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مفهوم نئولیبرالیسم

ازجداوخودخوديبهبازارعملیاتووجودآندرکهاياندیشه

درنهمچنیو....استارزشمندخدماتوکاالتولیدباآنارتباطهرگونه

کهیدآمیشماربهاخالقیاصولبسانبازارگونهساختاریابازارعملیاتآن

باورهايتمامیجایگزینوانسانیهايکنشتمامیراهنمايتواندمی

.)ترنرپل(شودپیشیناخالقی



آثار و پیامدهاي عمومی

بااقتصادشدنجهانیایدئولوژيازبرآمدهکهدیدگاهاین

هکاستخورداربراياندیشهنظامازاسترویکرديچنین

.استیافتهزندگیازبیشتريارزشپولآندر



آثار و پیامدهاي برنهادهاي تولید دانش
وازيسکاالییباکهاستشدهسببارزشینظامدرچرخشاین

وهايالگودانشگاهدروريبهرهبهدستیابیدانشسازيتجاري

.شودهاآنراهنماياصولوافرادبرخیزبانوردتجاري،

جهترتغییدهندهنشانکهچراچشمگیرندبسیارتغییراتاین

اديبنیسويوسمتتغییرهمچنینوهابرنامهوهاسیاستدر

تنهانهها،ارزشدرسووسمتتغییراین.هاستارزشدر

تکیفیبرهمچنینبلکهدارد،همراهبهاقتصاديپیامندهاي

گذاردمیاثرنیزبشريرفاهکلیتوسالمت

)Lauzan,2000:81(



ادامه آثار و پیامدها عمومی چرخشی نظام ارزشی
ی توانمرا»پولیاخالقیضوابط«به»زندگیاخالقیضوابط«ازسووسمتتغییراین

:کردترسیمچنین

وسایل زندگی
زندگی

زندگی
بهتر

احساسوشورباوارهاندامجنبش:زندگی
. شودمیزندگیشدنبهینه ترونگهداريموجبکهچیزهاییتمام:زندگیوسایل



کاالي پول
فروشی

پول 
بیشتر

ی بهایی تعیین و تنظیم کننده اهداف اندیشه و کنش انسان و زندگ: پول
است که باید براي به دست آوردن پول پرداخت



د تغییر در ماهیت نهادهاي تولی
دانش

)گام نخست(

پژوهش

آموزش



و جایگزینینگران کننده ترین موضوع از میان رفتن مفهوم دانش بسان کاالي عمومی جهانیپژوهش
.آن به دانش هایی که به کسی یا جایی مربوط می شوند و سرانجام سودآور باشند

شرکتیسودآوربرنامه هايبهدانشگاهیپژوهشفزایندهخوردنگره•

)شوندپژوهشچیزهايچه(مالکانسويازپژوهشبرنامه هايکنترل•

)شوندمصرفچگونهوکدام ها(آن هامنافعباهمسوشدهتولیددانشازگزینشیاستفاده•

آن هاکاربستوپژوهش هادردانشگاهیاصیلاخالقجايبهشرکتیاخالقجایگزین•

سودآورخصوصیشرکت هايصفبهپژوهشگرانپیوستن•

پیامدها



نیازهاي مهارت زندگی و همزیستی نیازهاي مهارت : تغییر در اهداف برنامه هاي آموزشیآموزش
پولی اقتصادي

پیامدها

الیمشرکت هايازتصویربرداريباحرفه اي-فنینهادهايبه»اندیشهکندوکاوسرچشمه«تبدیل•

اقتصادينیازموردمهارت هايپایهبردرسیبرنامه هايتدوین•

مهارت هااستانداردسازيوسازيکوتاه•

Generalعمومیآموزش هايوانهادن• Educationداردجامعهبرايزیاديبیرونیاثراتکه.

Vocational)حرفه ايوفنیآموزيمهارتجایگزینی• Education)آموزشجايبه(Education)



پیامدها

دانشاقتصاد: شکل گیري ادبیات نوین



ت فروکاهش اخالقیات بر پایه محاسبا
ثروت و بهره وري در قلمرو دانش



سرمایه داري دانشگاهی 
Academic Capitalism

ازبازارآزاديمی شود،گماقتصاديبایسته هايدر
اجتماعیبایسته هايقید

(Freedam)آزادي

برابري
می شودبدلسیتزجویانهومرگ باررقابتبرايفرصتیبه

(liberty)رهایی

اجتماعیمسئولیتازرهاافرادومی بازدرنگاجتماعیمسئولیتدر

(Efficiency)اثربخشی
و وريبهرهبرايوسیله ايبهاستعمومیرفاهبهسازيبرايوسیله ايکه

.می شودفروکاستهبی همتاغایتی



مدیریت گرایی نوین

Knowledge)»دانشبنگاه« Enterprise)
دانشگاه

University)دانشگاهسکانداري Governance)
دانشگاهیشوراهايجايبهمدیرکلجایگزینی

Academic)دانشگاهیاستقالل Autonomy):

اندوزيثروتبهسرسپردگی
علمیآزادي

قدرتواقتصادينهادهايازرويدنباله
رسمیاستخدام

وقتپارهومدتکوتاهگذرا،قرارداد
امناهیأت
رئیسههیأت



دانشگاه کارگزار

بازارقواعدپایهبروبازاراهدافوزبانزندانی

آن هافراستباهمسووآنمالکاناختیاردروخصوصیکااليدانش

قدرتواقتصادينهادهايکارگزار:دانشگاه

بازارتقاضايبرآوردنجستجويدرودانشدالل:استاد

بازارنیازموردکااليمشتري:دانشجو

دانشگاهیشاخص هايجايبهبازارشاخص هايجایگزین:کیفیتتضمینجایگزینکیفیتمدیریت:کیفیت



کارآفرینی به روایت زیست آزموده ها

کارآفرینهايشرکت
کارآفرینیزمینهدربرترشرکت10

منتخبشرکت3هايویژگی



Evan Spiegel
Snapchat

Jeff Bezos Larry Page Howard Schultz

Mark Zuckerberg Bre Pettis Jack Dorsey Travis Kalanick



- Type: Public

- Founded: July 5, 1994, Seattle, Washington, U.S. Jeff Bezos incorporated the company as "Cadabra"
on July 5, 1994[18] and the site went online as Amazon.com in 1995

- Vision: at Amazon, is to be Earth's most customer centric company; to build a place where people
can come to find and discover virtually anything they want to buy online

- Area served: Worldwide

- Product: Appstore, The Book Depository, Game Studios,Instant Video, Instant Video UK, Instant
Video German,Kindle Lab126, Studios,Twitch.tv, Woot, MyHabit.com, Shopbop, Askville

- Services: Online shopping, Web hosting, Content Distribution. Selling compact discs, computer
hardware, computer software, videos, and books on the web. large worldwide market for literature,
the low price that could be offered for books, and the tremendous selection of titles that were
available in print

- Number of employees: 154,100 (December 2014)

- Total Assets: US$ 54.505 billion (2014)



- Type: Public

- Founded: September 4, 1998; 16 years ago Menlo Park, California. Google began in
January 1996 as a research project by Larry Page and Sergey Brin when they were both
PhD students at Stanford University in Stanford, California

- Mission: to organize the world's information and make it universally accessible and
useful

- Financing: The first funding for Google was an August 1998 contribution of $100,000
from Andy Bechtolsheim, co-founder of Sun Microsystems, given before Google was
incorporated

- Area served: Worldwide

- Product: Snapshots, Google Search functionality, PageRank, Google Books, Google
News Archive, Language Tools, Google Earth.

- Services: Advertising, Search Engine, Productivity Tools, Enterprise products

- Number of employees: 53,600 (Q4 2014)

- Total Assets: US$ 110.92 billion (2013)



- Type: Public

- Founded: February 4, 2004; Mark Zuckerberg, 23 founded Facebook while studying

psychology at Harvard University. He developed Harvard social-networking website to a global

internet phenomenon. It became Facebook.com in August 2005 after the address was

purchased for $200,000. US high schools could sign up from September 2005, then it began to

spread worldwide, reaching UK universities the following month

- Service: Social Networking

- Number of employees: 4 (2004), 850 (2008), 3200 (2011), 9199 (2014)

- Total Assets: US$ 40.18 billion (2014)



اثار و پیامدهاي نئولیبرالیسم به روایت داده ها و رخدادها

ناپایداري
اجتماعی

ناپایداري
زیست محیطی

اقتصادينابرابريپیدایش
بنیادگراییپیدایش
خشونتوترورافزایش



Homo Sapain

Homo Academic

Homo Economicus



WEALTH: HAVING IT ALL AND 
WANTING MORE

Global wealth is increasingly being concentrated in the hands of a small 

wealthy elite. These wealthy individuals have generated and sustained 

their vast riches through their interests and activities in a few important 

economic sectors, including finance and harmaceuticals/healthcare. 

Companies from these sectors spend millions of dollars every year 

on lobbying to create a policy environment that protects and 

enhances their interests further. The most prolific lobbying activities 

in the US are on budget and tax issues; public resources that should be 

directed to benefit the whole population, rather than reflect the interests 

of powerful lobbyists 



Share of global wealth of the top 1% and bottom 99% 
respectively; Credit Suisse data available 2000–2014



Share of global wealth of the top 1% and bottom 99% respectively; the
dashed lines project the 2010–2014 trend. By 2016, the top 1% will have
more than 50% of total global wealth



Wealth of the 80 richest people3 in the world has doubled4 in nominal
terms between 2009 and 2014, while the wealth of the bottom 50% is
lower in 2014 than it was in 2009



Number of billionaires it takes to have accumulated the same amount of
wealth as the bottom 50% of the lobal population



خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداونديسحر با باد می گفتم حدیث آرزومندي 

دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکنديهمایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی 

سیه چشمان کشمیري و ترکان سمرقنديبه شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند 

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسنديدر این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است 
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