي
 و بودن مولد زمان، از استفاده و كار حجم مانند موضوعاتي و دانشگاهي ةحرف

 مالي مسائل به ها دانشگاه توجه .است داده قرار تأثير تحت را علمي بروندادهاي
 و تدريس هاي فعاليت در راستاي هزينه و زمان صرف براي تالش در و يافته افزايش
 هر و شد مي وصول سختي به متعدد مالي منابع ،موارد اغلب در .اند بوده موفق پژوهش

 به مربوط هاي نگراني .دندبو علمي توليدات از خودشان سهم دنبال به آنها از يك
 مالي منابع شد؛ آن چنان كه منجر تحقيق و تدريس و بودجه ارتباط قطع به توسعه
 تحت بيشتر پژوهشي منابع و يافت كاهش پايه هاي كالس دانشجويان به تدريس براي
 به حركت و روكراتيكوب هاي كنترل از گذار ،شرايطي چنين در .بود تجارت بازار تأثير

 و حفظ بايد چيزي چه -بود مؤسسات مقابل در دشوار انتخابي ،تجارت ارباز سمت
 چه و سنتي هاي شيوه و هنجارها اعتقادات، شود، گذاشته كنار بايد چيزي چه

  ).٢٠٠٢ ،1چن( باشد داشته وجود دارد ضرورت مدرنيته با رويارويي براي چيزهايي

                                                                                                                                      
1. Chen 
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 عالي آموزش و ها گاهدانش براي جديد تكاليف تعريف و سنتي تكاليف بازتعريف
 براي تالش .شود نمي دانشگاهي ةحرف موجود هاي نقش و ها فعاليت جذب سادگي به

 چالش به را سنتي هنجارهاي تحقيق، و تدريس به اقتصاد و اجتماع كردن مرتبط
 تعلق علمي تعالي و شناختي عقالنيت اصول اساس بر منحصراً بودجه و كشد مي
 نتايج از كنندگان استفاده ساير و صنعت به دانشگاه از افتهي انتقال يفنّاور .گيرد مي

 افزايش باعث كه است مواردي جمله از بهداشتي، و نظامي مراكز مانند ها، پژوهش
 .است يافته ادامه هم امروز تا و شدميالدي  ١٩٦٠ هاي سال در عالي آموزش به توجه
 ظرفيت با علمي پيشرفت براي ها تالش علمي، ةتوسع ترويج براي يفنّاور ارتقاي
 هستند آشنا هايي پديده امروزه ،راهبردي پژوهش و ارتباط بر تأكيد و كاربرد باالي

 هايي موقعيت با دانشگاهيان از بسياري ).٢٠٠٤ ،٣رايپ و ١٣٨٤ ،2مارتين و 1اروين(
 علمي هاي پروژه به و دعوت از آنها علمي محدود دنياي از حركت به كه شدند روبرو
 رشد بر آن در كه محدود مرزهايي با پيچيده دنيايي در زندگي منجر شد؛ كار اب مرتبط
 و ٥اسميت -اوون ؛٢٠٠١ ،٤هنكل( شد  مي زيادي تأكيد دانشگاهيان كارآفرين شبه نقش
  ).٢٠٠١ ،6پاول

 به خود علمي ةسابق به توجه با كه رود مي انتظار تنها نه ها دانشگاهاز  تدريس، در
 .است كار نيروي تربيت براي بيشتري تالش چشمداشت بلكه ،هندد ادامه شانفعاليت

 شرايط و ها دوره تنوع ساختار، در تنوع سمت به ها كه دانشگاه رود مي انتظار همچنين
 اجتماعي هاي مهارت و عمومي هاي صالحيت به بيشتري توجه آورند، روي تحصيل
 دانشجويان دهند، تغيير ندهيادگير ةجامع تحقق براي را خود كاركردهاي باشند، داشته

را  درس كالس از خارج عملي يادگيري تجارب و دهند، آموزش المللي بين نگاه با را
 مدل از ها دانشگاه كه رود مي انتظار ،ديگر عبارت به ؛كنند فراهم دانشجويان براي

 روي كارآموزي و تربيت و تعليم در "8عمر طول" مدل به "7درونداد آوري جمع"
   ).٢٠٠٢ ،9بالد جان( يادگيري به درسي هاي برنامه از ركتح -آورند
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2. Martin 
3. Rip 
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 و ابزارها از استفاده در را جديدي رويكردهاي و ها راه ارتباطات و اطالعات يفنّاور
 هاي دوره و يادگيري هاي محيط طراحي و است كرده ايجاد پداگوژيكي هاي روش

 هاي پرسش اينها ةهم .است شده تسهيل آنها بين و دانشجويان با تعامل و آموزشي
 از تجاري ةاستفاد و معنوي مالكيت كيفيت، كنترل و اعتبارسنجي خصوص در را جديدي

 پيش يادگيري و تدريس فرآيند در علمي هيئت اعضاي نقش و آموزشي هاي بسته
 ارتباط و علمي ةتوسع در را انقالبي ،ارتباطات و اطالعات يفنّاور ).١٩٩٧ ترو،( اند آورده

 به اطالعات آوردن دست به براي تالش .است آورده وجود به دنيا سراسر در دانشمندان
 ةجامع در رقابت برايوجود آنها  كه است هايي حداقل ،علمي هاي يافته آخرين و روز

 در را دانشگاهي حرفه و عالي آموزش ،نخست گام در اينها همه .است ضروري جهاني
 و اطالعاتي منابع به دسترسي يافته، توسعه دنياي در .اند داده قرار تأثير تحت دنيا سراسر
 نشده حل مشكلي هنوز برخي براي كه هرچند ،شده تسهيل دسترسي مسيرهاي تنوع
 نوين هاي يفنّاور اگر است اساسي موضوعي ،اطالعات به دسترسي مسأله اينجا در .است
 توسعه دنياي در دانشگاهيان جنبي كارهاي افزايش جاي به سنتي انزواي بر غلبه براي
  ).٢٠٠٢ آلتباخ،( گيرد قرار استفاده مورد يافته

  
  ها حرفه از حرفه يك

 روح يك و قلب يك آنها اما ؛هستند عالي آموزش روح و قلب ،علمي هيئت اعضاي
 -مشترك باور و هدف داراي – صنفي بعد در دانشگاهي همكار مفهوم البته ؛نيستند
 رقابتي چيز همه از بيش تنهايي به دانشگاهي ةحرف ايده اما ؛دارد عميقي هاي ريشه
 تخصص :است گذاريمنا و تمايز قابل مهم محور چهار ،زمينه اين در .است

 و داخلي بندي رتبه نظام بخشي، يا نهادي تقسيم خط رشته، يك در دانشگاهي
 قرار تأثير تحت دانشگاه در را فرهنگ و اعمال ساختار، اينها همه -ملي تمايزهاي

  ).١٩٩٦ تيچلر، ؛١٩٩٦ ،٢فولتون ؛١٩٨٧ ،١كالرك( دهند مي
 هاي رشته بين خطوط و خط شود، مي مربوط تحصيلي هاي رشته به كه آنجا تا

 در شغلي هاي نقش سنتي، صورت به .است مشخص دانشگاهي حرفه درون تحصيلي
 )متفاوت تأكيد با اگرچه( پژوهش و تدريس كالن محور دو حول عمدتاً دانشگاه

 هاي حوزه افزايش با عمدتاً حرفه اين درون كار تقسيم خدمات، و مديريت :چرخد مي
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2. Fulton 



  
  
 

69 )دانشگاهي(علمي ةحرف
 

 طريق از دانشگاهي ةحرف كه كنند مي تأكيد ناظران .است شده مرتبط دانش تخصصي
 است گرفته خود به نواحي و قبيله حالت داخلي هاي بندي تقسيم و دروني پويايي

 و است، متفاوت پژوهش جنس كه گفت بايد زمينه اين در البته ؛)١٩٨٩ ،1بچر(
 كار يك عنوان به تدريس و پژوهش نقش ايفاي دانشگاهي، فرد يك خودپنداره
 خاص شرايط نيز بيروني دنياي با تعامل و مختلف مؤسسات با ارتباط شقوق روزمره،

 داراي افراد از اي مجموعه كه جايي عنوان به دانشگاه از معروف برداشت .دارد را خود
 ،همه اين با؛ باشد آميز اغراق است ممكن ،)١٩٨٢ كر،( هستند مشترك ةدغدغ

 و ها ارزش دانشگاه درون تحصيلي هاي رشته شدن بخش بخش مناسب هاي مشخصه
 ،اي رشته بين علوم ةتوسع در اخير تحوالت .است داده قرار فشار تحت را ها فعاليت
 بين تعامل نوين هاي شكل و است كشيده چالش به را ها رشته بين سنتي خطوط
 يفنّاور نانو زيستي، تكنولوژي به توان مي ،مثال عنوان به؛ است كرده مطرح را ها رشته

 در را سازي يكپارچه نوعي هاييفرآيند چنين حال هر در .كرد اشاره شناختي علوم و
   .است آورده وجود به دانشگاه هاي فعاليت

 صورت به و ابتدا از كه دهد مي  نشان آمريكا عالي آموزش سيستم تحليل و تجزيه
 و 2ينكس( است بوده نظر مد دانشگاه درون نهادي و سازماني تنوع چشمگيري

 شرايط در تنوع اين ).١٩٦٨ ،٦پالت و ٥پارسونز ؛١٩٧٤ ،٤اليت ؛١٩٨٦ ،٣رايزمن
 چنين .است كرده پيدا نمود علمي هاي فعاليت و نهادي هاي يتمأمور ساختاري،

 بندي طبقه مختلف هاي مليت در متداول هاي نام اساس بر است ممكن اتيمؤسس
 هاي كالج يا ٧كاربردي علوم هاي دانشگاه دكتري، پژوهشي هاي دانشگاه مانند( .شوند
 آموزش الزامات به پاسخ ،اتمؤسس تنوع مورد در بحث هاي زمينه از يكي .)سالهچهار
 و دولتي اتمقرر و قوانين به نهادي تنوع حد چه تا اينكه و است، فراگير عالي

 معني به تنوع سنتي صورت به ).١٩٩٥ اسكات،( دهد مي پاسخ كار بازار نيازهاي
 ياو  آموزش، يا پژوهش در همؤسس يك كاركردهاي به توجه با كارها بندي خوشه
 ايجاد هدف با كار اين است و دولتي گذاري سرمايه از هايي شكل طريق از آنها تركيب
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 ،آن كاري شرايط و دانشگاه در .گيرد انجام مي "اي حرفه تحرك" و "علمي تحرك"
 فراهم ،اتمؤسس هاي يتمأمور تعيين يا كردن تخصصي رايج هاي روش از يكي
 فشارهاي حال هر به .است تحقيق و تدريس منابع و زمان كردن محدود يا ،كردن
 اتمؤسس و عالي آموزش به بخشي تنوع -شدن اي منطقه و جهاني مانند – اخير

 هاي سيستم در شدن فازي و ناپايداري بروز به همچنين و كرده تسهيل را يدانشگاه
 ،٥نوتني ؛١٩٩٦ ،٤راين و ٣كيوين ،٢گئوگدبور ،1مييك( است شده منجر عالي آموزش
   ).٢٠٠١ ،٦گيبونز و اسكات
 در كالسيك رمحو دو – بخش و رشته – است بحث مورد اكنون كه بعدي دو
، دارنددر اين زمينه  مهمي نقش كه مواردي يگرداز  .هستند يحرفة علم ادبيات

 هنوز .اشاره كرد شغل در كار شرايط و ساختار و علمي بندي رتبه هاي نظام توان به مي
 در را افراد برابر مشاركت كه هستند ها انجمن قالب در افراد مجموعه يك عناصر
 هم هنوز ،داريم عتقادا برابري به ما همه اينكه وجود با .دهند مي قرار تأثير تحت حرفه

 امروزه ،دانشگاهي هاي مدل محدود، موارد استثناي به .دارد وجود نابرابري از مواردي
 پرسنل شرايطي چنين در .شوند مي اداره قدرت و پاداش بر مبتني مراتب سلسله يك با

 صرف اي حرفه مطلوب سطح به رسيدن براي را زيادي انرژي و زمان بايد تر جوان
 عدم ،كليدي عنصر يك عنوان به علمي كاركنان پرستيژ و جايگاه ،براينبنا ،كنند

 كه آنهايي بويژه – ها سيستماز  برخي در .شود مي محسوب يحرفة علم در تجانس
 شناخته حرفه واقعي عضو تنها ،تمام استاد -دارند قرار ها آلماني سنت تأثير تحت
 سنت در .شوند مي شناخته ارآموزك يا دستيار علمي مراتب ساير كه حالي در ؛شود مي

 عضويت و مراتب سلسله -انگلستان و آمريكا در متناوب صورت به – انگلوساكسون
 و )١٩٨٧ ،8رودز و 7ناو ب،٢٠٠١ اندرس،( شود مي رعايت كمتر يحرفة علم در

 اما ؛است شده شناخته كمتر آنها براي نخبه كاركنان هاي گروه و شغلي مراتب سلسله
 مورد يحرفة علم در پژوهشي پرسنل و صرف مدرسان پايين، سطوح انكاركن آموزش
   ).٢٠٠١ گاپا،( دارند را خود خاص اهميت و هستند توجه
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 ).١٩٨٣ كالرك،( است متفاوت كشورها نوع به توجه با دانشگاهي ةحرف باالخره،
 1هومبولتين هاي دانشگاه سنت مثال، عنوان به ؛دارند رنگي پر نقش همچنان ها سنت

 سيستم و دانشگاهي ةحرف بين محكم ارتباطي و تدريس و پژوهش بين قوي پيوندي
 ؛دارد دانشگاه در اي حرفه تعاليم روي تأكيد ٢ناپلئوني سنت .است قائل عالي آموزش

 سنت داند، مي تخصصي اتمؤسس كار را پژوهش و نخبگان تربيت كه حالي در
 را دانشگاه نقش ،داد گسترش را آن ٤نيومن كاردينال هنري جان كه ٣آكسبريجي

 را عمومي فرهنگ توسعه و افراد ذهن پرورش و داند مي جامعه فكري توان افزايش
 گرفتن شكل روي ،كشور هر قوانين و اصول ).١٨٥٢، نيومن( دهد مي قرار تأكيد مورد
 را خود اجتماعي اصول و اقتصاد فرهنگ، اي جامعه هر و دارد تأثير دانشگاهي ةحرف
 اينها همه كنند مي استدالل برخي .دارند نقش دانشگاهي ةحرف در همگي ينهاا و دارد

 در اثرگذار عوامل از يكي خود دانشگاه و شود مي هدايت جهاني نيروهاي از سوي
 نقش مورد در نيز خالف فرضيه كه است ممكن چه بسا اما ؛است فرآيند اين

  .شود مطرح نهاآ افزايي هم و همگن نيروهاي دخالت يا مليت متغيرهاي
  

  پاسخگويي و استقالل
 اخيراً همچنين و( اساسي هاي ويژگي از برخي انداز، چشم و سنت در تفاوت وجود با

 موجوديت شناختن رسميت به ،حال عين در ؛اند شده شناسايي )ممكن هاي چالش
 .شود مي محقق متعارض باورهاي داشتن نگه هم كنار در با "دانشگاهي ةحرف"

 اوليههاي  ارزش عنوان به را علمي آزادي و استقالل ارزش سنتي طور به دانشگاهيان
 از عبارت عمده صورت به علمي آزادي ،اروپايي سنت در .اند پذيرفته خود حرفه
 و -منابع و ها روش مفاهيم، موضوع، انتخاب در آزادي – تحقيق و تدريس در آزادي
 سطح در علمي روابط قواعد و استانداردها اساس بر علمي ةجامع در مشاركت حق

 مجامع و ها دانشگاه در علمي استقالل با صرفاً ،علمي آزادي از تعريف اين .دنياست
 هاي آزادي از است عبارت علمي آزادي ةايد امريكايي، سنت در .است مربوط علمي
 تجارب  حيطه از خارج ،كردن صحبت و نوشتن و سياسي آزادي و دانشگاهيان، مدني
  ).١٩٩١ ،5يلزش( است علمي
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 به علمي استقالل مختلف اعصار طول در و نبوده بالمنازع هرگز علمي آزادي
 مذهبي اعتقادات از همواره كليسا وسطي قرون در .است شده هكشيد چالش

 اند كرده مبارزه علمي امور در كليسا قدرت با همواره نيز آنها و بوده بيمناك دانشمندان
 كه اند كرده تالش حال، و گذشته در نظامي، و اتورتديك هاي نظام ).١٩٨٥ ،1راشال(

 حد در علمي آثار انتشار هايي، محيط چنين در .گيرند اختيار در را پژوهش و آموزش
 براي دانشگاهيان قرار دادن فشارتحت  و بوده سياسي مقامات نظارت تحت امكان
 سياسي جريان عكس جهت در كه افرادي تنبيه و سياسي هاي بحث به آنها كردن وارد

  .شود مي تبديل عرف يك به ،كنند مي فعاليت
 علمي آزادي بدانيم كه نيست آور شگفت خيلي كنوني، هاي واقعيت به توجه با
 هاي قدرت .نيست توسعه حال در كشورهاي هاي اولويت فهرست در امروزه

 و سياسي بوروكراتيك كنترل به مداوم طور به پسااستعماري، هاي دولت و استعماري
 ها دانشگاه ،شرايطي چنين در .دارند تمايل دانشگاهيان و عالي آموزش بر نظارت
 و ،گيرد قرار آن تأثير تحت نيز آنها علمي عملكرد و شده سياسي شدتب است ممكن
 استخدام، مانند – شمال كشورهاي در دانشگاهي مراكز شده نهادينه هاي مزيت

 در -زيست محيط حفاظت دهاينها طرف از حمايت يا شهري خدمات در عضويت
   ).٢٠٠٢ آلتباخ،( بود نخواهد حصول قابل جنوب كشورهاي

كه  كنند مي درك پيش از بيش جهان سراسر در علمي هيئت اعضاي حال، عين در
 .نيست جامعه بقيه بر مؤثر اجتماعي و اقتصادي روندهاي حفظ لزوماً علمي آزادي
 بخشي ،جامعه در عالي آموزش ذيريپ مسئوليت و پاسخگويي تقويت به گرايش رشد
 تضعيف سنتي اقتدار كه همچنان .استميالدي  ٢١ قرن در دانشگاه هاي يتعواق از
 هايي قضاوت و ها حسابرسيو  شود، مي تضعيف نيز سنتي نخبگان به اعتماد شود مي
 و اتمؤسس عملكرد خصوص در نظر اعالم ادعاي كه مختلف هاي بخش ناحيه از كه

 ها روش البته ؛)١٩٩٦ ،3ترو ؛١٩٩٨ ،2ناو( است شده تر رسمي و باز دارند را ها حرفه
 فشار تحت ة علميحرفكه  دهد مي نشان كلي نماي اما ،باشد متفاوت است ممكن
 علمي فردي از كاريكاتوري قالب در عمومي هاي بحث كشورها از برخي در .است
 نظر از و تكراري هاي حرف انبي با را خود وقت تنبل استادي آن در كه شود مي نمايان
 عنوان به كه دارند تالش دانشگاهيان ديگر اي زاويه از .كند مي تلف اهميت با خودش
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 و قوانين رعايت هزينه، مديريت طريق از كه شوند ديده اقتصاد در اثرگذار ديافرا
 ،تر هپيچيد اي نسخه در .دنكن مي ارائه قبولي قابل خروجي ،ابزارها از استفاده و مقررات
 عنوان به نهادي رهبري نقش و علمي هيئت اعضاي دروني هاي تفاوت بر تأكيد
 قوت نقاط اساس بر علمي تكاليف و موقعيت طراحي شان هدف كه است نرم ناظران

 عنوان به علمي هاي ظرفيت هدايت در اعتماد كاهش ،حال هر در .است ضعف و
 به و تنهايي به و داده نشان را خود ها حرفه ةشد اجتماعي عميقاً و طوالني ثبات

 ؛٢٠٠٢ بوئر،( است كرده پيدا نمود عالي آموزش اتمؤسس هدايت در نمادين صورت
 به بروندادهاي تا )كنند مي تالش هم هنوز و( اند كرده تالش ها دولت ).١٩٩٦ ترو،
 ارزشيابي نيازمند كه رسد مي نظر به ارتباط اين و كنند، وصل بودجه به را آمده دست

 كه معناست اين به پاسخگويي .است عالي آموزش نهاد خروجي كيفيت و قدارم
 دست به فكر در مدام بايدكه  چند هر ؛است حصول قابل اما ،نيست ميدائ ،اعتماد
 با و دهد قرار حمله مورد را شما كسي كه موضوع دو اين بين .بود آن آوردن

 قابلكه  دهيد نشان هدياشو ائهار با شما اينكه يا كند متهم اعتمادي بي به شواهدي
 بين خاصي ارتباط كه است معني بدان همچنين اين .دارد وجود تفاوت هستيد اعتماد

 گيري اندازه معيارهاي و فرآيندها كه كساني .دارد وجود قدرت و پاسخگويي
 تعريف پيش از را نيمعي حد در موفقيت و عملكرد بايد ،كنند مي تعريف پاسخگويي

 آن از بيروني و دروني هاي استفاده و مجموعه يك كيفيت سنجش و شيابيارز .نمايند
  ).٢٠٠٣ ،1مورلي( است عالي آموزش نهادهاي در قدرت بازي هاي عرصه از ،يكي

 آموزش هاي نظام رشد شناختن رسميت به ،عالي آموزش ةتوسع نقاط از يكي
 آموزش توان فزايشا و تقويت .است ،پيچيدگي بعد در هم و اندازه بعد در هم ،عالي
 مديريت با همراه عالي موزشآ اتمؤسس و ها دانشگاه به استقالل اعطاي نيازمند ،عالي
 استقالل و علمي آزادي معناي به اساساً ،امر اين .بروندادهاست و كاري هايفرآيند
 ةحرف براي لزوماً تحوالتي چنين .است -بيشتر يكي كمتر يكي – عالي آموزش نهادي

 هاي جنبهاز  برخي بر تأثير داراي اما ؛نيست آور زيان عالي آموزش نهاد و دانشگاهي
 تأثير تحت ،دانشگاهيان از برخي براي .است علمي كار ماهيت و دانشگاهي ةحرف
  .بود خواهد فزاينده پاسخگويي با همراه استقالل پذيرش سنتي، نگاه
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  كار و استخدام شرايط
 اين ذاتي عنصر تفكر شود،  مي شناخته شغلي يباال رضايت با اساساً دانشگاهي ةحرف
 بيروني و دروني هاي مشوق از حرفه اين درون افراد و شود مي محسوب حرفه

 وجود دانشگاهي حرفه براي جامعه در اي مقايسه قابل عنوان اگرچه .برخوردارند
 اين، بر عالوه شوند، مي تشويق جامعه در هاي گوناگوني راه از آنها ، اماندارد

 محدود ةدرج وقت، از استفاده در اختيار و آزادي مانند – شغل اين دروني هاي شوقم
 شهرت و كار نوع به نسبت رضايت مسائل، كشيدن چالش به امكان بيروني، كنترل
 كلي طور به اما ؛دارند بيشتري اهميت ،حقوق و پرداخت ميزاندر مقايسه با  -علمي

 حرفه درون ها تفاوت رشد و خدمات ايطشر در بيروني تغييرات ،فرض پيش اين در
  .كند عوض را كار چهره كه است ممكن
 مقام يا كرسي مدل :داريم كاركنان متفاوت ساختار نوع دو ما ،سنتي صورت به

 كه – استادي مقام يا كرسي مدل ).١٩٨٧ رودز، و نيو( آموزشي گروه مدل و استادي
 اصلي بخش بين تند نسبتاً تمايز قطري از -است رايج ناپلئوني و هومبولتين روش در

 از بزرگ نسبتاً اي طبقه و شده تصرف شغلي جايگاه يك عنوان به استادي سنت
 دو طوالني زمان يك در استادي جايگاه يه رسيدن شانهدف كه پايين سطوح كاركنان

 مقام به دستيابي شرايط، اين تحت .شود مي شناخته است، شغلي ارتقاي اي دوره سه يا
 در ؛است منابع به دستيابي و كاري استقالل پرستيژ، در بزرگ جهش يك ،ياستاد
 فرد تا است مبتني همكاري بر بيشتر سنتي شكل ،آموزشي گروه مدل در ،مقابل

 )تمام( استاد تا پايين سطوح از علمي كاركنان .دانشگاه ساختار قالب در يافته سازمان
 .است تخصص و مدرك به وابسته راداف موقعيت و دارند يكساني بنيادي كاركردهاي

 جذب و است، كوتاه نشده جذب افراد براي آزمايشي استخدام يا كارآموزي ةدور
 يارتقا هاي گام طي و گيرد، مي صورت كوتاهي ةدور در علمي هيئت عنوان به افراد
 سيستم به توان مي ،مثال عنوان به ؛است شده تعريف سازماني ساختار در شغلي
 سنت در استاد و دانشيار استاديار، سيستم و آمريكايي هاي دانشگاه در شغل تصدي

 داليل به دانشگاهي مشاغل و ها نقش امروزه ).١٩٩٢ ،1هالسي( كرد اشاره آكسبريج
  .گيرد قرار بحراني حالت در كه است ممكن حتي و شده متنوع و پيچيده متعدد
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 عنوان به ؛دارد وجود ها شگاهدان انساني نيروي ساختار تفسير باز براي زيادي داليل
 شناخته استاد كرسي مدل نام به آلمان در انساني نيروي ساختار كه حالي در ،مثال
 دكتري از پس هاي دوره در افراد استقالل و جايگاه تقويت براي ها تالش شود، مي

 مانند اروپايي كشورهاي ساير در .است آمريكايي مدل تأثير تحت كه است متمركز
 كار مدت طوالني قراردادهاي قالب در آموزشي دستياران ايتاليا، و فرانسه اتريش،

 كاركنان كه باشد رشد حال در انتظارات اين رسد مي نظر به انگلستان در .كنند مي
 ،ارتقا براي تالش عدم و كنند مي تالش استادي جايگاه به رسيدن براي مياني هاي رده
  ).فال ٢٠٠١ اندرس،( شود مي تلقي شكست يك

 تعداد رشد ،دارد دانشگاهي ةحرف بر مهمي اثر زياد احتمال به كه تغييراتي از يكي
 و گسترش .شوند مي خارج كاركنان رايج ساختار از كه است علمي هيئت اعضاي
 تغيير غيراستادي هاي پست سمت به پرسنل و منابع هاي سياست مجدد دهي سازمان
 و دانشجويان تعداد رشد به پاسخ در ستاد،غيرا معلمان از اي طبقه ظهور .است كرده
 .است المللي بين بيش و كم اي پديده ،پژوهشي قراردادهاي با كاركنان از گروهي ظهور
 آموزش كاركردهاي به توجه با( متضاد انتظارات و ها ارزش انداختن جا به تمايل آنها
 و فردي رشد ،شغلي رضايت ).١٩٩٧ كالرك،( هستند دانشگاه در )آن كاركنان و عالي

 مواجه خطر با را معمولي كاركنان تعداد رشد ،دانشگاهي شغل داشتن براي تشويق
 يك در زيادي مدت امريكا در علمي هيئت اعضاي اكثر مثال، عنوان به ؛است كرده

 وقت تمام علمي هيئت اعضاي يا ،آنها سوم دو حدود و مانند نمي باقي شغلي موقعيت
 التين، آمريكاي در .كنند مي كار وقت نيمه صورت به يا و هستند استخدام انتظار در

 و كنند، مي كار دانشگاه وقت تمام كارمند عنوان به دانشگاهيان از اندكي نسبتاً تعداد
 به يا و كنند مي كار مختلف آموزشي سساتؤم در يا علمي هيئت اعضاي از بسياري
 دانشگاه قبال در را دخو تعهدات و كنند مي تدريس دانشگاه در وقت پاره صورت
 پاره و ساعتي صورت به علمي هيئت اعضاي ،موارد از بسياري در .دهند مي انجام
 يا تحصيل ةادام صرف را خود وقت بيشتر و كنند مي كار ناچيز حقوق با و وقت
 ).٢٠٠٢ ،٣ماركوييز ؛٢٠٠٢ ،٢كونتيرو و ١وسكي بالباچ( كنند مي دكتري از پس هاي دوره
 كنند مي دريافت كمي حقوق وقت تمام كاركنان ،لهستان و روسيه نندما كشورهايي در
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 اقدام مكمل و وقت پاره كارهايانجام  به معقول درآمدي آوردن دست به براي و
 و داراي مدرك كارشناسي ارشد افراد از گروه يك وجود كه است بديهي .كنند مي
 و كيفيت افزايش هاي روش از يكي ،وقت تمام علمي هيئت اعضاي بين در يدكتر
 به اجازه بيروني شرايط ،موارد از بسياري در اما ؛است رقابت گردونه در گرفتن قرار
 شرايط و ،است بزرگ مانع يك اين و ،دهد نمي را دانشگاه علمي كاركنان شدن روز

 مانع احتماالً )رايج هاي بيني كم و سنتي هاي ديدگاه با( عالي موزشآ اتمؤسس دروني
  .آيد مي حساب به اين زمينهدر  بزرگتري
 كار به در مشاركت به تمايل در خصوصي نهادهاي ،كشورها از تعدادي در

 خصوصي نهادهاي و اتمؤسس .است افزايش رو به علمي هيئت اعضاي گماردن
 همزيستي به نوعي به اما ،كنند مي رقابت دانشجو جذب در جامع هاي هدانشگا با گاهي

 .اند كرده عادت آنها علمي كاركنان از استفاده و امعج هاي دانشگاه با همكاري و
 اعضاي بين را خود علمي كاركنان تا كنند مي تالش خصوصي نهادهاي و اتمؤسس
 مشخص كار قراردادهاي قالب در و كنند انتخاب جامع هاي دانشگاه علمي هيئت
 اتمؤسس براي فرصت يك اين و كنند استفاده آنها ظرفيت از بلندمدت و كوتاه

 ساعتي عمدتاً مدت كوتاه قراردادهاي قالب در همكاري .شود مي محسوب خصوصي
  .است افراد براي اجتماعي و استخدامي مزاياي فاقد و است

 كرده تغيير كشورهااز  برخي در شغل تصدي مفهوم كه است آن مورد سومين
 سنتي و سخت معناي در شغل تصدي ،انگلستان و سوئد هلند، كشورهاي در .است
 رسيده پايان به )شوند مي اخراج استثنايي شرايط در فقط علمي هيئت اعضاي( آن

 توانند مي همؤسس تعطيلي مانند مواردي در علمي هيئت اعضاي ،كشورها اين در .است
 داشته علمي مشاغل تصدي بر اندكي تأثير ،امر اين كه درس مي نظر به .شوند اخراج
 يك نمادين دادن دست از حتي كشورها اين در كه است تأمل قابل نيز اين اما باشد،
 تعريف موقت موقعيت يك اساتيد براي فنالند در .شود مي تلقي مهم دانشگاهي حرفه
 قراردادهاي تحت خبره كاركنان و دانشگاه اساتيد كاري موقعيت اتريش در و شده

 خصوص در بحث هم كشورها ديگر در .آيد مي حساب به جدي مسأله يك موقت
 .دارد ادامه شود، منجر گري تصدي كاهش به تواند مي كه دانشگاهي، حرفه تصدي
 را سنتي روند ثابت، شغل تصدي بدون افراد خدمات از استفاده نوين هاي شيوه معرفي

 است كشيده پيش بازنشستگي و كار با ارتباط در را جديدي مباحث و انداخته خطر به
    ).الف ٢٠٠١ اندرس،(
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 گذارتأثير نيز دانشگاهيان حال، بر پاداش به مربوط يگرد مسائل و حقوق سطح
 به اول ةدرج در كه كساني براي انتخاب اولين عنوان به هرگز دانشگاهي شغل .است
 قرار براي آكادميك مشاغل حقوق اما نيست، مطرح هستند مالي هاي پاداش دنبال
 ،جامعه باالي به رو متوسط يا مياني اجتماعي قشرهاي در علمي هيئت اعضاي گرفتن

 آمريكا، شمال و اروپا استراليا، براي هم هنوز امر اين كلي، طور به .است كافي نظر به
 كنگ، هنگ مانند كشورهايي جز به( جهان ديگر نقاط اكثر به نسبت حقوق آن در كه

 سراسر در. دارد مصداق است باالتر )فارس خليج كشورهاي از برخي و سنگاپور
 با اي مالحظه قابل صورت به استادي ةدرج داراي افراد براي اختپرد مقياس اروپا،
 نسبي هاي هزينه گرفتن نظر در بدون مطلق، حالت در .است متفاوت كشورها بقيه

 بلژيك، در استادي ةدرج براي حقوق باالترين كه بزنيم تخمين توانيم مي زندگي،
 و تجزيه .شود مي پرداخت ندايرل و آلمان فرانسه، ، درآن دنبال به و هلند و ايتاليا
 ،حال هر در كه دهد مي نشان نسبي زماني دوره در پرداخت تفاوت بيشتر تحليل
 نسبتاً انگلستان و سوئد، نروژ، فنالند، مانند كشورهايي در دانشگاهي مشاغل حقوق

 در وضوح به حقوق به نسبت نارضايتي كشورها، اين در .است كاهش به رو يا و كم
 يك طي در آنها كار تدريجي فرسايش به و شود مي ديده علمي يئته اعضاي ميان
 آن براي بخصوص امر اين ).١٩٩٧ تيچلر، و اندرس( شود مي منجر تر طوالني دوره
 بخش و كار بازار با جدي صورت به كه دارد مصداق عالي آموزش هاي رشته از دسته

 به و ،است دانشگاه زا بيشتر ها حوزه اين در كار درآمد و ندا رقابت در خصوصي
 آزادي و اي حرفه پرستيژ .آنهاست براي جذابيت فاقد دانشگاهي ةحرف ،علت همين
 شغل دنبال به كه جواناني براي را درآمد بودن پايين نقص است ممكن علمي

 اروپاي در مقايسه با شرقي و مركزي اروپاي مناطق در .كند جبران هستند دانشگاهي
 طور به .است زندگي هاي هزينه از كمتر وضوح به اداناست حقوق شمالي، و غربي

؛ آورند روي غيرآكادميك مشاغل به بايد اضافي درآمد كسب براي دانشگاهيان معمول،
 ي،دكتر دوره براي كشورها اين از التحصيالن فارغ اي، فزاينده طور به به همين خاطر،

 در عرضه كمبود .دهند يم ترجيح است بهتر آنها شرايط كهرا  غربي اروپاي كشورهاي
 و علم هاي زمينه در بويژه - اروپا غرب كشورهاي از برخي در دكترا داخلي آموزش

  .است داده افزايش را فعال المللي بين التحصيالن فارغ به نياز -تكنولوژي
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 و آمريكا شمال در علمي هيئت اعضاي حقوق كه دهد مي نشان المللي بين هاي مقايسه
 ديگر ميان در .اروپاست از باالتر وضوح به )باال رتبه هاي دانشگاه در حداقل( استراليا
 شهرت و شغل كسب شرايط و ضوابط و پژوهشي تسهيالت به دسترسي مانند -  عوامل
 و( اروپا مستعد و باهوش افراد هجوم در علمي هيئت اعضاي حقوق - المللي بين و علمي

 از مهاجرت الگوهاي .دارد كليدي نقش ااسترالي و آمريكا شمال به )انگلستان از بخصوص
 است ممكن استادان پايين حقوق و است، مشهود صنعتي شمال به توسعه حال در جنوب

 يك عنوان به .شود منجر دانشمندان ترين مشتاق و بهترين جمعي دسته مهاجرت به كه
 و است، پايين بسيار ،توسعه حال در كشورهاي در دانشگاهي افراد حقوق كلي، قاعده
 كافي هرگز ،يالملل نبي استانداردهاي با مقايسه در ،شود مي داده استادان به كه پاداشي
 و مسكن ارائه جمله از ديگري مقررات چين و هند مانند كشورها، از برخي در .نيست
 افراد به مناسب پرداخت اما ؛كند جبران حدي تا را كم دستمزد كه است ممكن مزايا ساير

 عاوضا وخامت از هايي نشانه وجود از حاكي يافته توسعه كشورهاي رد جز به دانشگاهي
 مقياس گسترش و پذيري انعطاف از هايي نشانه حال، عين در ؛است جهان نقاط ساير در

 طور به اتمؤسس و ها دولت كه حالي در .دارد وجود علمي هيئت براي هزينه پرداخت
 تحقيقات طريق از اضافي درآمد براي جوو جست به را علمي هيئت اعضاي اي فزاينده

 اعضاي كه هستند اندازهايي چشم مشاوره، و اضافي تدريس كنند، مي تشويق كاربردي
 آنها تحصيلي رشته با كامالً شناسند مي بازارهايي چنين در موفقيت براي علمي هيئت

 .باشد نابرابر درآمد جريان است ممكن بسياري اتمؤسس در كه طور همان ؛است متفاوت
در اين زمينه،  و داده قرار افراد عملكرد براساس را حقوق پرداخت كه است ممكن آنها

 سطح در تمركز كاهش از را تدريجي روندي كشورها از برخي .دنباش متفاوت بسيار
 اين تمركز عدم اصلي ايده .اند كرده تجربه تر پايين سطوح سمت به مركزي وزارتخانه

 هاي پيچيدگي به توجه با ،كشور سراسر در هنگهما دولتي نظام يك وجود كه است
 تغيير كشورها از برخي در تمركز، عدم اين با همراه .نيست مناسب ديگر ،عالي آموزش
 چنين در دولت .اند كرده دنبال را )خصوصي( قراردادي به دولتي كارمند از وضعيت
 و كند، مي وينتد را مركزي هاي دستورالعمل و كلي هاي چارچوب از اي مجموعه شرايطي
برخوردار  انساني نيروي و ماليمنابع  مينأت در خودمختاري از بااليي درجه از دانشگاه
 برخيدر  .است شده اجرا اتريش در اخيراً و وضوح به هلند در مشخص تغيير اين .است

 شده مطرح ها ايده اين و مشهود است نهادي سطح روي بر بيشتر تمركز عدم كشورها، از
   .باشند داشته فردي دستمزد و حقوق خود ،كارمندان از يك هر كه است
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  المللي بين دانشگاهي ةجامع :ها پيرامون و مراكز
 وضعيت و عالي آموزش در بسياري تغييرات ،المللي بين سطح در و كشورها درون در

 كنند، مي بازي را خود خاص نقش هنوز ملي هاي سنت .است داده رخ آنها علمي هيئت
 اساتيد وضعيت در اي عمده تأثير داده محيط داخل در اقتصادي و اجتماعي شرايط و

 عنوان به دانشگاه در مشخصي المللي بين عناصر همواره حال، اين با ؛است كرده ايجاد
 و د،كن مي بازي اي فزاينده و مهم نقش ،جهاني روند امروزه، .است بوده دخيل علم خانه
 ،1سيزن( دارد وجود عالي آموزش شدن المللي بين سمت به حركت براي زيادي فشار
 كاركنان و دانشجويان المللي بين هاي فعاليت و تحرك ).١٩٩٨ ،2اسكات ؛١٩٩٦

 در علمي جوامع ارتباط شرايط جديد هاي يفنّاور است، كرده زيادي رشد دانشگاهي
 المللي بين علمي زبان به انگليسي زبان و كرده، فراهم جديد طرق به جهان سراسر
 رسميت به و دانشگاهي مدارك ارزشيابي به مربوط جديد مقررات .است شده شناخته
 ارائه مجازي، دانشگاه رشد همچنين و )اروپا اتحاديه مانند( آنها متقابل شناختن
 به المللي بين پژوهش هاي برنامه و دانشگاه از خارج پژوهشي و آموزشي هاي برنامه

 ،3وند در ون ؛١٩٩٩ تيچلر،( است شدهمنجر  المللي بين يادگيري و آموزش گسترش
 و علمي هيئت اعضاي دانشگاهيان، براي الملل بين بازار در دوباره فرصت يك ).٢٠٠١

 تا هرگز احتماالً دانشگاه وسطي، قرون از .است شده فراهم وارد تازه كاركنان همچنين
 وجهه كه يهاي دانشگاه .است نشده مطرح المللي بين تالش يك عنوان به حد اين
 در شدن جهاني و انترناسيوناليسم از سوي حال عين در ،گيرند مي خود به المللي بين

   .گيرند مي قرار تأثير تحت عالي آموزش فراسوي و درون
 و دارد مراتبي سلسله خود ،آكادميك جهان كه است واضح حال، اين با

 نظام براي المللي بين استانداردهاي از اي مجموعه شمال در پژوهشي هاي دانشگاه
 اگر حتي ؛است شمال به جنوب پديده يك عمدتاً المللي بين تحرك .دارند علمي
 اتفاق به قريب اكثريت .شود منجر سو دو هر در تغيير به ها فعاليت از برخي

 آنها مقصد و آيند، مي متوسط و كم درآمد با كشورهاي از يالملل نبي دانشجويان
 ،آن از پس و اصلي ميزبان عنوان به متحده اياالت .تاس جهان پيشرفته كشورهاي
 ازاي  هفزايند جريان .دارند قرار نظر مد غربي اروپاي و انگلستان كانادا، استراليا،

                                                                                                                                      
1. Sassen 
2. Scott 
3. Van der Wende 
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 به الگو ةسلط تحت جنوب از كه است مطرح جهان سراسر در دانشگاهيان مهاجرت
 وجود صنعتي كشورهاي بين توجهي قابل تحركات اينكه ضمنو  دارد، جريان شمال
  .شود مي ديده جنوب به جنوب از نيز تحركاتي دارد،

 فرهنگ آن، جغرافيايي موقعيت و اندازه كشور، يك سياسي و اقتصادي قدرت
 يا گنجاندنبه منظور  كه هستند هايي مالك ،زبان نقش و آموزشي نظام كيفيت غالب،

تحليل و تجزيه .ودش گرفته نظر در بايد المللي بين علمي ةجامع در كشور يك رد 
 المللي بين به رويكرد نوع چهار آكادميك، ةحرف در يالملل نبي بررسي از حاصل نتايج
 بر در را باال عواملاز  اي مجموعه تواند مي كه دهد مي نشان را عالي آموزش كردن
 يالملل نبي" تواند مي كه رويكردها اين از يكي ).١٩٩٤ ويتلو، و آلتباخ بوير،( گيرد
 و ارتباطات خواهند مي دانشگاهيان آن در كه است اين شود، ناميده "هانج شدن

 تمايل آنها كه است اين آيد مي پيش كه مشكلي اما ؛باشند داشته المللي بين مشاركت
 از بسياري براي اصلي مشكل يك قطعاً نكته اين .كنند كار مساوي شرايط در ندارند

 يافته توسعه كشورهاي در عالي آموزش اتمؤسس براي باالتر رده در و دانشگاهيان
 جوامع در دخالت براي ها فرصت فقدان .كنند مي زندگي علم اطراف در كه است
 قابل نيز شرقي و مركزي اروپاي و التين آمريكاي از هايي بخش در حدي تا المللي بين

 را خود اي حرفه زندگي علمي هيئت اعضاي از بسياري اين، بر عالوه ؛است مشاهده
 اقتصادي و اجتماعي داليل .گذرانند مي اند شده التحصيل فارغ كه اتيمؤسس رد

 به است بعيد كه است اي پديده دارد، وجود "1نهادي نوعي هم" يكه برا مشهودي
 منجر علمي هيئت شناختي تحرك طريق از دانش انتقال و استانداردها كيفيت يارتقا
 و ارتقاء بر قطعاً كه كاركنان و نشجوياندا از المللي بين جريان ترتيب، اين به ؛شود
 به ندارند كشورشان بر مثبتي تأثير اما كنند مي كمك المللي بين هاي گيري جهت رشد
 است ممكن مهاجر عنوان به و گردند نمي باز خودشان كشور به افراد اين .افتد مي راه
 طوالني راه وزهن اما ؛كنند حمايت ها برهه از برخي در را خود زادگاه كشورهاي كه

 اصلي مراكز به وابستگي قطع براي ها فرصت و دارد وجود نابرابري بر غلبه براي
 هنوز مطرحند آتي هاي غول عنوان به كه هند، و چين مانند كشورهاي در حتي ،علمي
   .نيست فراهم

                                                                                                                                      
1. Institutional inbreeding 
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 از برخي در .ناميد "بود المللي بين بايد" نام به بتوان شايد را الگوها از ديگر يكي
 ضرورت يك ،ديگران شناختن رسميت به و همكاري، المللي، بين ارتباطات ورها،كش

 دانشگاهي تواند نمي نفر يك تحصيلي، هاي رشته از كمي بسيار تعداد جز به .است
 قابل يالملل نبي سطح در اينكه مگر ،باشد احترام مورد خود كشور در و شود تصور

 بخصوص امر اين كه دهد مي نشان كشور ١٣ مطالعه ،باال بحث مورد در .باشد مشاهده
 ديده اروپايي كشورهاي درون علمي هيئت اعضاي كه است مهم سوئد كشور براي

 اروپا از خارج در علمي هيئت اعضاي كه است مهم هلند براي همچنين و شوند،
 ديدگاهي چنين نيز اسرائيل و كنگ هنگ مانند ديگري كشورهاي .باشند داشته فعاليت
 پيدا دسترسي المللي بين هاي شبكه به براحتي كشورهايي چنين در انشگاهياند .دارند
 خيلي يا كوچك خيلي يا آنها نظر به ملي سيستم كه است حالي در اين كنند و مي

، دانشمندان بين در المللي بين هاي گيري جهت سنتي الگوهاي .شود مي تلقي محدود
  .كند مي پشتيباني را علمي هيئت عضايا المللي بين هاي فعاليت به قوي تعهد ايجاد
 در و اروپا از خارج در دانشگاهيان فعاليت ،آلمان مانند كشورها از برخي در

 در دانشگاهيان .گيرد مي صورت المللي بين و ملي عرصه دو در ژاپن، مانند كشوري
 .كنند متمركز المللي بين يا ملي بعد دو در را خود تالش توانند مي ها زمينه از بسياري

 اما ،دانند مي ارزش داراي شدتب را المللي بين هاي همكاري و روابط دانشگاهيان اكثر
 جامعه با ارتباطات -داخلي علمي شبكه درون - خود دانشگاهي درون سنت اساس بر

 زمان كردن پر در اي عمده نقش هم هنوز كشور زبان به تحقيقات نتايج انتشار و علمي
  .كند مي بازي علمي هيئت اعضاي فعاليت
 كه است ممكنرا  بريتانيا، حدي تا و متحده، اياالت در موجود الگوي نهايت، در

 به عمدتاً شدن المللي بين ها سال براي .ناميد وارداتي المللي بين يا "طلبانه راحت"
 زبان به كه تحقيقاتي و علمي هيئت اعضاي و خارجي دانشجويان ميزباني معناي

 .شد مي تلقي ،است شده منتشر كشور دو اين المللي بين نشريات در و انگليسي
 علمي هيئت عضو .دوسوگراست ابطيور ،الملل بين روابطكه  دهد مي نشان ها بررسي

 متقابل روابط به اي عالقه ،است علمي عةجام در غالب زبان او زبان كند مي فكر كه
 دنيا علمي نظام مركز رد را خود كه افراد اين .كند مي حس كانون در را خود و ندارد
 به و دارند خيال راحتي نوحي ،خود موقعيت در و قدرتمند جايگاهي كنند مي حس
 قابل مقدار به رويكرد اين حال، اين با ؛كنند مي يرأ به تفسير را شدن المللي بين نوعي

  .است گرفته قرار خطر معرض در تسلط اين و شده منزوي اي مالحظه
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   تونل ايانته در نور :انداز چشم
 دانشگاهي سيستم هر كه حالي در .گذراند مي را جالبي ةدور دانشگاهي ةحرف امروز،

 از برخي است، وفادار به آن مربوط مسائل و ها ويژگي خود، ملي هاي سنت به
 مالي، رشد حال در هاي محدوديت قلمرو در خصوصب مشترك، هاي واقعيت

 تقاضا وابسته، مؤسسات و عالي زشآمو هاي نظام شدن اي توده متفاوت فرآيندهاي
 آموزش براي غالب رويكردهاي بازار و اجتماعي، نيازهاي به پاسخ و پاسخگويي براي
 يك به دانشگاهية حرف و شده صنعت خادم به تبديل عالي آموزش .هستند عالي
 كه است بديهي .است شده تبديل متنوع هاي جنبه با همراه پيچيده و بزرگة حرف

 در ما .است مانده باقي پاسخ بدون ،حرفه اين آينده مورد در واالتئس از بسياري
 زندگي جامعه در آن جايگاه و عالي آموزش آينده ةتوسع مورد در ابهامات از اي دوره
 نامشخص نيز دانشگاهية حرف ةآيند بگوييم كه نيست آور تعجب ،بنابراين و كنيم، مي

 دانشگاهية حرف آينده احتمالي هايسناريو به نهايي نگاهي ،به همين خاطر .است
 در .شد خواهد منجر ممكن راهكارهاي از برخي ارائه به و رسد مي نظر به ارزشمند

 يكسو نگاه و تمركز معناي به مسئله اين كه بود آگاه كامل طور به بايد كار، اين انجام
 و ،است كردن فكر قابل احتمالي تغييرات و ديگر هاي گزينه و نيست فعلي بحث به

  .باشد پذير انعطاف زمينه اين در بايد نوظهور تحوالت پرتو در ما نگاه
 ظهور حال در دانش جامعه كه بود اميدوار است ممكن سناريو، يك اساس بر
 و كند، تبديل ها حرفه از يكي به ببرد، پرتگاه لبه به يا كند تقويت را دانشگاهية حرف
 نياز مورد مهارت و دانش ةكنند فراهم تنها ،دانشگاه .كند كليدي اي حرفه به تبديل يا

 ارائه است نظر مورد آينده جامعه از كهرا  تصويري بلكه نيست، پيشرفته جوامع
 براي غرض بي گفتمان و منطقي نقش ايفاي نوع يك عنوان به اينجا در خدمت .كند مي

 ممكن دانشگاهي ةحرف زمينه، اين در .است مجرب افراد تربيت و تخصص توسعه
 انتخاب و كردن اجتماعي آموزش، كه شود شناخته محوري ةحرف عنوان به است
 تحقيق به آنها راهنمايي همچنين و پژوهشگران و كارشناسان انتخاب ديگر، هاي حرفه

 بدون آينده معني به موضوع اين حال، اين با ؛كند هدايت را شغل اساس بر پژوهش و
 هميشه تغييرند، حال در هميشه ها نشگاهدا اما ؛نيست دانشگاهية حرف براي مشكالت

 كه رسد مي نظر به منطقي و معقول و برند به سر مي جديد شرايط با انطباق حال در
 حداقل باشند، داشته ها سنت در تغيير تداوم در تغييرات براي پذير انعطاف هاي پاسخ
   .است چنين دانشگاهية حرف براي
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 كليدي جايگاه دادن دست از خطر معرض در ،علمية حرف دوم، ديدگاه به توجه با
 كه است اين بر فرض .است جامعه ةتوسع همچنين و عالي آموزش در رهبري نقش و

 دانشگاهي صنفي هاي قدرت و امتيازات از توجهي قابل بخش دادن دست از خطر
 حرفه اجتماعي كنترل از سنتي هاي برداشت ،دارد وجود دانشگاهية حرف براي

در  را خود نقش ها دولت و اتمؤسس مديران، و كرد، خواهد يفتضع را دانشگاهي
 ،1گري اي غيرحرفه .كرد خواهند تقويت آن هاي خروجي و عالي آموزش بر اثرگذاري

 منفي عواقب تحليل براي كه هستند عباراتي، 2راندن حاشيه به و اداري، بوروكراسي
؛ روند مي كار به هيدانشگاة حرف بيروني شرايط در مداوم تغييرات اين از حاصل
 كردن نااميد علمي، هيئت اعضاي روحيه كاهش موارد ترين مهم از اين، بر عالوه

 هستند دانش خدمت در افرادي آنها كه تلقي اين ايجاد خود، يتمأمور از دانشگاهيان
 به متعهد شدتب اين موضوع است كه آنها و هستند، مشخص و روتين كار داراي كه

 ارزش كاهش منظر، اين از .هستند دانشگاهية حرف هاي زشار و سنتي هنجارهاي
 كه افرادي عنوان به نگاه و دانشگاهيان اي حرفه جايگاه تخريب و سنتي استادي مقام
 ةحرف ةآيند بيش و كم كه است خطراتي ،كنند مي تحميل سيستم بر هزينه فقط

  .اندازد مي خطر به را دانشگاهي
 حتيو  شود، اي حاشيه نهاد يك به تبديل تواند مي دانشگاه سوم، ديدگاه اساس بر

 به تبديل حالت بهترين در كه است ممكن دانشگاهية حرف ،بنيان دانش ةجامع در
 تأكيد حرفه و شغل به ثابت نگاه و سنتي هاي ويژگي بر آن در كه شود باستاني جايي
 در اصلي مانع به تبديل كه است ممكن تغيير برابر در مقاومت ديدگاه، اين در .شود مي
 جامعه ايده روي تأكيد مانند - شود دانشگاهي حرفه آينده براي منفي سناريوي يك

 عنوان به دانش و كار، بازار اساس بر دانشگاهي هاي رشته سنتي فرهنگ دانشگاهي،
از  است ممكن "صنعتي مابعد جوامع" نياز واقع، در .فرد به منحصر و ممتاز منبع يك

 ةحرف و شود برآورده دانشگاهيان و عالي آموزش از هترب ،ديگر اتمؤسس سوي
 فرهنگي، توليد اصلي عامل عنوان به را خود كانوني جايگاهكه  است ممكن دانشگاهي

 از سازند مي را آينده جوامع كه كساني و جوان نسل آموزش و جديد دانش ايجاد
  .بدهد دست

                                                                                                                                      
1. Deprofessionalization 
2. Marginalization 
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 قديمي سبك بهاي  هحرف كي عنوان به دانشگاه چهارم، ديدگاه اساس بر نهايت، در
 و دارد را صنعتي مابعد يا مدرن پست فضاي به انتقال توانايي پويا سازمان و

 عنوان به يا و "كليدي نقش" يك عنوان به دانشگاهي ةحرف سناريوهاي
 اين از بينانه خوش ةنسخ .است افتاده مد از و شده قديمي "علمي گذاران خدمت"

 بندي طبقه بر مبتني كاركرد و شغلو  تر، ديميق كالس فرض كه است آن ديدگاه،
 و رشد حال در ةخبرهاي  سيستم بين واسطه كاركردهاي انواع با عالي، آموزش
 دانشگاهية حرف اصلي كاركردهاي ،بنابراين ،است شده جايگزين موزشآ سازي فردي

 هاي مهارت رشد بر را تأكيد كه است ممكن تدريس :شود مي بازسازي اساس اين بر
 عنوان به حقيقت مفسر يك عنوان به بيشتر دانشگاهيان و دهد، قرار اجتماعي زندگي
 و دانشگاهي هاي فرهنگ سنتي قانونگذار اينكه تا كرد خواند عمل نسبي مفهومي
 غيرسلسله سازمان يك عنوان به دانشگاه كه دهد مي نشان تحقيقات .باشند دانش

 سازماندهي ،جامعه به پاسخگو و تغيير حال در بسرعت اي، فرارشته گرا، كثرت مراتبي،
 گوييپاسخ متكثر، گري اي حرفه يا آزاد و چندگانه تفكر نسبيت، .است شده

 اين در كليدي كلمات اي از ، مجموعهبازدارنده هاي سنت از دوري و پذير انعطاف
 به پاسخ در است ممكن صرفاً دانشگاهية حرف سرنوشت كلي، طور به .است سناريو
 تأثير تحت جهان سراسر در را عالي آموزش و دهد مي رخ دانشگاه در كه تيتغييرا
  .شود زيادي تغييرات دچار آيندههاي  سال در دهد، مي قرار
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