
 

 

 

 

 شغل گرایی جدید  هایتعارضآموزش عالی در میانۀ 

 و حرفه گرایی مدنی و مردم مدار
   

 

 1قانعی راد محمدامین
 

 11/90/1901 تاريخ دريافت:

  99/11/1901تاريخ پذيرش:
 

 چکیده
شغل گرايی و حرفه گرايی کشیده  سویبهآموزش عالی در جامعۀ معاصر از سوی دو گرايش متعارض 

شغل گرايی و حرفه گرايی در  هایريشهين مقاله با تفکیک مفاهیم حرفه و شغل به بررسی شود. امی

های تحوالت دهه تأثیرمرور مفهومی،  ازاينپسپردازد. با آموزش عالی می هاآندوران مدرن و نسبت 

له هدف اين مقا .شودمیدو مفهوم شغل گرايی و حرفه گرايی بررسی پیدايش  برپايانی قرن بیستم 

جديد و بررسی پیامدهای اين مفهوم در سازمان اجتماعی و  حرفه گرايیواکاوی در ابعاد مختلف 

حرفه اين دلیل مفاهیم حرفه گرايی جديد و سیاست  به در آينده نزديک است. هاحرفهمحتوای معرفتی 

 حرفه گرايی یو تعاملو سرانجام مدل چهاروجهی  شوندمیمطرح  های مرتبط با آنو انواع مدل گرايی

 شود.به بحث گذاشته می

 گرايیشکل دارد. تأکیدجديد  گرايیشکل جديد در برابر حرفه گرايیگیری نهائی مقاله بر اهمیت نتیجه

و  گرايیفايدههای مکانیکی، ، آموزش را با تهديد گسترش رويهتازه هایضرورت تأثیرجديد تحت 

، تک ساحتی و غیر انتقادیتهديد گسترش رويکردهای را نیز با  آموختگاندانشصرف و  کمیت گرايی

ای از مجموعه مثابهبهآن فراموش کردن علم و حرفه  نتیجهتکنسین مآبی مواجه ساخته است که 

به نیازهای  پاسخ گوئیاين مقاله برای  شخصی، میان شخصی، اجتماعی و سیاسی است. هایارزش

آموزشی در  هایبرنامهگی، فرهنگ و دانش، اصالح کار و زندايجاد توازن بین  ازجملهچندگانه و 

 هایارزشبر  تأکیدآموزش عالی را برای ترکیب دو جريان آموزش عمومی با  ازجملهسطوح مختلف 

                                                 
                                                               ghaneirad@yahoo.com کشور یعلممرکز تحقیقات سیاست  یشناسجامعهدانشیار  1
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داند. موضوع پايانی شغلی را ضروری می هایارزشبر  تأکیدای با گرايانه و مدنی و آموزش حرفهانسان

علوم انسانی و  هایرشتهدر  ويژهبهگسترش حرفه گرايی جديد،  ورمنظبهمقاله ارائۀ راهبردهای خاص 

 .باشدمیبا مردم  هاحرفهبر تقويت رابطه  تأکیدبا 

 

 :یواژگان کلید

حرفه  چهاروجهیمدل  حرفه گرايی جديد، سیاست حرفه گرايی، شغل گرايی جديد، آموزش عالی،

 رفه گرايی مردم مدارح گرايی، حرفه گرايی مدنی،
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 9..../  ۀانیدر م یآموزش عال

 مقدمه و طرح مسئله

( 1001. فريدسیون   رودمیی در ادبیات معاصر مفهوم حرفه به دو معنای وسیع و محدود به کار 

ی شیغلی همیان مفهیوم    هیا حرفیه  .بخشید میتمايز  1های پايگاهیرا از حرفه 1های شغلیحرفه

رسمی مورد نیاز بیرای  آموزش  هایسالبر مبنای  9ایحرفهحرفه است که در آن افراد  تروسیع

ای کسیانی هسیتند   اين تعريف، کارکنان حرفه در .شوندمیهای خاص تعريف اشتغال در شغل

های شیغلی بیه قشیر    که کارشان نیازمند چهار سال آموزش در سطح آموزش عالی است. حرفه

عیالی   از آمیوزش  هیا آنگردند که اعضیای  ها باز میوسیع و نسبتاً معتبر ولی کامالً متنوع شغل

 تعییین  ،خاصشیان شیغلی   هیای مهیارت تیا   شیان پايگاه تحصییلی  لهیوسبهبرخوردارند و بیشتر 

بیه معنیای نیوع    های پايگاهی مفهوم حرفهبر  1099و  1019 هایدههدر  پژوهشگران شوند.می

کیار  از  زيامتمی ای آنان کیار حرفیه   ازنظر. داشتند تأکیدمعین  هایويژگیغل و با اشمخاصی از 

کسب دانش و تخصص  منظوربه پرهزينهمستلزم آموزش و کارآموزی طوالنی و ست و اشغلی 

، کشیشیان، معلمیان   پزشیکان دنیدان هايی مثل پزشکان، مشیاوران، مهندسیان،   و تنها گروه است

کیه دارای دانیش    گییرد برمیمدارس، گزارشگران، پرستاران، خلبانان، مددکاران اجتماعی را در 

هیای  معموالً مسیتلزم انجیام قضیاوت    -و مهارت ويژه -نتزاعی و نظری معموالً دانش ا –ويژه 

نهیادی و ايیدئولوكيک خیاص و     هایويژگیی پايگاهی دارای هاحرفه. اين باشندمی –پیچیده 

انحصیاری را ايجیاد    های کیاری های شغلی و بازارهويتو برای خود  باشندکمابیش مشابه می

هیای تیاريخی   های پايگاهی بیا نمونیه  حرفه .سازدمی متمايزرا از ساير مشاغل  هاآنکنند که می

هیای  گیریپردازند و در تصمیمپزشک و وکیل، مستقل بوده و به انجام يک خدمت عمومی می

کنند. آنان در يک مناسیبات ويیژه   معین تبعیت می و يا قواعد رفتار 1ایخود از اخالقیات حرفه

بیوده و بیا    1ن خود قرار دارند و دارای منش دگرخواهانهکارفرماياو  مديران ،اعتماد با مراجعین

حرفیه از مفهیوم    جایبهها بايد شوند. در فقدان اين ويژگیگرايانه برانگیخته میعام هایارزش

توان به قیول  باشند را میها میشغل استفاده کرد و مشاغلی که فقط دارای برخی از اين ويژگی

                                                 
1-Occupational Professions   
1 -Status Professions  
9-Professionals  
1-Professional ethics  
1- Altruistic  
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کشیدن يک خط تمیايز سیخت    جایبه (1999اوتز  به نظر  نامید. 1حرفه ( شبه0109اتزيونی  

اشکال يا نهادهای اجتماعی مشیابه در نظیر    عنوانبهرا اين هر دو  بايدمیها و مشاغل بین حرفه

هیا و  پذيری شغلی، تقويت هويیت در ارتباط با جامعه ويژهبهمشترکی  هایويژگیگرفت که از 

هیای شیغلی خیط    هیا و سیاير گیروه   کند بین حرفیه میاو تالش ناعتماد مشتريان برخوردارند. 

 کند. تأکید هاآنها و فرايندهای مشترك دهد بر ويژگیترجیح می تمايزی برقرار کند و

 انجامیده اسیت  2«دانش/ جامعۀ دانايی محور»گیری های پايانی قرن بیستم به شکلتحوالت دهه

(، 1099 بیل   4ا صینعتی پسی ( جامعیۀ  9811 لیوتار  3با عباراتی چون جامعۀ پسا مدرن که آن را

 7داریسیرمايه  ( جامعۀ دانیش و جامعیه پسیا   1989 کاستلز  6ایه، جامعۀ شبک5جامعۀ اطالعاتی

های اقتصادی و گیری جامعۀ جديد با دگرگونی در عرصهبخشند. شکل( تمايز می1991دراکر  

کار و اشتغال را نیز دگرگون خود فرهنگ  نوبهبهها اجتماعی همراه بوده است که اين دگرگونی

 ساخته است.

عبارت است از ايدئولوكی و مجموعه خاصیی از نهادهیا کیه حرفیه      8حرفه گرايیمفهوم سنتی 

(، 1001مبنیای توصییف فريدسیون      بر ،حرفه گرايیيابد. ايدئولوكی سازمان می هاآن وسیلهبه

 «رجیوع اربابمشیتريان/  ر خواهدگخدمتگزار  عنوانبهای حرفه»بخش زيادی از اخالقیات سنتی 

 ،بیودن  9اسیرارآمیز  چیون  هیايی ويژگیی کند. اين نیوع از حرفیه گرايیی بیا     را با خود حمل می

کیار   ايین  است. 10پیچیدگی و برخورداری از سرشت تشخیصی و حق اعمال قضاوت شخصی

مامیاً  تواننید ت را ندارند، نمی هاآنمستلزم دانش نظری، مهارت و قضاوتی است که مردم عادی 

ايدئولوكی حرفه گرايی گمیان   در را ارزيابی کنند. هاآنتوانند به سهولت را بفهمند و نمی هاآن

                                                 
1- Semi-Profession 

1 -Knowledge/Knowledge-Based Society 
9 -Post-Modern Society 
1- Post-Industrial Society  
1-Information Society  
9 -Network Society  
9-Post-Capitalism Society  
8-Professionalism  
0 -Esoteric  
19 -Discretionary  
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 1..../  ۀانیدر م یآموزش عال

خاص اهمییت دارد و از   طوربه تروسیعبرای رفاه افراد و رفاه جامعه  هاایحرفهرود که کار می

انحصاری آن بیه   سنجۀ عنوانبهتواند نمی تنهايیبهای برخوردار است که پول چنان ارزش ويژه

کند: تعهید بیه عمیل    را تعیین می حرفه گرايیای دو عنصر اساسی کار بیايد. سرشت کار حرفه

اعتمیاد  و تعهد به حفی  رابطیۀ    يک پیکرة دانش و مهارت دارای ارزش خاص بر اساسکردن 

هنگ تا حدی مطالعه فر حرفه گرايی مطالعهبدين ترتیب کنندگان. / مراجعه رجوعارباببا  آمیز

يا  حرفه گرايیگیری اشتغال دانايی محور، در جامعۀ دانش و با شکل باشد.کار و اشتغال نیز می

هنجاری و ارتباطی کارکنان و صاحبان حرفه بیا مشیاغل خیود دگرگیون      هایويژگیسرشت و 

 سخن گفت. 1جديد حرفه گرايیتوان از پیدايش می کهیطوربهشده است 

تمیايز  با ويژگی از جامعۀ مدرن  اشزدايیبا ويژگی تمايز صر را ( جامعۀ معا1989لش  اسکات

فرهنگیی   حیوزه در ديدگاه ماکس وبر جامعۀ مدرن با تفکییک سیه   . کندمی آن تفکیک 2پذيری

يک حرفه سخن  مثابهبهيک حرفه و سیاست  مثابهبهيابد. وبر از علم علم، اخالق، هنر تمايز می

مجیزای از يکیديگر    طیور بیه حرفۀ دانشیمند و سیاسیتمدار    او دو ازنظر ؛(1998وبر گويد  می

. دانشیمند  دخالیت کنید  کار ديگری  حوزهدر نبايد  حرفهاز اين دو  يکهیچو شوند تعريف می

کیه در   نید بپرداز هايیفعالیتمجزای از ديگری به  طوربهبايد  وقتتمامو سیاستمدار  وقتتمام

تمايز پذيری فرهنگی، در عصر میدرن،   با ،وبر ظرازن. آنان قرار داردصالحیت انحصاری  حوزه

مسیتقل از همیديگر    طوربه متفاوت گانهسه «های ارزشیحوزه»يا  گانهسه ساختارهای عقالنیت

توصییف   تمیايز پیذيری  ماکس وبر جامعه مدرن را فقط بیا   برخالفهابرماس  .يابندمیتوسعه 

هیای متفیاوت   عینی به حوزه صورتبهه آيا عقلی ک»که  سازدمیرا مطرح  سؤالاين کند و نمی

هیر  در  بیه نظیر او  . «تواند وحدت و يکپارچگی خود را حف  کندتفکیک شده است، هنوز می

زدايیی  تمیايز  هیای  پذيری اغلب بیا گیرايش  تمايز فرايندهای  ،مزبور گانهسههای حوزهيک از 

و بُعد حذف شده ديگر کوشند آن دمسلط در آن حوزه می «اعتبار» همراه هستند که تحت لوای

وحیدت و   سیوی بیه ها دوباره های تفکیک شده عقل از کانال اين گرايشو حوزه بازگردانندرا 

 سیوی ايین هیا، بلکیه در   بینیی نه در سطح جهیان  . البته وحدت اخیرکنندمیيکپارچگی حرکت 

و بیدين   گییرد میی  های تخصصی يعنی در قلمرو کنش ارتباطی غییر شییو واره شیکل   فرهنگ

                                                 
1- Professionalism New  
1- Differentiation  
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 «صیدق »های معطیوف بیه   پرسش دون انکارب کوشندمیپژوهشی  هایگرايشبرخی از رتیب ت

و  پیور جالئیی  مقايسه کنید با:را نیز وارد میدان کنند   شناختیزيبايیهای نقد اخالقی و ديدگاه

 (.109-108 :1989 یمحمد

تمیايز   ، گیاه بیر  هیا حرفیه و  اشیتغال  برای توصیف فرايندهای کنونی تحیول در فرهنیگ کیار،   

و حتی  هاحرفهو  هاتخصصتخصصی از ساير مقوالت فرهنگی و گاه بر تعامل بین  هایدانش

ايین   درواقع .شودمی تأکیدسیاستمداران و مردم  ازجمله هاایحرفهو غیر  هاایحرفهتعامل بین 

دو گرايش همزمان در قلمروی مطالعیات در بیاب حرفیه     عنوانبه توانمیتوصیف را  دو شیوة

حرفیه  کاوی در ابعاد مختلیف  وااين مقاله  هدف مشاهده کرد. ایحرفهگرايی و همچنین کردار 

در  هاحرفهان اجتماعی و محتوای معرفتی سازمتحول اين مفهوم در پیامدهای بررسی و  گرايی

فرهنگیی   داليیل بیا عوامیل سیاختاری و     ایحرفهتحول فرهنگ  یندهايفرا آينده نزديک است.

قیرار  خیود   تیأثیر کار و اشتغال در ايران را نییز تحیت    يا زود چشم اندازهایخاص خود، دير 

با تقويت مباحث مطالعاتی و سیاستی در اين زمینه، هیم بايید    اکنونهمبنابراين از خواهد داد و 

 به گسترش آن کمک کرد و هم به استقبال آن رفت.
 

 تحوالت اجتماعی و اقتصادی و دگرگونی در فرهنگ حرفه گرایی

 بیه  .باشیند میو فرهنگی  شناختیجامعهابعاد  یدارا و حرفه عالوه بر ابعاد اقتصادی، شغل کار،

همچون نهاد اجتمیاعی محسیوب کیرد کیه در تعامیل بیا        توانمیرا  هاپديدهعبارت ديگر اين 

 در .کنید میی تغییر  هاآنو مختصات  هایژگيو ، اجتماعی و فرهنگی،یاسیس تحوالت اقتصادی،

 و دراکیر،  وتیار یل ، بیل، بیونز یگ همچون جاکوبی، پردازاننظريهبر آراو برخی  تأکیدبا اين بخش 

يکی از تجلیات تحوالت اجتماعی از نیمه قیرن بیسیتم بیه     عنوانبهحرفه گرايی  هاییدگرگون

 شوند.بعد مرور می

 کار روشنفکری و افول 1دانشگاهی شدن ایحرفهگسترش 

کوبی اجی  اسیت  « افیول روشینفکری  »انی دوم در غیرب  يکی از فرايندهای پس از جنیگ جهی  

مشیاهده  « ای شیدن حرفیه » سیوی بیه آور ر جامعه معاصر يک حرکت میر  دکوبی ا(. ج1089

 تروسیعفرهنگ  با آن بخشد ولی همزمانای را رونق میزندگی و تفکر حرفه هرچندکند که می

                                                 
1 -Academic Professionalization  
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 9..../  ۀانیدر م یآموزش عال

ای از ايین  کنید. نمونیه  میی کیاهش پییدا    ترعمومیفرهنگی نگرش گرايد و اهمیت به کساد می

ای اسیت. بیه نظیر    بیه دانشیگاهیان حرفیه    1تبديل روشنفکران حیوزه عمیومی   «ای شدنحرفه»

يابید و  شرايط روشنفکران تغییر میدر آمريکا  1099و  1019های کوبی در مقطع زمانی دههاج

دهنید. در  میی  هاایها و حرفهنشین جای خود را به آکادمیسینو حاشیه غیر وابستهروشنفکران 

کارتیسم و احساسات عمومی، روشنفکران بیه حاشییه رانیده شیده و     مک تأثیراين مقطع تحت 

ماند. در اين زمان طیف موضیوعات قابیل بحیث،    فضای بسیار تنگی برای فعالیت آنان باقی می

 متفکرين و نويسیندگان  جایبههای رو به رشد و ادارات دولتی شود و دانشگاهبسیار باريک می

کنند. از سوی ديگر رشد اقتصیادی آمريکیا نییز    ها را استخدام میتقد، متخصصین و تکنسیننم

از کمونیسیم و فرهنیگ    زدهدلروشینفکران آمريکیايی   »و  گیذارد میی  جیای بهتأثیرات خود را 

ناشیی از   . برخیی ايین رونید را   «شوندجذب پول و مقام، امنیت و قدرت می تدريجبهاروپايی، 

بیر اثیر شیکوفايی     «روشینفکران ی شیدن  ئبیوركوا »و  هاآنان از وضعیت حاشیه عبور روشنفکر

العملیی در مقابیل تحیوالت    ای شدن و تغییر رفتار روشنفکران عکیس حرفه .دانندمیاقتصادی 

شیاهد گشیايش فراوانیی در امکانیات      1099تیا   1019 هیای سیال اقتصادی و اجتمیاعی بیود.   

جمعییت آمريکیا دو برابیر شید ولیی تعیداد اسیاتید        ان، در ايین دور ها بود. استخدامی دانشگاه

 نفیر  پانصد هزاربه  نفر هزاربیست از نیز ها هگادانش و کارکنان ده برابر افزايش يافت هادانشگاه

اولیۀ قرن بیستم، آموزش و نويسندگی، دو دنیای کامالً جداگانه محسوب  هایسالد. در نرسید

بیاالی   ردهقل در نقیش اسیاتید دانشیگاه و يیا کارکنیان      نويسندگان مست تدريجبهند ولی دشمی

. حرکت کردندتر ثبات به سمت مشاغل با ثباتز يک زندگی بیاو  دولتی مشغول به کار شدند

تحويیل  مجبیور بیه   برای به دست آوردن مخارج روزمیره خیود   که نويسندگان عمومی پیشین 

 حقیوق ثابیت،   بیا اسیاتیدی  يیا  علمیی  نويسیندگان  به خود به ناشرين بودند  هاینوشته موقعبه

تحیوالت شیهری و   کوبی امیروزه  اند. بیه نظیر جی   دتبديل شی و بازنشستگی تعطیالت تابستانی 

 عمومی را دگرگون ساخته و بدين ترتیب نسل آنیان را روشنفکران  زيستمحیطصنعتی جديد، 

. نسیل قیديمی روشینفکران عمیومی در حیال گیذر اسیت        ه اسیت قیرار داد در خطر انقیراض  

ای شدن گیرد. جکوبی اين افول روشنفکری و يا حرفهنسل جديدی جای آن را نمی کهرحالید

يک تهديید بیرای فرهنیگ عمیومی      مثابهبههای علمی را و پیوستن نويسندگان منتقد به سازمان

                                                 
1-Public intellectual  
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گییری يیک نسیل جديید بیه نیام       از شیکل  (1991پوسینر   ريچیارد   کیه درحیالی کند. تلقی می

 گويد.سخن می 1روشنفکران دانشگاهی

 در جامعۀ پسا صنعتی ایحرفهتغییر شرایط 

را برای توصیف ماهیت اقتصاد، سامان اجتماعی، فرهنیگ   «جامعه پسا صنعتی»دانیل بل مفهوم 

به نظیر بیل جوامیع     (.1099دهد  بل و سیاست پس از جنگ دوم جهانی مورد استفاده قرار می

 3، تولییدی 2های اسیتخراجی تاً مبتنی بر بخشپیشا صنعتی، صنعتی و پسا صنعتی به ترتیب عمد

ی اطالعیات و  ها را برای مبادلیه ارتباطات راه دور و رايانه، باشند. اقتصاد پردازشمی 4پردازش

دهد. اگر جامعه صنعتی، بیر پايیه فنیاوری ماشیینی اسیتوار اسیت،       دانش مورد استفاده قرار می

تیرين  است و اگر سرمايه و کیار اصیلی   رفتهگشکل 5فناوری فکری وسیلهبهجامعه پسا صنعتی 

هیای  تیرين مشخصیه  های ساختاری جامعه صنعتی اسیت، اطالعیات و دانیش اصیلی    مشخصه

اساس جديد نوآوری  مثابهبه. در اين جامعه، دانش نظری باشدمیساختاری جامعه پسا صنعتی 

راهبییردی  و اطالعییات و نقییش آن در بییازآفرينی رونییدهای اجتمییاعی از اهمیییت  تکنولییوكی

خواهید   تیأثیر و حرفیه گرايیی    هاحرفهی جامعه پسا صنعتی بر سرشت هاويژگی برخوردارند.

هیای  در گیروه  «مسیابقه بیین اشیخاص   »که  شودمیباعث  تغییر در خصلت کار ازجملهداشت 

جايگزين مسابقه با طبیعت در جهان پیشا صنعتی و مسابقه با طبیعت مصنوع در جهان  ایحرفه

در جامعه پسا صنعتی بیش از درگیری با طبیعت زندگی روزمره فرايندهای کار و . صنعتی شود

ی انسیانی اهمییت پییدا    زيسیت همآمیوختن   درگیر است و به اين دلییل  هاانسانو مصنوعات با 

گیذاری در دانیش راهبردهیای    سرمايه اثرگذاریافزايش  منظوربه. در جامعه پسا صنعتی کندمی

و ايین دگرگیونی در    کندمیمل بیشتر از راهبردهای رقابتی اهمیت پیدا مبتنی بر همکاری و تعا

 .دهدمیافزايش  گیری از دانش راراهبردها سرعت انتشار و بهره

 

 

                                                 
1 -Academic Intellectual   
1 -Extractive 
9- Fabricating   
1 -Processing  
1- Intellectual Technology   
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 در جامعۀ دانایی هاایحرفههای دو فرهنگی

متحیول و  در جامعیه دانیش    «کیرده تحصییل »و  «1انسان فرهیخته»اکر مفهوم رايج از ربه نظر د

شود و انسان فرهیخته همگام با تبديل دانش و آگاهی به منبیع کلییدی جامعیه، بیا     دگرگون می

 .(999-988:1991شود  می روروبههايی جديد هايی تازه و مسئولیتالزاماتی جديد، چالش

هیا بیه   ، تمامی علوم و معارف از ارزش برابر برخوردارند و تمامی دانیش مداردانشدر جامعه  

ای جاده»شوند، اما مسئولیت تبديل اين علوم و معارف به ت رهنمون مینحوی مساوی به حقیق

و اينیان   باشیند المحاله بر عهده کسانی است که صاحبان اين علوم و فنیون میی   «دانايی سویبه

ترتیب انسیان فرهیختیه در عیین متخصیص      نيبد بخشند.اعتبار می «دانايی»مجتمعاً و متفقاً به 

متخصصین بايید مسیئولیت شناسیاندن     نیز داشته باشد. هادانشز ساير بودن بايد دريافتی کلی ا

بايید توانیايی پیل زدن بیین     و بنیابراين   عهده گیرنید مردم  تخصصی خود را به رشتهخويش و 

 خیوبی بیه دراکر الزاماً بايد  موردنظرانسان فرهیخته  دانش علمی و درك عمومی را داشته باشند.

ها برآيد. او دقیقاً به همان انیدازه کیه نیازمنید    ها و سنتهنگديگر فر توسعهرعايت و  عهدهاز 

بیه نظیر دراکیر     باشید. نیز می «يافتهپرورشدرك و فهمی »مسائل است محتاج  «وتحلیلتجزيه»

خواهید  نیز  «ای شدهقبیله»بلکه به نحوی فزاينده جهانی  «غربی شده»جهان فردا نه تنها جهانی 

اطالعات به شهروندی جهیانی   گسترهو  ديدگاه، افق ديد ازنظر بايستبود و انسان فرهیخته می

و بیه نوبیۀ خیود در     بومی و قومی خود بازگردد ريشهاو بايد به ر  و  وجودنيباابدل گردد و 

بیه نظیر دراکیر انسیان      فرهنگی بومی و محلیی خیود بکوشید.    توسعهتر ساختن و هر چه غنی

زندگی همزمان و توأمان در دو فرهنیگ جداگانیه    بايد خود را برای کار و حالدرعینفرهیخته 

داری بیه تیوازن و   يعنی فرهنگ روشنفکران و فرهنگ مديران مهیا سازد. جامعه پس از سیرمايه 

تعادل بین اين دو فرهنگ نیاز دارد. اگر دنیای روشنفکران با گُیل وجیود میديران بیه تیوازن و      

توانید بیه   نمیی  کسهیچنوازد و د را میساز خو هرکسیشود که در آن تعادل نرسد، دنیايی می

بوروکراسیی  »ی از روشنفکران باشد، به رچیزی دست پیدا کند؛ اگر دنیای مديران نیز دنیايی عا

گردد؛ ولی اگیر روشینفکران و میديران شیريک يکیديگر      تبديل می «انسان سازمانی خاصیتِبی

رسیالت  »و  «خالقیت و نظم»توان یباشند و در کارها به توازن و تعادل دست پیدا کنند، آنگاه م

 حیال درعیندراکر  موردنظر «کردهتحصیلانسان »را انتظار داشت. بدين ترتیب  «و عملکرد بهینه

                                                 
1-Educated Person  
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جهانی و محلی، روشنفکران و مديران، تخصصیی و فیرا تخصصیی،     دوگانه هایفرهنگحامل 

 باشد.علمی و عمومی می

 راییآن بر حرفه گ تأثیرتغییر شیوه تولید دانش و 

و  هیا سیازمان  ،نهادهیا امیا اکنیون    شدندمیسنتی کانون تولید دانش محسوب  طوربه هادانشگاه

همکیاران  و  بیونز یگ .انید شیده کنشگران تازة تولید دانیش وارد صیحنه    عنوانبهمراکز جديدی 

 تیرين مهمکرده و  بندیصورت «شیوة جديد تولید دانش»( اين تحول جديد را با مفهوم 1001 

 :کنندمیدگرگونی را به شرح زير بیان اين 

 .1های کاربردهای دانشگاهی به زمینهانتقال تولید دانش از زمینه -

 های حساس به زمینه و محلی.توسعه دانشگاه -

ای شدن آموزش عیالی و پیژوهش،   توده ،2دموکراتیزه شدن دانش، ايجاد جامعه يادگیرنده -

 .3های علمی عامهافزايش آگاهی

مربوط به تولید، توزيع و مصیرف   هایفعالیتگسترش  يا 1اجتماعی دانش افزايش توزيع -

و همچنیین توزيیع جغرافییايی و     های گوناگون جنسییتی، سینی، طبقیاتی   دانش در بین گروه

 .مختلف جامعه هایبخشو  هامکانتوزيع سازمانی در 

ايت و کنترل ريزی، هماهنگی، هدبرنامه بوروکراتیزه شدن فرايند مديريت دانش از طريق  -

 شمار دانش.های بیجريان

در برابر کارکردهای سنتی آموزشی و پژوهشی و مختلف  های ارتباط بین دانش برقراری -

ی جريانیات دانیش و کیاربرد منیابع     رسالت جديد دانشگاه از طريق مطالعه عنوانبهمشاوره( 

، ایچنید رشیته  ، ایرشتهمیانگسترش دانش  ازجملهمختلف دانايی برای افزايش فشار دانش 

 ای.فرارشته

دانشگاهی و حرفیه گرايیی بیازار سیخن      حرفه گرايیاز دو نوع  توانمیبر مبنای اين تفکیک، 

فکیری و   اسیتقالل  با همکاران، رابطه گفت؛ حرفه گرايی دانشگاهی بر مقوالت علم برای علم،

ر مقوالت علیم بیرای   و کنترل کیفیت درونی و حرفه گرايی بازار ب تیمشروع آزادی آکادمیک،

                                                 
1 -Context of application  
1-Learning Society  
9 -Scientization of the Public  
1 -Social Distribution of  Knowledge  
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 11..../  ۀانیدر م یآموزش عال

 تأکیدو کنترل کیفیت بیرونی  تیمشروع به نیازهای بازار و دولت، توجه با مشتری، رابطه بازار،

و از سوی ديگر از چیالش بیا فرهنیگ     1چند پاره شدن دانش از سويکاين شرايط از  در دارد.

ه خنثیی  ( همچنین از کیاهش بیاور بی   1981  وتاریلچون  یسندگانينو .رودمیسخن  2تخصصی

هیا بیا زوال   هیا و حرفیه  دانشیگاه  ها و همچنیین کیاهش مشیروعیت درونیی    بودن علم و حرفه

تولید اجتماعی » گسترش .گويندمیسخن  هاآنبخش های کالن و ترديد در نقش رهايیروايت

هیا  و تلقی از حرفه «عاجبرج» مثابهبهای دانش، دريافت از دانشگاه ، در برابر تولید حرفه3«دانش

انحصاری حقیقت، نیز با ورود کنشگران اجتماعی متکثیر در فراينیدهای    کنندگانتعیین عنوانبه

تا معنای حقیقت در فرايندهای تعامل بین ايین   اندشدهموجب  هاحلراهتعريف مسائل و تعیین 

 ذاتی شکل پیدا کند. مجادله پذيریکنشگران جديد و در شرايط 
  

 ه گراییحرفاز  شناختیجامعهسه تفسیر 

نظیام   عنیوان بیه ، حرفیه گرايیی  شناختی از ب( دو تفسیر جامعه 1999؛الف 1999؛1999اوتز   

حرفیه  دهد. های شغلی را در برابر همديگر قرار میايدئولوكی گروه مثابهبهو  4ارزشی هنجاری

بیین  نقش مثبت مفهوم در يک نظم اجتماعی هنجاری خوش دربارهنظام ارزشی  عنوانبه گرايی

يیک نظیام    عنوانبهتر بر اين مقوله ای منفیايدئولوكی به شیوه عنوانبه حرفه گرايیست. ولی ا

دارد. خیود کارکنیان    تأکیدای اعتقادی هژمونیک و سازوکار کنترل اجتماعی برای کارکنان حرفه

شیان، گفتمیان   های شغلی خیود و رفتارهیای کیاری   ای در روابط خود با مراجعین، هويتحرفه

 دهیه جديد، در  حرفه گرايیگیرند. سومین تفسیر با نام دهند و به کار میی را ترجیح میهنجار

. اين مفهوم اخیر گیردبرمیيابد که هر دو عنصر هنجاری و ايدئولوكيک را در توسعه می 1009

هیای  در نظیام  5کار دانیش  غلبههای شغلی و سازمانی و شناسان در شناخت دگرگونیبه جامعه

 کند.ختلف و اقتصادهای جهانی کمک میاجتماعی م

 

                                                 
1 -Fragmentation of Knowledge  
1- Culture of expert  
9 -Social Production of Knowledge  
1-Normative value system  
1 -Knowledge work  
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 نظام ارزشی عنوانبه حرفه گرایی

حرفیه  سیاندرز و ويلسیون    ،مارشال ،1قرن پیشین همچون دورکیم، تاونی اوايلجامعه شناسان 

کردنید و آن را  شکلی از اجتماع اخالقی مبتنی بر عضويت شغلی ارزيابی میی  عنوانبهرا  گرايی

آنیان،   ازنظرر است فردگرايی افراطی را تسلیم نیازهای اجتماع سازد. که قاد دانستندمینیرويی 

هیای صینعتی و   نیرويی برای ثبات و آزادی در برابر تهديد تعديات ديوان ساالری حرفه گرايی

، جوامیع را در  حرفیه گرايیی   3رسیانی يا سوگیری خیدمت  2دوستینوعو  سازدمیدولتی فراهم 

. بیه نظیر پارسینز، اقتصیاد     کنید میی تییک ثابیت محافظیت    برابیر تهديیدات فراينیدهای دموکرا   

متقابیل بیه    طیور بیه هیای میدرن همگیی    قانونی و حرفیه  -داری، نظم اجتماعی عقالنیسرمايه

متقابیل در حفی  و ثبیات يیک نظیم اجتمیاعی هنجیاری شیکننده          طوربهدارند و  یوستگیپهم

برای  -االر، هر دو به اصول يکسانیسهای ديوانها و اقتدار سازمانمشارکت دارند. اقتدار حرفه

گرايانیه و معیارهیای   مثال ويژگی کیارکردی، محیدوديت حیوزه قیدرت، کیاربرد ديیدگاه عیام       

 اتکا دارند. -غیرشخصی

و هويیت   4سازمان همکارانه وسیلهبهساالر، های ديوانها در مقايسه با سازماناين حرفه باوجود

فريدسییون دهنیید. ری مشییترك نشییان میییجییايگزينی را بییه هییدف هنجییا رويکییرد مشییترك،

يیک منطیق سیوم در مقابیل      عنیوان بیه را  حرفیه گرايیی  نیز متأثر از اين تحلیل،  (1991؛1001 

بیر اهمییت اعتمیاد در     حرفه گرايیی اين مطالعات،  اساس بر داند.می های بازار و سازمانمنطق

حرفه کند. اين تلقی از ت میپیشرفته دالل کارتقسیممناسبات اقتصادی در جوامع مدرن و دارای 

مورد ارزيابی انتقیادی قیرار    1089 و 1099های به دلیل پیوند آن با کارکردگرايی در دهه گرايی

 گرديد. ارائههای نخبگان شغلی قدرتمند تبانی عنوانبهها گرفت و در عوض تصويری از حرفه
 

 

 

 

 

                                                 
1 -Tawny  
1-Altruism  
9- Service Orientation  
1-Collegial Organization  
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 19..../  ۀانیدر م یآموزش عال

 ایدئولوژی مثابهبه حرفه گرایی

در ، هیا بیه حرفیه  خیود   حمالت انتقادیدر  1089و  1099های دهه 1ادبیات پژوهشی نو وبری

آمیز برای روابط اعتماد ترديد کردند و آن را يک ايدئولوكی موفقیت مثابهبه حرفه گرايیمفهوم 

های شغلی و با هدف رقابت برای پايگیاه و درآمید دانسیتند. هیدف کیارگزاران مشیاغل       گروه

دسیتمزد، قیدرت و    برحسببود تا منافع شخصی خود را مختلف کنترل بازار و ايجاد انحصار 

 مثابیه بیه هیا را  انتقادی چون الرسن، جانسون و ابوت، حرفه پردازاننظريهپايگاه افزايش دهند. 

محسوب  «حق اِعمال قانونی قدرت و نظارت»های شغلی قدرتمند برای کسب های گروهتوطئه

تغیییر   و روابط اعتماد و حرفیه  حرفه گرايیرا از پردازان تمرکز مفهومی خود کردند. اين نظريه

و فرايندهای تاريخی و معاصر کنترل بازار، رقابیت   2ای شدنآن بر فرايند حرفه جایبهدادند و 

طیرح  »بايید از   حرفیه گرايیی   جیای بیه کردند. در ايین ديیدگاه    تأکیدشغلی، تعارض و تسلط 

بازار برای خدمات معین، جسیتجوی  سخن گفت که به معنای جستجوی انحصار در  3«ایحرفه

 پايگاه و تحرك صعودی در نظام اجتماعی است.

 4جدید حرفه گرایی

ای جديد به معنای خاص عبارت است از تالش برای يکپارچه کردن کردار حرفیه  حرفه گرايی

در  5مستقل با مديريت و ارزيیابی کنتیرل کیفییت از طريیق ادغیام فراينیدهای میرور همتايیان        

کیردار  ، اشخیودتنظیمی با حاکمیت قديم  حرفه گرايیدر (. 1999کاری  سونسون  هایسازمان

کوشید بیرای   جديید میی   حرفیه گرايیی   لیشد وهنجاری توسط اهالی حرفه تعیین و اعمال می

تأمین عاليق مشتريان و مراجعین نوع جديدی از هنجارمندی را در پیونید بیا الزامیات بیازاری     

جديید گسیترش اعتمیاد بیه      حرفیه گرايیی  دهید. هیدف از   گسترش  7گرايیو مديريت 6شدن

 ها است.ایاعتماد انحصاری به حرفه جایبههای کاری سازمان

                                                 
1 -Neo-weberian  
1-Professionalization  
9-Professional Project  
1-New Professionalism  
1 -Peer review 

9 -Marketization  
9 -Managerialism  
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يیک منطیق انضیباطی اسیت کیه کردارهیای       جديد  حرفه گرايی( گفتمان 1000به نظر فورنیه  

 1999اوتیز    ازنظیر دهید.  پذيری را شیکل میی  مسئولیت شبکهدر درون يک  «مستقل»ای حرفه

پذيری کارکنان هنجاری در فرايند جامعه يک ارزش مشابهبه اخیر  حرفه گرايی( نیز مفهوم الف

و در  بینی پیذيری نظیم اجتمیاعی هنجیاری در کیار و مشیاغل      جديد، در حف  و افزايش پیش

شیود. او  نگهداری و ثبات بخشی يک نظم هنجاری شکننده در دولت و بیازار بیاز تفسییر میی    

تفاده فوکیو همچیون   را بیا مفیاهیم میورد اسی     هیا سیازمان در کار و  فه گرايیحرکاربرد گفتمان 

حرفیه  بیه نظیر اوتیز طیرح      کند.می تحلیل مستقل، هایسوكهسازی و کنترل مشروعیت، هنجار

مؤثر کنترل اجتماعی در سطوح خرد و کالن است  سازوکاريک گفتمان دگرگونی و يک  گرايی

ای و حرفیه  هایارزش جایبههای بوروکراتیک کنترل و سازمانی هایارزشو اغلب جايگزينی 

 شود.را شامل می 1مناسبات همکارانه

کار و کارکنان در جوامیع معاصیر    دهیسازمان( سه منطق مختلف برای 1991؛1001فريدسون  

بیه دلییل    حرفیه گرايیی  کند؛ بازار، سازمان و حرفه. به نظر فريدسون را از همديگر تفکیک می

های اجتمیاعی دارای  تماد و نقش مثبت آن برای مشتريان و مراجعین و نیز برای نظامپیوند با اع

همتای کنترل شیغلی کیار اسیت کیه     بی شکليک حرفه گرايیارزش و اهمیت مستمری است. 

( 1991؛1991اوتیز   ای کنتیرل دارد.  مزايای متمايزی نسبت به بازار يا اشکال سازمانی و حرفیه 

سیازمانی يیک    حرفیه گرايیی  بخشید.  شغلی تمايز میی  حرفه گرايیاز  سازمانی را حرفه گرايی

؛ رودهای کاری به کیار میی  مديران در سازمان وسیلهبهای فزاينده طوربهگفتمان کنترل است که 

اسیت کیه در درون    حرفیه گرايیی  تیر  تر و سینتی شغلی همان صورت تاريخی حرفه گرايیاما 

در میوارد پیچییده، اقتیدار     2گییری تشخیصیی  صیمیم شیود و ت میی  برساختهای های حرفهگروه

اعتماد مراجعین و کارفرمايان به فرد  بر اساسو  گیردبرمیای کار را در ، کنترل حرفه3همکارانه

شیود و مبتنیی بیر    خود کیارگزاران کنتیرل میی    وسیلهبهشغلی  حرفه گرايیای قرار دارد. حرفه

و قواعید اخالقیی کیه     کار و هويت شیغلی  پذيری، فرهنگآموزش مشترك، فرايند قوی جامعه

 باشد.شوند، میای پايش میهای حرفهنهادها و انجمن وسیلهبه

                                                 
1-Collegial relations  
1 -Discretionary decision-making  
9-Collegial authority  
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 11..../  ۀانیدر م یآموزش عال

 1حرفه گراییسیاست 

معلمان تعیین  حرفه گرايیتاريخی را در سرشت در حال تغییر  مرحله( چهار 1000هارگرويز  

وابسیته بیه معرفیت     يیک مهیارت و فین    عنوانبه، آموزش 2حرفه گرايیکند. در دوره پیشا می

ادعیای معلمیان    3ایويژگی دومین دوره يعنی استقالل حرفه. شدعمومی و عقل سلیم تلقی می

 حرفیه گرايیی  بیرای اسیتقالل بیود. دوره    آنیان  ای و حیق مفیروض   در مورد تخصیص حرفیه  

ایِ تشیريک مسیاعی و   هیای حرفیه  های گوناگونی را بیرای سیاختن فرهنیگ   تالش ،4همکارانه

درگییر يیک تعیارض    کنونی نیز  6ایپسا حرفه دوره .گیردبرمیدر  يادگیری منظوربه 5همکاری

معلمیان   حرفه گرايیی  بازتعريفبرای  8ای شدنو باز حرفه 7زدايیبین نیروهای قدرتمند حرفه

هیای کیاری   باشد. در اين دوره سیاسیت و دارای سرشت يکپارچه می پذيرهای انعطافبه شیوه

و  انجامید زدايیی میی  ای ساختن/ حرفیه به غیرحرفه ارهای مديريتی جديدمتأثر از بازار و ساخت

و کردارهای  گذاریسیاستنقش فعال کارکنان در واکنش به / بازسازی متون بر اثر  حالدرعین

 کرد.ای شدن را مشاهده های باز حرفهرگه توانمی مديريتی

تیوان از سیاسیت   ( میی 1999ن  کلیو  و همکیارا  ای گرايی، به قول مکدر اين دوره پساحرفه 

و  هیا آنهیای کارکنیان بیه    هیای دولیت و واکینش   سخن گفت که از تعامل کینش  حرفه گرايی

کوشند بیا عاملییت بیشیتر در    شود. کارکنان میخويش به عموم مردم ناشی می عرضههای شیوه

هیای دولتیی و   احترام، پايگاه و اعتمیاد بیه خیود را در بخیش     ،حرفه گرايیتعیین اين سیاست 

 :دهندمیزير برخی از انواع سیاست حرفه گرايی را نشان  هایمدلاجتماعی بازسازی کنند. 

 عنیوان به «گیری بو مشناختیجهت»( از 1999رايت  بوتری و : 9حرفه گرایی شناختیبوممدل 

بر  تروسیعنیروهای  تأثیرهای جامعه و درك یکلی برای شناخت رخدادها و دگرگون یرويکرد

                                                 
1- Politics of Professionalism  
1- The age of  pre-professionalism  
9 -professional autonomy The age of  
1- The age of the collegial professionalism  
1 -Collegiality  
9-The post – professional  
9-Deprofessionalisation  
8 -Reprofessionalisation  
0 -The ecological model of professionalism  
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کنید تیا   گیری بو مشناختی به صاحبان کیار کمیک میی   . جهتگويندمیای سخن عملکرد حرفه

مسیتمر   طیور بیه احترام جامعیه  بازيابی  منظوربه و 1زمینهيک حرفۀ حساس به  عنوانبهخود را 

هیای جمعیی بیه    ای را بیه واکینش  ، افیراد حرفیه  حرفه گرايیی  شناختیبومکنند. مدل بازسازی 

 .خواندفرامیها گیری سیاستاقتصاديات بر شکل غلبه ازجملهعدالتی و فساد جامعه و بی

از نقیش شیغلی محدودشیان فراتیر      هاایحرفه نقش در اين الگو، :2دگرگون ساز حرفه گرایی

 .همکارانه است نیازمند کنش جمعی و گیرد کهبرمیدر را  تروسیع 3رود و يک طرح سیاسیمی

نه کنترل شغلی بلکه دگرگونی شغلی از طريق دگرگونی مثبت  دگرگون ساز حرفه گرايیهدف 

 .(1008باشد  ساچز ها، ذينفعان و اجتماع میها، ديوانساالریایمناسبات بین حرفه

 يک ايدئولوكی مبتنی بر بیازار، فنیی   عنوانبه 5مديريتی حرفه گرايی: 4حرفه گرایی دموکراتیک

پیذيری،  پیذيری، مسیئولیت  به مقوالتی چون محاسیبه  6و عقالنی و با توجه به اصل اجراوارگی

حمايتگران و مجريان تعلییم و   عنوانبهآموزشگران را  و و اثربخشی توجه دارد کار آيیاقتصاد، 

دموکراتییک در   حرفیه گرايیی  اما ؛ کندو منطبق با نیازهای دنیای کار تلقی می 7تربیت کارکردی

ساختن پیوندهای ارتبیاط بیین   و مشارکت ، تشريک مساعی، مذاکره ینه آموزش بر همکاری،زم

 تأکیید آموزشگران و ساير ذينفعان آموزشی با هدف دگرگون ساختن مناسیبات سینتی قیدرت    

دارد و به دنبال اشکال جديد رابطه متقابل بین آموزشگران، دانشگاهیان و ساير ذينفعان آموزش 

 حرفیه گرايیی  ارتبیاط دارد.   8گیرا فعالییت  حرفیه گرايیی  دموکراتییک بیا    ايیحرفه گرباشد. می

اجتماعی و مدنی آنان، از قبیل درگیری  تروسیعهای گرا بین کار آموزشگران و مسئولیتفعالیت

باشد، پیوند برقیرار  اخالقی معطوف به تحقق اهداف اجتماعی می ازنظردر کردارهای شغلی که 

 .(1999؛1991کند  ساچز می

                                                 
1- Context-sensitivity  
1- Transformation professionalism  
9 -Political project  
1 -Democratic professionalism  
1- Managerial professionalism  
9 -Perfomativity  
9-Functional Education  
8 -Activist professionalism  
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 19..../  ۀانیدر م یآموزش عال

کوشند با مردم های مدنی میایحرفهيا  1دانشمندان مدنیاين رويکرد  در :1مدنی حرفه گرایی

هیا صیحبت کننید و در اجتماعیات محلیی و      های محلی و روزنامیه برای مثال از طريق باشگاه

 سیخن هیم کننید هیم بشینوند و    تالش می گويیتک جایبهحضور پیدا کنند و  تروسیعجامعۀ 

مردم توجه دارند و معتقدنید کیه    هایاولويتو  حاتیترج های مدنی به اهداف،بگويند. حرفه

آگاه کردن مردم و  جایبههای فنی برای عرضه دارند. آنان حلی آنان چیزی بیش از راههاحرفه

خیط   دوطرفیه کوشیند بیر مبنیای يیک میدل      میۀ خود، واداشتن آنان به تجلیل از دانش و حرف

هیای ارتبیاطی و   های شهروندان و متخصصان، توانیايی يافته بین گروهانو ارتباط سازم 3آهنراه

کیاربرد دانیش خیود در فراينید     ، 4گیرا دانشیمند فعالییت  هیدف  کنشگری خود را توسعه دهند. 

علیم/  »هیايی چیون   عمومی است. طرح ايده تغییر در عرصه منظوربههمکاری و ارتباط با مردم 

ی بیا همیین عنیوان در برخیی از کشیورها، و تمرکیز بیر        هايو تشکیل گروه 5«مردمحرفه برای 

ای بیرای مقاصید نظیامی و    هیای علمیی و حرفیه   از دانش سوواستفادهاهداف انسانی، مبارزه با 

اهیداف اجتمیاعی از    توسیعه ای بیرای  های حرفهبرای کاربرد ظرفیت سرکوب و باالخره تالش

 .(1989يسه کنید با:دالنتی مقاباشد  ای جديد میداليل رشد فعالیت علمی و حرفه
 

 حرفه گراییچهاروجهی مدل 

و حیوزه عمیومی  میردم     یاستیس ،یانتقاد ،ایحرفه شناسیجامعهمختلف  انواع ،بورُویمايکل 

 کردارهیای و نقیاط ضیعف و قیوت هیر يیک از ايین        هاويژگیو مدار( را از همديگر تفکیک 

ز بخشی، بر لزوم تعامل و ارتباط اين چهار اين تماي باوجود، او .کندمیرا مطرح  شناختیجامعه

و کیاربرد   بورُویدر اين بخش با الهام از  (.1989 بورُویدارد   تأکید شناختیجامعهنوع دانش 

هیا از  حرفیه گرايیی   انیواع  ،ایحرفهبرای فهم تنوع رفتارهای  شناسیجامعهچهارگانه  هایمدل

نهیايی ايین بخیش طیرح يیک میدل        دفهی  .شودمیبیان  هاآنی هاويژگیهمديگر تفکیک و 

                                                 
1- Civic professional / professionalism  
1- Civic Scientists  
9 -Two-track model  
1- Scientist/professional activist  
1- Science/profession for the people  
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متناسب انواع حرفیه گرايیی را بیا همیديگر پیونید       هایجنبهحرفه گرايی است که  چهاروجهی

 .دهدمی

 ناب حرفه گرایی

کسانی -برای رهايی بخشی مردمبر صالحیت انحصاری اهالی حرفه و دانش ناب حرفه گرايی 

سنتی از ارتباط  رويکرد اين .کندمی یدتأک -بخشی و تنوير نیاز دارند درمان، آگاهیکه به 

باال به پايین، خطی و تک  ،یمیتعل ،یتخصص کالسیک، هایمدلانواع  درها با مردم ایحرفه

در  و 2بر اساس مدل انتشار حرفهاهالی اطالعات علمی و دانش تخصصی  .شودمیديده  1جهته

و يا مناسبات رويارو به  جمعیارتباطاز طريق نظام آموزشی رسمی، وسايل  3صدايیتکشرايط 

های خالی که بايد پر ظرف عنوانبهشود. در اين مدل شهروندان عموماً منتقل می 4عامۀ منفعل

آن عامۀ مردم بايد از  بر اساسنامید که  5توان مدل کمبودشوند. اين مدل را میشوند تلقی می

ها در اين مدل، رسانه ران کنند.های خود را جبطريق ارتباط با دانشمندان و اهل حرفه، کسری

ی اشاعه يا عمومی کردن اکتشافات و دستاوردهای علمی را به سازی اطالعات، وظیفهبا ساده

مآبانه نهفته در اين مدل به احساس  عهده دارند. به نظر منتقدين مدل کمبود، رويکرد پدر

وينه انجامد  لم میاعتمادی يا حتی ضديّت روزافزون عامه مردم نسبت به عغريبگی، بی

 (.1009 کليما ؛1009و وينه  نيارو ؛1001،1001،1991

 انتقادی حرفه گرایی

هیای هنجیاری و توصییفی و کردارهیای     فرضییه  انتقادی، صحت و سقم مفیاهیم،  حرفه گرايی

کوشد تا توجه اهل حرفیه را بیه   انتقادی می حرفه گرايیدهد. ای را مورد بررسی قرار میحرفه

هیای  گییری برنامیه  انتقادی به شکل حرفه گرايیاند. وف کند که ناديده گرفته شدهمواردی معط

انتقادی  حرفه گرايیوجدان بیدار حرفه است.  درواقعکند و پژوهشی و اجرايی بديل کمک می

وجیود   سؤالکند: چرا؟ و برای چه کسی؟ به عبارت ديگر اين بسیار مهم را مطرح می سؤالدو 

حرفیه  انید.  ی خیود را در پییش گرفتیه   به چه دلیل و برای چه کسانی حرفه هاایدارد که حرفه

                                                 
1-Classic,expert,pedagogical,top-dowm,linear,one-directional model  
1-Diffusion mode  
9-Monolithic  
1 -Passive  
1-Deficit model  
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کوشد که نقش حرفه را از داليل ابزاری همچون تولید ثروت و قیدرت و يیا   انتقادی می گرايی

 و انسانی معطوف کند. ها و طبقات مسلط، به داليل ارزشیخدمات به گروه

 سیاستیبازار و حرفه گرایی  حرفه گرایی

مشارکت در تولید کااليی و يا تولید اطالعیات از طريیق کیار در    ن نوع از حرفه گرايی هدف اي

پژوهش و مشاوره سیاستی با هیدف بهبیود بخشییدن    بازار  عمدتاً بخش خصوصی( و يا انجام 

نوع حرفیه گرايیی    نيا .است ( عمدتاً در بخش عمومی ريزیبرنامهو  گذاریسیاستبه کیفیت 

م قرار دارد که رسالت دانش را فراموش کرده و تنها به تقويیت اهیداف   گاه در معرض اين اتها

 .پردازدمیتکنوبوروکراسی و پیشبرد ماشین اقتصاد سیاسی 

 حوزه عمومی حرفه گرایی 

مشیارکت نییز شیهرت    و  گفتگیو  ،مدل درگیریکه به حرفه گرايی حوزه عمومی يا مردم مدار 

دانشییمندان،  ازجملییهدرگیییر در علییم  یهییاطییرفيافتییه، مشییارکت و گفتگییو و تعامییل همییه 

در دسیتور کیار    راو ...  گیذاران سیاستعلم، مديران،  نگارانروزنامه، عامه مردم، گذارانسرمايه

 جایبه هاایحرفه ، برخالف مدل انتشار در حرفه گرايی ناب،تعاملی در اين مدلدهد. قرار می

و يیک ارتبیاط    شیوند میبا آنان درگیر  دانش به مردم در يک گفتگوی گسترده سويهيکانتقال 

مدل درگیری در علم از تعهد به دمکراتییزه کیردن علیم،     بخشند.ای و تعاملی را شکل میحلقه

توسیط سیاسیتمداران و دانشیمندان و افیزايش مشیارکت       يعنی کاهش کنتیرل انحصیاری علیم   

توانمندسیازی  های از طريق گسترش برخی شکل های اجتماعی و کنشگران حوزه عمومیگروه

 آلیوم  ،بائر ؛1999 یترلیپ ؛1999 نيلونشتا ؛1999و درگیری عمومی ناشی شده است  ديکسون 

حرفه را از عقل منفصل به عقیل متصیل و    صاحبان حوزه عمومی، حرفه گرايی (.1999و میلر 

هیا  در علوم اجتمیاعی، پیس از سیال    ويژهبهدانشگاهی،  حرفه گرايیکند. نقاد جامعه تبديل می

درك عرفی/ عامه به علم در پی آن است تا علیم را بیه زبیان عرفیی/ عامیه       ترجمهتالش برای 

هیای  ترجمه کند و دانش خود را به میان کسانی ببرد که آن را از ايشان وام گرفته اسیت. رشیته  

کنند که مشکالت شخصی افراد را به مسائل عمومی تبديل سعی می وسیلهبدينعلوم اجتماعی 

مردم مدار  حرفه گرايیبر  تأکیدو  توجه اخالقی ببافند. تاروپودیی دانش خود از نو کنند و برا

میردم میدار    حرفیه گرايیی  سازی همه چیز است. پويیايی  تا حدی واکنش به خصوصی درواقع
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ای که يکیی از قربانییان طوفیان توسیعه و     است ايده «مردم و خیر همگانی»منوط به احیاو ايده 

 پیشرفت است.

در میورد   اظهیارنظر با نوشیتن مطلیب در نشیريات عمیومی و      ازجمله مردم مدار ايیحرفه گر

. دهییدهییای مییردم قییرار میییبییا گییروه دوجانبییه وگییويیگفییتدانییش را در  مسییائل عمییومی،

گويند و يا بیا جنیبش   های ناشناخته مردم سخن میها با گروهی که از طريق رسانهانشناسجامعه

های حامی حقوق مهاجران و يیا حیامی   های مذهبی، گروهتهای محلی، جمعیکارگری، انجمن

 باشند.گرايان مردم مدار میکنند، حرفهحقوق بشر کار می

 معاصر حرفه گراییتعامل بین ابعاد چهارگانه 

وجیود دارد  همبستگی ارگانییک   و وابستگی متقابلنوعی  حرفه گرايیبین انواع به نظر بوروی 

را از اتصیال بیه انیواع ديگیر      خیود  انركی، معنا و بینش گرايی حرفهکه در آن هر يک از انواع 

مستمر از طريیق مسیائلی کیه     طوربهمعاصر برای بقای خود نیاز دارد که  گرايی حرفه .گیردمی

کنند به چالش کشیده شود. با ايین حیال حفی     های مردم مدار و انتقادی مطرح میگرايیحرفه

بر اصول متمیايزی بنیا شیده     هاآنیست چرا که هر يک از آسان ن حرفه گرايیارتباط بین انواع 

تینش  تعامیل و تبیادل ديیدگاه،     جایبه ،حرفه گرايیبین اين چهار نوع و به اين دلیل گاه  است

چهارگانه هم به لحاظ رويکردی و هم به لحاظ کارکردی با هیم   حرفه گرايی. انواع ردوجود دا

هیای پژوهشیی   برنامیه  توسیعه کند به کیار  ولید میناب ت حرفه گرايیمعرفتی که تفاوت دارند. 

کنید. آن معرفتیی   سیاستی دنبال می حرفه گرايیآيد و متفاوت از معرفت ملموسی است که می

شیود، هیم از   های میردم حاصیل میی   گرايان مردم مدار و گروهبین حرفه وگویگفتکه از دل 

ديگر، متفاوت است. هر يک از اين  و هم از آن دو انتقادی حرفه گرايیمعرفت شالوده گرايانه 

های متناظر با دنییای تجربیی؛   کند: نظريهمتفاوت تعريف می ایگونهبهها حقیقت را گرايیحرفه

ها و میردم. هیر يیک از    ایهای کاربردی و مفید؛ مبنای هنجاری حقیقت؛ وفاق بین حرفهنظريه

هنجارهای علمی، کارآمدی، توسیل   اين انواع چهارگانه نیز مشروعیت خود را از منابع متفاوت

در  حرفه گرايیی کنند. هر يک از انواع به رويکردهای اخالقی، ربط با زندگی مردم، دريافت می

نییاب خییود را در برابییر جوامییع  حرفییه گرايیییهییای گونییاگون پاسییخگو هسییتند: برابییر گییروه

تی پاسیخگوی  سیاسی  حرفیه گرايیی   کهدرحالیدانند و همکارانشان پاسخگو می ایحرفهعلمی/

های مردمی مردم مدار در برابر گروه حرفه گرايیهای کارفرمای خويش است. نیازها و خواسته

هیای  گرايی. حرفهدانندمیرا پاسخگو  خود گرايان انتقادی در برابر روشنفکران انتقادی،و حرفه
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ع کوچکی ناب که تنها با جم حرفه گرايیگون به خود بگیرند. مزبور ممکن است شکلی آسیب

شود و بر مسائلی متمرکز شود که هییچ  گويد به آسانی به انزوا کشیده میاز همکاران سخن می

تواند تابع دستورات کارفرمیای خیود   سیاستی نیز می حرفه گرايیربطی به زندگی مردم ندارند. 

ه حول يک فرق صورتبهگرايان انتقادی ممکن است پیدا کند. حرفه «گوقربانبله»شود و حالتی 

از دسیت بدهنید.    حرفیه گرايیی  امری جزمی جمیع شیوند و ارتبیاط خیود را بیا سیاير انیواع        

ای و گرايان مردم مدار نیز ممکن است برای کسب شیهرت و مقبولییت، تعهیدات حرفیه    حرفه

مردم مدار پیدا کردن شکلی قیم مآبانیه   حرفه گرايیانتقادی خود را زير پا بگذارند. خطر ديگر 

 .(1989 یاست  بورویرآمیز نسبت به مردم و رويکرد تحق

حرفه مثال  یبرا ؛گیرندمی، گاه در مقابل همديگر قرار هاتفاوتانواع حرفه گرايی، به دلیل اين 

حرفیه  ( و حرفیه گرايیی  محض  جريان غالیب   حرفه گرايیانتقادی خود را در تقابل با  گرايی

انتقیادی تاختیه و آن را    حرفه گرايیبه سیاستی نیز  حرفه گرايیکند. سیاستی تعريف می گرايی

گرايان سنتی نسبت به توجه به حیوزه  دهد. حرفهبه دلیل سیاسی کردن حرفه مورد نقد قرار می

هیای میردم، جايگیاه    هیای گیروه  ديد دارند و نگران هستند که درگیری آنان با ديدگاهترعمومی

حرفیه  گیرد، تحديد کند. فه قرار میای را که در اختیار حرعلمی حرفه را تضعیف و منابع مادی

ناب شود اما بیا ايین حیال ضیروری اسیت       حرفه گرايیانتقادی ممکن است موی دماغ  گرايی

 و کردارشان را بسنجند و اصالح کنند. کند که دائماً فرضیاتها را مجبور میایچون حرفه

ابیزاری و   -ربردیاختالف در نوع دانیش کیا   باوجودهای سیاستی و حوزه عمومی گرايیحرفه

گرايان سیاستی های ارتباطی با همديگر شباهت دارند. حرفهاز حیث نیاز به توانايی -بازانديشی

و  گیذاران سیاسیت بیا   وگیو گفیت ارتبیاطی بیرای کیار و     هیای مهارتو حوزه عمومی نیازمند 

در اين معنا  ها توجه دارند.حرفه 1به کارکرد يکپارچه کنندهو  باشندهای متفاوت مردم میگروه

ای در تعامیل  حرفه هایفعالیتای تنها انجام دادن کارها نیست، بلکه انجام هدف فعالیت حرفه

ای های حرفهگیریای است که امروزه نقش زيادی در تصمیمهای غیرحرفهبا گروه وگوگفتو 

دهنید و در  می ها، وظايف خود را با فرايندهای اجتماعی پیونداند. بدين ترتیب حرفهپیدا کرده

ای تنهیا  حرفیه  هیای فعالیتبخشند. هرگاه اين میان سیاست و جامعه را نیز سامان و انسجام می

                                                 
1- Integrating function  
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از طريق کاربرد محاسبات، برآوردها، فنون تحلیلی  1دانش و داوری کارشناسی ارائۀ معطوف به

معیی و  هیای متعیدد و سیامان ج   های روشمند و منتظم باشد، جامعه را در خطر بحیران و رويه

دهد. يکی از کارکردهای سیاستی را در معرض انحطاط تکنوکراسی و از خود بیگانگی قرار می

و  گیذاران سیاستها، ایعمومی در بین حرفه مناظرهای بايد تشويق و ترويج اعمال دانش حرفه

 ایحرفیه مسائل و مشکالت اجتماعی باشد. اين شیوه برخورد با مقوالت  دربارههای مردم توده

باشید. تصیمیم   میی  3های مبتنی بر محاسبهبا روش 2های مبتنی بر ارتباطاتبیانگر تفاوت روش

شیود کیه   ثیه حاصیل میی   هیای متفیاوت در فراينید مباح   جمعی از طريق ارتباط افیراد و گیروه  

 دهد.به اهداف را با رويۀ دموکراتیک پیوند می يابی کارادست
 

 و راهبرد گیرینتیجه

هیا و نیازهیای بیازار کیار،     اقتصادی بازارهیا، چیالش   شدنجهانیچون های جديد همضرورت

و رشید اقتصیاد    آموختگیان دانشعدم اشتغال جوانان و افزايش ، محوردانشگیری اقتصاد شکل

 ،جديید  گرايیی شیکل اسیت. ايین   انجامییده   4جديید  گرايیشکلنوعی گسترش ی به دپسا فور

صیرف و   کمییت گرايیی  و  گرايیی فايیده  هیای مکیانیکی،  آموزش را با تهديید گسیترش رويیه   

و تکنسین میآبی   تک ساحتی، غیر انتقادیبا تهديد گسترش رويکردهای نیز را  آموختگاندانش

 هیای ارزشای از مجموعیه  مثابهبهآن فراموش کردن علم و حرفه  نتیجهمواجه ساخته است که 

انیواع دو   همیه ه شخصی، میان شخصی، اجتماعی و سیاسی است. اين نگرانیی وجیود دارد کی   

 ناديده گرفته شود. «تک فرهنگ علم و شغل»ها به نفع فرهنگی

خاص خیود در حیال سیاسیی شیدن و اخالقیی       شیوههای اجتماعی به اخیر حرفه هایسالدر 

شید و  میی  برقیرار های دانش تمیايز  های سیاست و حرفهباشند. پیش از اين بین حرفهشدن می

 نفوذپیذير ، ايین مرزهیا   محیور دانیش ار بود، اما در جامعه مردم و متخصصین نیز آشک حدومرز

های سیاسیی و  رود و عرصهخود فراتر می همکارانها از ایو قلمروی مسئولیت حرفه شوندمی

دارای منطیق متمیايز خیود     هرچنید . قلمروهای سیاسیت و اخیالق   گیردبرمیاخالقی را نیز در 

                                                 
1 -Expert knowledge/judgment  
1- Communication  
9-Calculation  
1-New Vocationalism  
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در تعامل با مديران و د نکوشمیه گرايان جديد دانش و حرف کارکنان دانشگاهیان،باشند ولی می

رای های مختلف مردم ببا گروه نظرو تبادلو از سوی ديگر از طريق تعامل  اجرائی هایدستگاه

در شیرايط معاصیر بیه يیک معنیا      نیز  علم های معرفتی پیدا کند.مسائل سیاسی و اخالقی پاسخ

کننید بیین   اند. آنان تالش میی تبديل شدهسیاسی شده است و دانشمندان به کنشگران اجتماعی 

عاليق شناختی خود و عاليق عمومی در باب مقوالت اقتصادی، سیاسی، اجتمیاعی و فرهنگیی   

بپردازند. مباحث عمومی بیه درون   وگوگفتارتباط برقرار کنند و با ساير کنشگران اجتماعی به 

علمی و  ایگونهبهاين مباحث را  کنندمیها رسوخ پیدا کرده است و دانشگاهیان تالش دانشگاه

انید کیه موضیوع    آموزش عالی بیه ايین نتیجیه رسییده     گذارانسیاستپژوهشی، پردازش کنند. 

هیا بايید تمیايز خیود را در     صحبت در دانشگاه و بیرون از دانشگاه بايد يکی باشد اما دانشیگاه 

 پردازش موضوعات نشان دهند. نحوه

فشار سیاست و جامعه، يک آسودگی از ی غربی برای هاگاهدانشبخش زيادی از قرن بیستم، در 

کیاهش   سیو کيگرايانه و انعزال از جامعه را در پیش گرفتند، حاصل اين تالش از ديدگاه نخبه

برای ارتباط بیا مسیائل و نیازهیای سیاسیتی و      هادانشگاهتوانايی  تنزلفشارها و از سوی ديگر 

 هیای ويژگیی از دفیاع از   کیه ايین ، بیدون  هادانشگاهخیر ا دو دهۀ اجتماعی بود. به اين دلیل در

راديکیال   هیای شیه ياند .انید کیرده را تقويیت  ارتباط خود با جامعیه  ای خود کنار بکشند، حرفه

از گفتمان دگرگونی بنییادی بیه گفتمیان نقید پنیاه      نیز در شرايط کنونی  ی/روشنفکریدانشگاه

خیود را  و سیاسیتی  يل دارند نفوذ اجتمیاعی  انديشیدن به تصاحب قدرت تما جایبهاند و برده

های کنش ارتباطی برای افزايش نفوذ خود اهمیت رويه هاایحرفهو  دانشاهالی افزايش دهند. 

حرفیه  هیای اخییر   نگیرش انید.  سازی را کشف کیرده يا فرايندهای تعامل، بحث، مذاکره، توافق

ای دولتیی و خصوصیی   های حرفهاهگرايی را از دستگهای احترام ناشی از تخصصهاله ،گرايی

هیا  حرفه صاحبان د.ندهو اجرا را در معرض مباحثه عمومی قرار می گذاریسیاستد و نزدايمی

ريیزی  و تیالش بیرای برنامیه    2سیاالرانه فنو مبتنی بر خودآگاهی  1يیصداتک یهاهياز نظرنیز 

نفیع فراينیدهای    بیه  هیای سیاسیی،  جامع و غییر مشیارکتی و مصیون از نفیوذ عامیه و جريیان      

د بیرای همیۀ کسیانی کیه از     توانی میی حرفه گرايی جديید   راهبرد اند.عدول کرده 3وگويیگفت

                                                 
 1-Monological  
1-Technocratic Consciousness  
9 -Dialogical  
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دانیايی محیور    ایحرفیه  کیارِ  و رضايت آفرين باشد. سودمند ،برندیمبهره  هاایحرفهخدمات 

 برای بهبود کارها و روشی برای بهبود کیفیت زندگی آدمیان است. یاهيرو حالدرعین

گسیترش حرفیه    منظیور بیه ند توانمیپايانی اين مقاله، راهبردهای زير  موضوع عنوانبهسرانجام 

بیا   هیا حرفهبر تقويت رابطه  تأکید ابعلوم انسانی و  هایرشتهدر  ويژهبه ،در ايران گرايی جديد

 مردم، مورد توجه قرار گیرند:

کامالً به  آن را توانمیو نو فراغت بشر در دنیای کنونی است  تأملعلوم انسانی عرصۀ  -

برای جلوگیری از چالش تک ساحتی شیدن در علیوم انسیانی     تقلیل داد. وکارکسبدنیای 

سیاستی و حرفه گرايی دانشگاهی توازن ايجیاد   -بايد بین الزامات دوگانه حرفه گرايی بازار

 کرد.

در کنیار   با هدف تربیت حرفه گرايیان بیازار نییز نبايید     نیروی انسانیدر آموزش حتی  -

تخصصی از آموزش آزاد و توجه دادن به مقولۀ کلییت و گسیترش نگیاه غییر      هایآموزش

 ابزاری غفلت کرد.

بايد امکانات بیشتری را برای مشارکت در تولید فرهنگی برای علوم انسانی فراهم کیرد   -

علوم انسانی را نیز گسیترش   آموختگاندانششغلی  هایفرصتخود  نوبۀبهو اين امکانات 

 .دهدمی

بیه  بايید  هیا را  دانشگاهیان و صیاحبان حرفیه   برای تقويت بعد ديگری از حرفه گرايی، -

 با مردم تشويق کرد. وگویگفت

 درگیر کردن مردم با کار خود بیشتر بیاموزند. نحوهها بايد در مورد ایحرفه -

 های جذاب استفاده کنند.ها برای تعامل با مردم بايد از شیوهایحرفه  -

هیای مردمیی جديید    گیروه  عنیوان بهگیری مخاطبین خود را شکل زمینهها بايد یاحرفه -

 فراهم سازند.

دفاع از هنجار خیاص، خواهیان برقیراری بحیث و      جایبهمردم مدار بايد  حرفه گرايی -

 عمومی در مورد اين هنجارها باشد. وگویگفت
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