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  جهانیمشترك آموزش عالی به مثابه یک کاالي 

در بحث راهبردي که در  عالی جهانیموزشالمللی آو مدیر مرکز بین المللبین، استاد آموزش عالی 1سیمون مارگینسون
عالی به مثابه یک کاالي موزشتوجهی در زمینه آنظرات قابل، زي آموزشی پاریس برگزار شدریالمللی برنامهموسسه بین

  ارائه داد. جهانی مشترك

شده  یک دهه دو برابر عالی طیآموزشده اي داشته است. نرخ ثبت نام دررشد سریع و فزاینسال گذشته  40عالی طی موزشآ
فراتر از نرخ رشد جمعیت جهان یا که  رسیده است 2015میلیون در سال  214به  2000میلیون در سال  100از  و است

اي که به طور فزاینده با چالش مواجه شده استعالی تامین اعتبار عمومی آموزش، نمتعاقب آبوده است.  تولید ناخالص داخلی
عالی از دانشجویان نهادهاي آموزشحدود یک سوم  اکنون .می کند ها واردندانشجویان و خانواده هاي آفشار مالی زیادي به 

  نهادهاي خصوصی ثبت نام کرده اند. جهان در در

کند؟ سواالت  عالی را تامین اعتبارباید آموزشچه کسی که  مهمی را مطرح می سازدسوال به پاسخ ضرورت  ،وضعیت این
 بیشتر یک کاالي خصوصیعالی موزشآآیا می شوند و مند عالی بهرهآموزشر مورد اینکه چه کسانی از منافع دیگري دکلیدي 

افراد از منافع  هد پژوهشی قوي وجود دارد کهشوا: معتقد است پروفسور مارگینسوننیز مطرح می شود.  ؟استیا دولتی 
بسیار دشوار  عالیآموزش ، اجتماعی یا آموزشیاقتصادي - منافع جمعیسنجش و ارزیابی . اما مند می شوندعالی بهرهآموزش

عالی به موزشآ ،هاي مربوط به هر دو جنبه دیدگاهعالی صحبت می کند و است. مارگینسون در مورد منافع جمعی آموزش
او  ،"کاالي مشترك"عالی به عنوان  یک آموزشارتباط با را تحلیل می کند. در  3عمومیکاالي و  2عنوان یک کاالي مشترك

  .المللی در نظر بگیریماجتماع بینعالی را براي جامعه و ن است که منافع آموزش، رویکرد مفیدتر آمعتقد است

مومی کند کاالي ع. مارگینسون اشاره میمورد نظر است"کاالي عمومی" بلکه، نیست "کاالي مشترك "وضوع اصلی در مورد م
یعنی هیچ کس (فراگیر مصرف شود) و رسیدن ی می تواند بدون به اتمام یعن(به عنوان چیز غیر رقابتی در نظریه اقتصادي 

پژوهش، در  کاالهاي عمومی مانند انواع مشخصی ازکه تعریف شده است. در مواردي ن محروم شود) اند از مصرف آنمی تو
از این جنبه که براي رفاه عمومی کل مردم مناسب  سرمایه گذاري اقتصادي در آنها، ،ندباششده انجام  بازارهاي اقتصادي

   .مورد تایید قرار گرفته است ،هستند

شته شوند. براي مثال پندا یعمومیح می دهد که برخی از کاالهاي دیگر ممکن است کاالي خصوصی یا ضمارگینستون تو
عالی در یک نظام رقابتی و یا یا دسترسی به آموزشبه این بستگی دارد که آ جایگاه دانشجویانموزشی و هاي آموقعیت

دولتی یا توسط بخش این قبیل کاالها می توانند  کند.متفاوتی را به دانشجویان عرضه میبندي شده است که منافع قشر
در باره براي توضیح است. مارگینستون  "عمومی"از مفهوم متفاوت و دیگري برداشت که آن هم تولید شده باشند  دولتیغیر

که چهار  کندطراحی میار ربع دایره نموداري با چه ،هاي متفاوتموزشی در چارچوبمختلف درك کاالهاي آهاي روش

                                                             
1 . Simon Marginson 
2 . Common goods 
3 . Public goods 
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لی به عنوان مردم ساالري به عنوان یک بازار تجاري و آموزش عا یآموزش عال( را نشان می دهدحد با دو  ،متفاوتوضعیت 
  .)اجتماعی

  : چهار اقتصاد سیاسی آموزش عالی عمومیي خصوصی یا هاکاال

                                                                                  

  

    

  

  

  

             

  

  

                     

  

  

  

  

  

فارغ التحصیالنی با منافع ، مشروط به اینکه در راس نهادهاي الیتقرار دادن با  ،نهادهاي آموزش عالی در بسیاري از کشورها
 ی از فرصت، سلسله مراتبتربیت کنند ،موثر هستندبندي اجتماعی که در قشري مختلف فردي بر حسب مشاغل و دستمزدها

کند که در آن آموزش عالی به عنوان یک کاالي  ي براي این مدل پیشنهاد میدیگر شکل. مارگینستون ها را ایجاد کرده اند
، مساوات وق محورتریک جامعه حق ، دردر منافعا آنجا که ممکن است فرصت برابري ت در نظر گرفته شده است ومشترك 

تشکیل به طور عمومی  بایدموزش عالی ما همه نهادهاي آبدان معنی نیست که الزامطلب  این .فراهم می کند طلب و منسجم
نظم داده باید ، اهداف دولتی آموزش عالی کمک کننداي تضمین اینکه به بر نیز یا تامین اعتبار شوند. اما نهادهاي خصوصی

  شوند.

سازماندهی می و مشترك هاي متفاوت عمومی موزش عالی خود را در چارچوب مفاهیم و سنتآ ،کشورهاي سراسر جهان
از طریق خصوصی تامین  سطح گسترده اي آموزش عالی در ،که در آنکنند. مارگینسون مثالی از جمهوري کره ارائه می دهد 

  .اما به دقت نظم داده شده است اعتبار شده،

: مردم ساالري  2ربع 
  اجتماعی

زاد با ارزش هاي آمکان:  آموزش
  افزوده متفاوت

: توسط عموم تامین  هش وپژ 
 ، یکپارچه با محققاعتبار شده

  شبه  بازار دولتی   :  3ربع 

ها : شبه بازار در مکان آموزش  
  / مدارج 
طرح ، : شبه بازار دولتی پژوهش

 تولید

  : بازار تجاري    4ربع 

بازار تجاري در مدارج :  آموزش
  / شهریه ها 

 : مشورت و تحقیق پژوهش 

  ربع ا : جامعه مدنی
: یادگیري خصوصی در  آموزش

      اینترنت، کتابخانه ها
:تامین اعتبار تحصیلی هش  پژو
                   وهش توسط خود افرادو پژ

 کاالهاي غیر بازاري      

کاالهاي بخش غیر 
 دولتی

 کاالهاي بخش دولتی

کاالهاي تولید شده 
 توسط بازار



٣ 
 

گیري می کند که نیازهاي آموزش عالی باید به مثابه یک کاالي مشترك جهانی در نظر مارگینسون این بحث را چنین نتیجه
و تبدیل به فضاهاي  رندعالی فراتر از مرزهاي ملی تعامل داگرفته شود. در چارچوب افزایش جهانی شدن، نهادهاي آموزش

اکثر رسانیدن عدالت توزیع شده و براي به حدجهانی دولت وهش آزاد شده اند. با این وجود، هیچ پژبراي یادگیري و  شبکه اي
هاي سازماناقدام  براي یمناسبزمینه  ،امر. این ندارد وجود، تولید شده است تضمین اینکه واقعا یک کاالي مشترك جهانی

   .این نقش را بر عهده گیرندتا جایی که بودجه و موقعیت آنها اجازه می دهد، بین المللی است که 

ریزي آموزشی یونسکو اشاره کرد المللی برنامهموسسه بیناز ، میشل مارتین متخصص برنامه همچنین در این بحث راهبردي
مبهم و به طور فزاینده اي عالی دولتی و خصوصی ع بین آموزشموان عالی،موزشاکنون با رشد سرمایه گذاري خصوصی در آ که

هر دو جنبه  موزش عالی را که شاملآ اجتماعی و آموزشیتصادي، اق منافع است که به طور شفاف تريالزم ، نامشخص است
. گیردغفلت قرار نباید موردبراي دانشجویان عالی آموزشی شموز. منافع آیین و اندازه گیري کنیمتع، است فردي و اجتماعی

از این نظر که به  ، بلکهها را بهبود می بخشدان، نه فقط براي اینکه چشم انداز اشتغال آنعالی دانشجویموزشتجارب آ
  برخوردار است. يا ، از ارزش ویژهپیشرفت فردي و علمی آنها کمک می کند

ن به آموزش فنی تدارك دسترسی برابر همه زنان و مرداکشورها را به یونسکو،  موزشاکنون دستور کار جهانی آ :افزودمارتین 
مومی عالی به عنوان یک کاالي عارتباط نزدیکی با مفهوم آموزشکه کند از جمله دانشگاه ترغیب میو حرفه اي مناسب 

راهنماي که  تحقیقات بسیاري در این زمینه انجام داده است یونسکو موزشیریزي آموسسه بین المللی برنامه. جهانی دارد
  .اي در حال توسعه در این خصوص استخوبی براي کشوره

  

  محب حسینیمحدثه ترجمه و تلخیص دکتر 

  کمیسیون ملی یونسکو   آموزشگروه مدیر 

  

  


