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نقدی فلسفی بر
روایت کیفیت به مثابه کارآیی

در آموزش عالی ایران

مسئله كیفیت آموزش عالی موضوعی است كه ذهن بسیاری از صاحب نظران، 
سیاســت گذاران و برنامه ریزان را به خود مشــغول كرده است. هدف این مقاله 
بررسی انتقادی آن روایتی از كیفیت است كه آن را به عنوان كارآیی معرفی می كند. 
از این منظر دانشگاه با كیفیت، نهادی است كه امکان تولید و فروش دانش را در 
بازار جهانی فراهم سازد. از لحاظ روش شناختی با توجه به ماهیت فلسفی تحقیق 
در این مقاله از روش های انتقادی و استنتاجی استفاده شده است. یافته های تحقیق 
نشــان می دهد كه كاربرد معیار كارآیی برای ســنجش كیفیت همه ساحت های 
آموزش عالی ـ به ویژه ساحت های اخالقی و معنوی ـ روا نیست. چنین تعمیم 
ناروایی نه تنها مقام و موقع انسان را نادیده می گیرد بلکه ارزش هرگونه تربیت 
راستین را به ســطح انجام فعالیت های محدود تقلیل می دهد. از این رو در این 
مقاله تالش شــده است تا به اتکاء به نظریه چند ســاحتی یاسپرس از انسان، 
مفهوم كیفیت و حدود و ثغور آن در آموزش عالی مورد بازاندیشی قرار گیرد.
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1. مقدمه
هدف از نگارش این مقاله طرح و نقد یک مسئله ویژه، در حوزه آموزش عالی، یعنی مسئله 
کیفیت و کیفی ســازی دانشگاه ها است. بی گمان در تعریف نهایی کیفیت دانشگاه مسئله 
اصلی، ترسیم تصویری سنجیده شده از انسان آرمانی است که انتظار تربیت آن را داریم. 
به نظر نمی رســد که در نوشته های پژوهشگران ایرانی چندان التفاتی به این مسئله شده 
باشــد. گرچه در یک دهه اخیر پس از رشد سریع کّمی در آموزش عالی، مسئله کیفیت 
مورد توجه محافل علمی و تخصصی و همایش ها قرار گرفته است، اما چنین توجهی فاقد 
هرگونه بنیادی فلسفی است. زیرا همگان پنداشته اند که کیفیت مقوله ای فنی، اقتصادی و 
یا جامعه شناختی است. چنین برداشتی را مجموعه آثاری تقویت می کند که درباره دانشگاه 
نشر یافته  اند. شاید به همین دلیل است که راه حل هایی که پژوهشگران عرضه می کنند، 
نوعی کپی برداری از پاسخ هایی است که در جهان سرمایه داری وجود دارد. ارتقای کیفی 
دانشــگاه های ایران در پرتو تجاری سازی دانش یکی از این راه حل هاست. )به عنوان نمونه 
نگاه کنید به: شــیره پز آرائی و شریفی بیدگلی، 1391: 690؛ سلیمی و دیگران، 1387: 
247 و واعظی و دیگران، 1387: 133( گفته می شــود که در عصر جهانی شــدن وظیفه 
اساســی نهاد های آموزشــی فراهم آوردن زمینه های رشــد اقتصادی و توسعه اجتماعی 
کشور ها است. )بیچ1، 2008: 132( بر همین اساس از نهاد های علمی انتظار می رود تا با 
تغییر ســاختار خود برای پاسخ گویی به انتظارات گوناگون فنی و اقتصادی هر چه بیشتر 
انعطاف پذیری را پیشــه خود کنند، آرمان ها و اهداف ســازمانی خود را تغییر دهند تا در 
جهت این تحوالت قرار گیرند.. )اســکات2، 2006: 1( برخالف گذشته در این عصر حتی 
خالقیت دانشگاهیان با بازار پیوند یافته و در نسبت با بهروه وری، هزینه ـ کارآیی، ارزش 
پول، بازدهی، تأثیرگذاری و توزیع پیامد ها، هدف گذاری و حسابرســی سنجیده می شود. 
بنابراین از محققان، استادان و آموزگاران انتظار می رود که براساس واژگان و اصطالحات 
تجاری بیندیشــند. در این میان نقش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به روشــنی 
آشــکار است. )نیکسون، 2004؛ به نقل از کلک3، 2008: 220( چنانچه لیوتار4 )1984(، 
بل )1385(، جیمســون )1385( و دیگران گفته اند در عصر جهانی شــدن مأموریت  های 
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دانشگاه ها تولید و فروش دانش و دانشگاه مکانی برای انجام آن است. بنابراین دانشگاه ها 
باید در بین المللی ســازی دانش بکوشند و رشته های مورد نیاز بازار جهانی و فّناوری های 
صنعتی را توســعه بخشند. )استرام کویســت1، 2007: 81( دانشگاه های کنونی اهمیت 
اقتصــادی و ایدئولوژیک زائدالوصفــی یافته اند. اینک روایت بــازاری برای هدایت نظام 
برنامه ریزی پذیرش عام یافته اســت؛ روایتی که در آن واژگان و شعار های متداولی چون 
اقتصاد دانش بنیان، مشتری محوری، عرضه و تقاضای دانش، دانشگاه کارآفرین، ذی نفعان 
آموزش عالی، دانشــگاه دانایی محور )فرهادی راد، 1392: 92( و غیره به عنوان واژگان و 
شعار های جذاب تولید و عرضه می گردد. یک نگاه گذرا و استقرایی به مطالب نشر یافته 
در حوزه آموزش عالی ایران نشــان می دهد که پژوهشــگران این حوزه نیز چگونه تحت 

تأثیر نگرش نولیبرالی، کیفیت را با معیار های کارآیی و بهره وری می سنجند. 
به عنوان نمونه، واعظی و همکاران )1387( برآن اند که کیفیت آموزش عالی را باید در 
پرتو تحوالت در عصر جهانی شــدن سنجید. به نظر آنان جهانی شدن پدیده ای چندبعدی 
است که بر تمامی ارکان حیات اجتماعی تأثیرات عمیقی برجای گذاشته است. )واعظی و 
دیگران، 1387: 131( از این روست که آموزش عالی باید خود را مهیای مقابله و مواجهه با 
این تحوالت نماید. »جهانی شدن به ویژه رشد و توسعه سریع »صنعت دانش« نظام آموزشی 
را متحول ساخت. زیرا امکان انتقال سریع و مقرون به صرفه اطالعات، بیشتر و گسترده  تر 
می شود... جهانی شدن آموزش عالی یعنی تالش در جهت توسعه سرمایه انسانی، دانایی 
فکــری و اجتماعی مشــترك در یک فضای جهانی«. )واعظــی و دیگران، 1387: 133( 
دانشــگاه های ما در نتیجه تحوالت مذکور با چالش حضور در عرصه جهانی مواجه اند. از 
این روست که می نویسند »تقاضا برای آموزش عالی بیش از هر چیز در پاسخ به نیاز روز 
افزون به شــهروندان آموزش دیده برای اقتصادی اســت که بیش از بیش به مهارت های 
مبتنی بر دانش و توانایی به کارگیری اطالعات وابســته است«. )واعظی و دیگران، 1387: 
134( به نظر آنان امروزه توجه به کیفیت و تضمین آن در آموزش عالی از این جهت حائز 
اهمیت اســت که »...رضایت خاطر ذی نفعان اصلی خود، یعنی جامعه دانشگاهی، دولت 
و بازار را به نحو شایســته ای فراهم آورند؛ چرا که جهانی شدِن خدمات آموزشی نیازمند 
این اســت که تضمین کیفیت و اعتبارگذاری نیز جهانی شــود«. )موك، 2005؛ به نقل از 

واعظی و دیگران، 1378: 139( 
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به نظر هادی زاده مقدم و همــکاران )1387( ارزیابی از کیفیت در آموزش عالی باید 
براســاس دیدگاهی سیستمی انجام پذیرد. بدین منظور به رویکردهایی چون »مهندسی 
مجدد فرایند ها، مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، الگوی EFQM« )هادی زاده مقدم 
و دیگران، 1387: 254( و... اشاره می کنند. به نظر آنها »نیازهایی که درجامعه و بازار کار« 
و همچنین نظریه هایی که در حوزه »مدیریت و صنعت « پدیده آمده سبب گردیده است 
که بار دیگر درباره مفهوم کیفیت بیندیشیم و در کار ارزیابی آموزش عالی طرح جدیدی 
دراندازیم. به نظر آنها از شــش تعریفی که درباره مفهوم کیفیت ارائه شــده هیچ کدام به 
تنهایی رضایت بخش نبوده و از این روســت که با نگاه به بخش صنعت می نویسند: »آنچه 
که از مفهوم کیفیت در بخش صنعت به کار برده شده، باید در بخش آموزش عالی دوباره 
تعریف شــود«. )هادی زاده مقدم و دیگران، 1387: 256-255(، تا از این طریق، آموزش 
عالی بتواند خود را با نیاز های روز جامعه هماهنگ سازد. از جمله مواردی که به نظر آنان 
در ارتقای کیفیت می تواند مؤثر باشد تأکید بر خدمات، پیش بینی و برآورده نمودن نیاز ها 
و انتظارات مشــتریان و تأکید بر توسعه منابع انسانی است. )هادی زاده مقدم و دیگران، 
1387: 257-256( به نظر آنان به کارگیری الگوی بهبود کیفیت مالکوم بالدریج که »به طور 
کلی برای تولید، خدمات و کســب و کار های کوچک کاربــرد دارد« )هادی زاده مقدم و 
دیگران، 1387: 257( می تواند رضایت مشــتریان را تأمین نماید. برای سنجش کیفیت 
از میان مؤلفه های مهم این الگو آنها به »مشــتری مداری و رضایت مشــتری« )هادی زاده 
مقدم و دیگران، 1387: 258-257( اشــاره کرده و بیان می کنند که هماهنگی آموزش 
عالی با بخش صنعت بر اثربخشــی کارآیی نظام آموزشــی می افزاید. )هادی زاده مقدم و 

دیگران، 1387: 258( 
خراسانی و همکاران نیز به پیروی از دمنیک و فیگن، معیار سنجش کیفیت آموزش 
را رضایت مشــتریان و برآوردن انتظارات فراگیران می دانند. )خراسانی و دیگران، 1389: 
30( آنهــا بــا مطالعه انواع مدل های کیفی رایج در آموزش عالی به طرح یک مدل جامع 
کیفیــت پرداخته اند که به نظر آنها می تواند برای ارزیابی از فعالیت های نهاد های آموزش 
عالی ایران مناسب باشد. این مدل جامع کیفیت مشتمل بر پنج عامل به این شرح است: 
اســتادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه؛ برنامه درسی؛ محیط درونی و بیرونی دانشگاه؛ 
ارزیابی نظام آموزش؛ )ســازمان دانشــگاه( از نظر عملکردی، نه ساختاری«. )خراسانی و 
دیگــران، 1389: 33( با این همه این عوامل به مثابه حلقه هایی کوچک تر در دورن حلقه 



85

بزرگ تــر یعنی عوامل بیرونی عمل می کنند و از این جهت آنها را باید »تحت شــرایط و 
زمینه اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و تکنولوژیکی که به عنوان عوامل خارجی در برنامه 
اســتراتژیک مطرح می شوند« )خراسانی و دیگران، 1389: 33( سنجید و همچنین میان 
عناصر پنجگانه با عوامل خارجی نیز نوعی تعامل و ارتباط دوسویه برقرار کرد. از این عبارات 
به خوبی روشــن اســت که مدل جامع کیفیت، داوری نهایی درباره کیفیت آموزش عالی 
را به میزانی که دانشگاه ها بتوانند انتظارات گوناگون اجتماعی را برآورند موکول می کند. 
به نظر شــیره پز آرانی و شریفی بیدگلی )1391( در یک جهان به شدت تجاری شده، 
رشد تصاعدی دانش و الگو های در حال تغییر تجارت، رقابت و نوآوری از اهمیت توسعه 
کیفی آموزش عالی حکایت دارد. به نظر آنان »توســعه آموزش عالی در سطح جهانی، به 
بروز دو دیدگاه مهم منجرشــده که هر دو معطوف به وضعیت کشور های در حال توسعه 
اســت. دیدگاهی که توســعه آموزش عالی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی و با تأکید 
بر ســرمایه گذاری در طرح های دارای بازده بیشتر الزم می داند و تخصیص منابع عمومی 
را فقط درباره طرح های آموزشــی مجاز می داند که بازده اجتماعی آنها در مقابل هزینه 
توجیه پذیر اســت«. )شیره پز آرانی و شــریفی بیدگلی، 1391: 688( دیدگاه دوم توسعه 
آموزش عالی را سرمایه گذاری اجتماعی و رسالت فرهنگی بلند مدت می نگرد... )شیره پز 
آرانی و شــریفی بیدگلی، 1391: 688( آنها به هنگام بحث درباره سیاســت گذاری های 
توسعه کیفی به دو مبنای سرمایه انسانی به عنوان ضرورتی در نظریه های توسعه و ظهور 
اقتصاد دانایی محور اشاره می کنند و برآن اند که کشور های در حال توسعه باید به آموزش 
دانش ها و مهارت های الزم برای توانمندســازی نیروی انسانی خویش بپردازند. )شیره پز 
آرانی و شریفی بیدگلی، 1391: 692( آنان به نقل از هاربیسون1 )1987( و سرکار آرانی 
)1382: 20( بیان می کنند که نیروی انسانی سبب انباشت ثروت و تشکیل دهنده عنصر 
نهایی ثروت در کشــور ها هستند. )شیره پز آرانی و شریفی بیدگلی، 1391: 692( با این 
همه ظهور اقتصاد دانایی محور به نقش دانش در توسعه اقتصادی اهمیت غیرقابل وصفی 
داده است. آنان به نقل از لین2 )2004: 355( می نویسند »تأکید اقتصاد دانایی محور فقط 
تولید و توزیع اطالعات و دانش نیســت، بلکه نکته مهم، استفاده مؤثر و به کارگیری انواع 
مختلف دانش در تمامی اقتصاد اســت. الزمه بهره برداری مؤثرتر از دانش، ارتقای سطح 
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سرمایه انسانی است. تجزیه و تحلیل اقتصادی آموزش عالی، فرصتی نو برای دانشگاه ها در 
اقتصاد دانش محور است.«. )شیره پز آرانی و شریفی بیدگلی، 1391: 693( همچنین آنان 
)به نقل از میلر و بوگاتوا، 2009: 257( بیان می کنند که آموزش عالی در تولید و انتقال 
دانش و در تربیت نیروی کار رقابتی و رهبران تجاری و سیاسی نقش کلیدی ایفا می کند 
و فعالیت های دانشگاهی، پشتیبان و کمک کننده فّناوری و ابداع و نوآوری در بخش های 
دولتی و خصوصی اســت.«. )شیره پز آرانی و شریفی بیدگلی، 1391: 693( از این رو آنان 
تحقق اقتصاد دانایی محور را رســالت جدید بخش آموزش عالی می دانند. )شیره پز آرانی 

و شریفی بیدگلی، 1391: 693( 
به نظر حاتمی و محمدی )1392( کنترل کیفیت در آموزش عالی نیازمند تشــکیل 
یک سازمان ملی و بومی است. به نظر آنها دانشگاه ها با چالش هایی چون »....خیل عظیم 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی، فشار عمده رقابت با مؤسسات و سایر بخش های اقتصادی و 
اجتماعی برای به دســت آوردن منابع بیشتر، کاهش منابع مالی دولتی و فشار مستمر از 
سوی جامعه، کارفرمایان، دانشجویان و سایر واحد های ذی نفع جهت مسئولیت پذیری و 
پاسخگویی بیشتر...« رویارو هستند. به همین علت انتظار می رود که »نظام های دانشگاهی 
کارآمدتر و اقتصادی تر )تأکید از من است( از گذشته عمل کنند«. )شیره پز آرانی و شریفی 
بیدگلــی، 1391: 146( به نظر آنان نظام آموزش عالــی در ایران فاقد یک نظام جامع و 
کارآمد ارزشیابی و نظارت دقیق برای بهبود کیفیت است و در نتیجه قادر به پاسخگویی 
به نیاز های در حال تحول جامعه و رشــد شــتابان علم و فّناوری نیست. )شیره پز آرانی و 

شریفی بیدگلی، 1391: 148(
همان گونه که پیداســت پژوهشگران ایرانی همســو با مروجان اندیشه بازاری سازی 
آموزش عالی در درون گفتمان نولیبرالی می اندیشند. چنین نگاهی به کیفیت دانشگاه  ها، 
آنها را از ارزش های انسانی، معنوی و فرهنگی تهی  می سازد. ادعای اصلی مؤلف این است 
که بازاندیشی کیفت آموزش عالی و نقد رویکرد بازاری، نیازمند طرح فلسفه ای برای آموزش 
عالی اســت که به کمک آن وضعیت وجودی انسان در کانون توجه قرار گیرد. برای انجام 
ایــن کار در ادامه، ضمن بحثی درباره معنای کیفیت و رویکرد نولیبرالی به آموزش عالی 
می کوشیم نشــان دهیم که اسناد مصوب آموزش عالی نیز تحت تأثیر رویکرد نولیبرالی 
به نوعی التقاط گرفتار آمده است. بخش نهایی نیز به بازاندیشی کیفیت دانشگاه در پرتو 

نظریه انسان شناسی چند ساحتی کارل پاسپرس اختصاص دارد.
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2.چارچوب مفهومی
ابهام در معنای مفهوم کیفیت: 

شــاید در متون تخصصی تربیتی کمتر واژه ای چون مفهوم »کیفیت1« تا این اندازه دارای 
ابهام معنایی است. واژه »کیفیت« دقیقاً چه وضعیتی را توصیف می کند؟ از منظر ارسطویی 
کیفیت اشیاء بر وضعیتی توصیفی اشاره می کند که یک شی برای تحقق آن ساخته شده 
اســت. به عنوان نمونه یک ســطل خوب سطلی است که بتواند آب را در خود نگه دارد و 
یا چاقوی باکیفیت چاقویی است که تیز بوده و بتواند خوب ببرد. یا یک اسب مسابقه با 
کیفیت اسبی است که بتواند با سرعت بدود و یا از موانع به خوبی بپرد. بنابراین می توان 
هر شیئی را واجد غایت فی نفسه ای دانست که تحقق آن غایت، شرط کیفیت آن محسوب 
می شــود... )پیترز2، 2005: 15( ارسطو غایت یا آرته3 انسان را خردورزی می دانست. اما 
خردورزی در انسان به صورت بالفعل وجود ندارد، بلکه از طریق تدابیری که تربیت خوانده 
می شود فعلیت می یابد. بر این اساس برنامه ریزی آموزشی وقتی با کیفیت است که بتواند 

انسان هایی خردورز بپرورد.
نگاهی به ریشــه های تاریخی این مفهوم نکته های با اهمیتی را روشــن می کند. از 
لحــاظ تاریخی »کیفیت« با معیارهایی چون توازن، فضیلت یا آرته یونانی، ثروت، قدرت، 
لذت، فرهنگ، دینداری، تولید، تفوق و برتری سیاســی، ایدئولوژی و... ســنجیده شــده 
است. به سخن دیگر، معنای برساخته کیفیت هیچگاه ثابت نبوده و از عصری به عصری 
دیگر تغییر یافته اســت. با این همه در دوران نو و به وپژه در ســده های 19 و 20 با رواج 
رویکرد سرمایه داری، برای برآوردن نیاز های بنگاه های اقتصادی و صنعتی، آموزش راهی 
برای کســب دانش علمی و مهارت های فنی قلمداد گردید. )فروم، 1360( اینک با غلبه 
نگرش بازاری بر آموزش عالی و رواج ایدئولوژی نولیبرالی در کشــور های توســعه یافته و 
درحال توســعه به نظر می آید که ما شاهد فراگیرشدن کاربرد معیار های اقتصادی و فنی 
برای ســنجش مأموریت های آموزش عالی باشیم، معیارهایی که شاخص های خاص خود 
را تولید می کند. ایدئولوژی نولیبرالی کنونی چارچوبی اســت که براساس آن استفاده از 

شاخص هایی چون تولید و فروش کاالی دانش مشروعیت داده می شود. 

1. Quality
2. Peters
3. Arete

نقدی فلسفی بر روایت كیفیت به مثابه كارآیی ...
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ایدئولوژی نولیبرالی و مأموریت های آموزش عالی
با ورود جوامع توسعه یافته به دوران اقتصاد پساصنعتی ما با روایت بازسازی شده و جدیدی 
از لیبرالیســم مواجهیم. اســالتر و لســلی1 )1997( در کتاب خود با عنوان »کاپیتالیسم 
علمی: خط مشــی ها و دانشگاه کارآفرین«2 شــرحی خواندنی  از این روایت و اثرات آن بر 
نظام های آموزشی ارائه کرده اند. به نظر آنها ورود جوامع توسعه یافته صنعتی به عصر اقتصاد 
پسافوردی یا پساصنعتی با تغییری در مأموریت ها نهاد های آموزش عالی همراه بوده است. 
آنها معتقدند جوامع پساصنعتی بر شرکت های چندملیتی متکی هستند. شرکت هایی که 
به دنبال استقرار خطوط تولیدی انعطاف پذیر بوده و می خواهند تا نیروی کار تحصیلکرده 
خودفرمان و آگاه به فّناوری و شبکه های ارتباطی جهانی را در غالب گروه های کار کوچک تر 
که به طور مستقل با یکدیگر به فعالیت مشغول اند، به خدمت گیرند. آنها از جوامعی صنعتی 
چون آمریکا و انگلســتان و اســترالیا نام می برند که سیاست های دولت رفاه لیبرال را به 
نفع سیاست های »خصوصی سازی« نولیبرالی ر ها کرده اند و براساس آن بازار را از هرگونه 
کنترل دولتی و ملی خارج ساخته و جهانی آزاد دانسته اند. آنان به ارتقاء برنامه هایی اشاره 
می کنند که کشور های توسعه یافته براساس سیاست ها نولیبرالی در دستور کار خود قرار 
داده اند. سیاست های چون: کاهش دستمزد ها، کاهش مزایای شغلی، کاهش رفاه اجتماعی 
و افزایش آزادی بازار. )بیچ، 2008: 270( تحت چنین شرایطی و با جابجایی شبکه های 
ســنتی صنعتی از یک سو و گســیختن پایایی شغلی و ماندگاری مالی نیرو های کار ماهر 
و نیمه ماهر از ســوی دیگر، جوامع صنعتــی به نوآوری های فنی روی آورده و در نتیجه 
نیازمند نیروی کار، گر چه از لحاظ عددی اندك، تحصیلکرده تر، هستند. به همین دلیل 
بخش زیادی از سرمایه گذاری ها در حوزه  پژوهش های فنی انجام شده است. موفقیت در 
این کار نیز به نوبه خود نیازمند برخورداری از کارگران تحصیلکرده و پژوهشــگران فنی 
اســت که تنها در دانشــگاه ها، به ویژه دانشگاه های رده باالی پژوهشی3، تربیت می شوند. 

)بیچ، 2008: 271(
نکته جالبی که اسالتر و لسلی بدان اشاره می کنند، چارچوب نظری و انسان شناختی 
ایدئولوژی نولیبرالیســم اســت که افرادی چون فریدمن4 و هایــک5ـ  در مکتب اقتصاد 
1. Slaughter & Leslie
2. Academic Capitalism: Policies, and the Entrepreneurial University
3. Top- Tier Reseach University
4. Fridman
5. Hayek
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شیکاگوـ مروج آن اند. به نظر آنها انسان یک موجود عقالنی است که به فعالیت های بازار 
یعنی خرید و فروش کاال و خدمات مشغول است و از این طریق )براساس این پیش فرض 
نوکالسیک که یک »مکانیزم دست پنهانی« در کار است( همه نیاز های فردی او برآورده 
می شود. به نظر آنها بازار به گونه ای کارآمد برای رساندن بیشترین خیر به جامعه سازمان 
می یابد. )بیچ، 2008: 271( لیوتار )1984( در کتاب »شرایط پست مدرن: گزارشی درباره 
دانش«، نتایج غلبه چنین نگرشــی را بر جوامع سرمایه داری پیشرفته، به ویژه بر آموزش 
عالی به خوبی مطالعه کرده است. او با طرح پرسش هایی چون در عصر غلبه سرمایه داری 
جهانی، نهاد های آموزش عالی در کار تولید چه نوع دانشی هستند؟ و این دانش چگونه 
انتقال می یابد و چه کســانی بدان دسترسی دارند؟ از آنها چه استفاده هایی می شود؟ چه 
کسی جریان دانش را تعیین و کنترل می کند و چگونه دانش زندگی و تجربه ما را از دنیا 
شــکل می دهد؟ )ملپاس، 1389: 30( بیان می کند که با ورود جوامع به عصر پسامدرن 
رویکرد بازاری جای رویکرد همبولتی به »دانش و دانشــگاه ]که در آن[ هر علم جایگاه 
خاص خود را در نظامی اشــغال« می کرد )لیوتار، 1387: 152( را گرفته اســت. در این 
رویکرد جدید علم نه تنها به کاالیی برای خرید و فروش و دانشگاه مکانی برای تولید آن 
تبدیل اســت، بلکه دانش در معنای جدید، اساس قدرت در جامعه است. »قدرتمندترین 
ملل آنهایی هســتند که بزرگ ترین منابع دانش را در اختیــار دارند، آنهایی که بهترین 
فّناوری ها، پیشرفته ترین نظام های ارتباطی و سالح ها، پیشرفته ترین دارو ها و سایل الزم 
برای گردآوری دقیق ترین اطالعات درباره رقبای شان را دارند. اکنون رقابت جهانی بر سر 
قدرت به شــکل جنگ برای دانش در آمده اســت«. )ملپاس، 1389: 31(به نظر لیوتار در 
چنین وضعیتی کیفیت دانش با دو معیار قابل فروش بودن و کارآبودن سنجیده می شود. 
»برخورداری از صالحیت و توانش الزم در یک مهارت معطوف به اجرا فی الواقع در شرایط 
توصیف شده در فوق قابل فروش به نظر می رسد و طبعاً کارآمد است. چیزی که در اینجا 
دیگر محلی از اعراب ندارد توانش تعریف شده با معیار های دیگری است چون صادق/ کاذب، 
صحیح / غلط، عادالنه / غیرعادالنه و امثالهمـ  و البته قابلیت اجرایی و کاربردپذیری نازل 

به طور عام«. )لیوتار، 1387: 150( 

3. روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر را می توان در دســته مطالعات فلسفی آموزش عالی قرار داد. هدف اصلی 

نقدی فلسفی بر روایت كیفیت به مثابه كارآیی ...
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پژوهش این است که در پرتو نوعی رویکرد انسان شناختی، از یک سو به نقد معیار های رایج 
سنجش کیفیت در آموزش عالی و از سوی دیگر، به بازاندیشی درباره آن بپردازد. از این رو 
دو روش انتقادی و استنتاجی ـ قیاسی به کار گرفته شده است. در گام نخست، برای نقد 
ضعف ها و ناســازگاری های معیار های رایج، از روش ترکیبی ـ به عنوان یکی از روش های 
انتقادی ـ اســتفاده گردید. این روش می تواند به فهم ما را درباره ضعف ها و کاستی های 
موجود در نگرش ها یاری رســاند. برای انجام این کار پژوهشگر دیدگاه الکاتوش1 درباره 
ساختار نظریه علمی و یا برنامه های پژوهشی را به خدمت گرفته است. در گام دوم، برای 
بازاندیشــی درباره مفهوم کیفیت بر مبنای انسان نگری چندساحتی از روش استنتاجی و 
یا قیاسی استفاده گردید. از این روش زمانی استفاده می شود که محقق درصدد باشد تا 
با اســتناد به یک دیدگاه، نتایجی را برای حوزه ای دیگر اســتنباط نماید. در این پژوهش 
نظریه پدیدارشناختی کارل یاسپرس2 درباره انسان مبنای استنتاج درباره کیفیت آموزش 
عالی قرار گرفته اســت. برای انجام این کار محقق تالش کرده اســت نشان دهد چگونه 
رویکرد نولیبرالی درباره کیفیت آموزش عالی، نقش دانشــگاه ها را در قبال ســاحت های 

عالی تر هستی انسان، نادیده می گیرد.

4. یافته های پژوهش
جایگاه کیفیت در اسناد مصوب و باالدستی 

اکنون الزم اســت به جهت  گیری های دو سند مهم آموزش عالی نسبت به مأموریت های 
دانشــگاه ها بپردازیم. دو ســندی که در این بخش به بحث درباره آنها خواهیم پرداخت 
عبارت اند از: سند تحول راهبردی علم و فّناوری کشور مصوب سال 1388و نقشه جامع 

علمی کشور مصوب سال 1389.
سند تحول راهبردی علم و فّناوری کشور در 8 فصل و دو پیوست و در 142 صفحه 
و ســند نقشــه جامع علمی کشور که ظاهراً برگرفته از سند نخست است نیز در 5 فصل 
و در 60 صفحه تنظیم و نگاشــته شده اســت. در نگاهی گذرا به محتوای دو سند آنچه 
به خوبی مشــهود اســت حضور دو دسته واژگان و گزاره هاســت. واژگان و عباراتی که از 
آموزه های دینی اســتخراج شده اند که در قالب مبانی و بیانیه های ارزشی بیان شده اند و 

1. Lakatos
2.Karl Jaspers
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آنهایی که نشانگر و تأثیر اندیشه بازاری در متن اسناد است. تدارك کنندگان اسناد مذکور 
کوشــیده اند تا دو دغدغه را همزمان پاسخ گویند. از یک سو نظام آموزش عالی را پایبند 
آموزه های دینی ســازند که گفتمان نظام سیاسی از آن حمایت می کند و از سوی دیگر، 

به چالش های آموزش عالی در عصر جهانی شدن پاسخ گویند.
کاربــرد واژگان و عباراتی چون: توحیدمحوری، هدفمندی نظام خلقت، غایت مداری 
حیات، جهان محســوس و جهــان غیب، معرفت وحیانی، انســان به عنوان خلیفه الهی، 
مسئولیت الهی، کرامت انسانی، فطرت الهی، باور به آخرت، اهمیت ایمان، نظام پاداش و 
مجازات الهی، معاد، تقوا، فضایل اخالقی، عدالت محوری، علم دینی در برابر علم دنیوی و... 
نمونه ای از واژگانی اند که بنیان های ارزشیـ  دینی اسناد به کمک آنها تبیین می شوند. از 
سوی دیگر، با دسته ای دیگر از واژگان نیز مواجهیم، مانند: علم توانمندساز و ثروت آفرین، 
تقاضامحوری و عرضه محوری دانش، جامعه دانش بنیان، مشــارکت فعال در بازار جهانی، 
مدیریت اطالعات علم و فّناوری، زیســت بوم اقتصادی، کارآیی، استانداردگرایی، عدالت 
توزیعــی، پارادایم های جهانی علم و فّناوری و نوآوری، تجاری ســازی دانش، مشــارکت 
ذی نفعان، اقتصاد متکی به فروش کاال ها و خدمات مبتنی بر دانش و فّناوری پیشــرفته، 
علم پاسخگو به نیاز های فنی و خدماتی جامعه، بهره وری، کاربردی کردن و تجاری سازی 
محصوالت آموزش عالی، کارآفرینی، تأکید بر کیفیت براساس ارتباط با بخش های صنعتی 
و اقتصادی، اقتصاد دانش پایه، توانمندســازی نیروی انسانی... این واژگان و عبارات برای 
این منظور به خدمت گرفته شده اند تا براساس رویکردی جهانیـ  بی آنکه نامی از آن برده 
شــده باشدـ  ضرورت تحول در نظام آموزشــی را در عصر جهانی شدن موجه سازند و از 
این طریق تصویر، چارچوب و الگوی مطلوب آموزش عالی را برای 1404 ترسیم نمایند. 
در ترسیم الگوی آرمانی از رویکرد ترکیبی استفاده شده است. )سند تحول راهبردی، 
1388: 27-25 و سند نقشه جامع، 1389: 3-2( یکی از رویکرد های ترکیبی به کار رفته، دو 
الگوی تقاضامحوری و عرضه محوری است. ترکیب دو الگوی تقاضامحوری و عرضه محوری 
به واســطه نیاز های بخش های صنعتی و اقتصادی کنونی است. زیرا »نظام علم و فّناوری 
را معطوف به تولید و عرضه دانش برمبنای اهداف و آرمان های جامعه می کند«. )ســند 
نقشــه جامع، 1389: 2( از ســوی دیگر، چنین کاری سبب می شود تا »ضرورت تقاضای 
نظام های فرهنگی، سیاســی، صنعتی و اقتصــاد ملی و فراملی و در نتیجه تجاری  کردن 
دانش و فّناوری« برای رشــد »همه جانبه و پایدار کشــور« )سند نقشه جامع، 1389: 2( 
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مدنظر قرار گیرد. 
به نظر مؤلف در کنار ترکیب های گفته شــده در متن اســناد، شاهد سه التقاط دیگر 
نیز هســتیم: التقاط دو رویکرد دینی و نولیبرالی، التقاط دو رویکرد اثبات گرایانه به علم 
و ایدئولوژیک دیدن آن ـ به ویژه در حوزه علوم انســانی و تفکیک علوم طبیعی و فنی از 
علوم انســانی ـ و التقاط میان دو رویکرد علم و فّناورری. در مورد اخیر فّناوری به عنوان 
امری خنثی و صرفاً محصول علم در نظر گرفته شده است. با این حال ما در اینجا تنها به 

التقاط دو رویکرد دینی و نولیبرالی می پردازیم.
چنانچه آمد، یکی از التقاط های موجود در سند، میان دو رویکرد دینی و نولیبرالی رخ 
داده است. در حالی که مأموریت ارزشی دانشگاه تربیت انسان دینی است، شاهد تصویری 
دیگری از انسان هستم، یعنی انسانی که در عصر اقتصاد جهانی، بتواند دانش را به کاالیی 
بــرای خرید و فروش و زمینه ای برای رقابت های ملی و فراملی تبدیل نماید. ترکیب این 
دو دیدگاه ســبب بروز تعارض نطری و عملی می شود. یعنی تعارض میان رویکرد دینی 
به دانش با ترکیب بازاری به آن. برای تبیین بین ناســازگاری از نظریه الکاتوش1 درباره 

ساختار نظریه های علمی، استفاده می کنیم.
به نظر الکاتوش هر نظریه علمی یا ســاختار برنامه پژوهشــی، دارای عناصری است: 
سخت هســته که مفروضات اساسی آن را تشکیل می دهد و معموالً یک پژوهشگر تالش 
می کند تا آن را از گزند هرگونه نقدی باز دارد؛ رهنمون های ســلبی2، مجموعه تدابیری 
است که مانع »ترك یا جرح و تعدیل مفروضات اساسی آن )چالمرز، 1379: 98( می شود؛ 
و فرضیه هــای کمکی و رهنمون های ایجابی3 که کمربند محافظ و امکان توســعه برنامه 
پژوهشــی را فراهم ســاخته و در مواجهه با واقعیت ها امکان آزمون تجربی آن را فراهم 
می کننــد. نظریه الکاتوش نشــان می دهد که اثبات و ابطال یک نظریه تنها به شــواهد 
تجربی صــرف اتکاء ندارد. همچنین می توان به کمــک آن چگونگی ترکیب نظریه های 
علمی را سنجید و درباره ناسازواری4 و یا سازواری شان5 داوری کرد. بر این اساس ترکیب 
دو نظریه وقتی ناســازگار اســت که پژوهشــگر بخواهد بدون در نظر گرفتن تفاوت های 
بنیادی اســتخوان بندی و یا سخت هسته، رهنمون های سلبی و ایجابی آنها، دو نظریه و 
1. Lakatos
2. Negative Heuristic
3. Positive Heuristic
4. Eclecticism
5. Integration
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یا بخش هایی از آنها را در هم آمیزد. به عبارت دیگر، هر نظریه   شــامل یک سخت هســته 
و یــا مبانی و مفروضات متافیزیکــی، مدار تبیینی و الیه ای بیرونی که کاربرد های عملی 
آن را در برمی گیــرد، اســت. )باقری و دیگــران، 1390( التقاط ها می توانند در دو نوعـ  
ســاختاری و محتوایی و در ســه سطحـ  سخت هســته، تبیینی و عملیـ  رخ دهند. در 
التقاط ساختاری یک نظریه مبنای انطباق نظریه دیگر قرار می گیرد. در التقاط محتوایی 
عناصری از یک نظریه با عناصری از نظریه دیگر ترکیب می شود تا نظریه ای جدید فراهم 
آید. التقاط ســاختاری و محتوایی می توانند در ســه سطح سخت هسته، مدار تبیینی و 

مدار عملی رخ دهند. 
اکنون می توان به بررســی نوع التقاطی که در دو ســند آموزش عالی رخ داده است 
پرداخت. به نظر مؤلف این التقاط از لحاظ نوع، محتوایی و در ســطح تبیینی اتفاق افتاده 
است. این ترکیب، محتوایی است چون تهیه کنندگان دو سند کوشیده اند با ترکیب کردن 
عناصری از نظریه اســالمی با عناصری از نظریه لیبرالی به تفسیر جدیدی دست یابند و 
تبیینی است، زیرا تبیین ها و یافته های به کار رفته در دو نظریه بدون آنکه به ناسازگاری 
سخت هســته های آنان توجه شود، در هم ادغام شده است. در توضیح می توان گفت که 
سخت هســته هر نظریه انسان شناســی اسالمی باید بر حول دو  محور فطرت و نسبت آن 
با خداوند شکل  گیرد. بر این اساس است که عقل، اراده، خیر و شر، ماهیت و شیوه های 
زندگی آدمی در دنیا و آخرت معنی می یابد. نادیده گرفتن این دو مورد با نظریه اسالمی 
از انسان ناسازگار و مطرود است. بدیهی است که در تبیین نظریه اسالمی از انسان، مفهوم 
و یافته ها بار معنایی خاص خود را داشته و با سخت هسته آن هماهنگ هستند. به عنوان 
نمونه ماهیت عقل و اراده در آموزه های اسالمی به همان معنایی به کار نمی روند که فی المثل 
در نظریه لیبرالی منظور نظر است. عقل در آموزه های اسالمی دست کم واجد دو ویژگی 
اســت: نخست، واسطه انسان و خداست. دوم، از لحاظ معرفت شناختی عقل قادر است تا 
نظم و حکمتی را که خداوند بر مبنای آن جهان را خلق کرده اســت شــناخته و بر پایه 
آن زندگی فردی و جمعی خود را ســامان دهد. این در حالی است که در نظریه لیبرالی 
از انسان، عقل خودبنیاد بوده و در فرایندی رقابتی در خدمت برآوردن نیاز های گوناگون 
آدمی اســت. همچنین آنچه عقل را به کنش و فعالیت برمی انگیزاند سودجویی است. در 
نظریه لیبرالی، انسان از آن رو به آزادی نیازمند است که رشد و توسعه فردی و اجتماعی 

جز از طریق رقابت و کسب سود و منفعت بیشتر امکان پذیر نیست. )بشیریه، 1386(
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نگاهــی به مدار های تبیینی این دو نظریه نیز ناســازگاری بنیــادی آنها را به خوبی 
نشان می دهد. نمونه ای از گزاره های تبیینی در نظریه انسان شناسی اسالمی که در سند 
تحول راهبردی وجود دارد: »توحیدمحوری در تکوین و تشریع، هدفمندی نظام خلقت و 
غایت مداری آن، شــمول جهان هستی به جهان محسوس و غیب، وجود نظم حکیمانه و 
مبتنی بر نظام علیت در جهان، وجود فرجام و فرجام خواهی انسان و بهره مندی انسان از 
معرفت های حسی، عقلی، شهودی و وحیانی و وجود منابع متناسب با هر یک از معرفت ها 
از یک سو و جایگاه رفیع انسان دارای حق و مسئولیت و به عنوان خلیفه خدا در زمین از 
ســوی دیگر نشان دهنده آن اســت که کل هستی در حال تکامل و حرکت به سوی مبدأ 
متعالی است، به گونه ای که انسان، طبیعت و جامعه در یک صیرورت و تکامل دائمی قرار 
دارند«. )سند تحول راهبردی، 1388: 11-10( ارزش های مطلوب آموزش عالی بر چنین 
مبنایی تدوین شده اند. بعضی از این ارزش ها عبارت اند: »1. حاکمیت جهان بینی توحیدی 
اســالم در کلیه ابعاد علم و فّناوری؛ 2. علــم هدایت گر و هدفمندی آخرت گرایانه علم و 
فّناوری؛ 3. عدالت محوری، پرورش استعداد ها و دستیابی همگان به خصوص مستضعفان 
در حوزه علم و فّناوری و تقویت خالقیت، نوآوری و خطرپذیری در علم؛ 4. کرامت انسانی 
با تکیه بر فطرت حقیقت جو، عقل گرا، علم طلب و آزادی وی؛ 5. آزاداندیشی و تبادل آراء 
و تضارب افکار )جدال احسن(؛ 6. توجه به اصل عقالنیت، تکریم علم و عالم، ارزشمندی 
ذاتی علم و ضرورت احترام حقوقی و اخالقی به آفرینش های فکریـ  علمی؛ و دستاورد های 
علمی بشری و بهره گیری از آنها در چارچوب نظام ارزشی اسالم؛ 7. علم و فّناوری کمال 
آفرین، توانمندساز، ثروت آفرین و هماهنگ با محیط زیست و سالمت معنوی و جسمی 
و روانی و اجتماعی آحاد جامعه؛ 8. ایجاد تحول بنیادین علمی در بازبینی و طراحی علوم 
انســانی در چارچوب جهان بینی اسالمی؛ 9. تعامل فعال و الهام بخش با محیط جهانی و 
فرآیند های توســعه علم و فّناوری در جهان؛ 10. اخالق محوری، تقدم مصالح عمومی بر 
منافع فردی و گروهی، تقویت روحیه تعاون و مشــارکت و مسئولیت پذیری احاد جامعه 

علمی و نهاد های مرتبط با آن«. )نقشه جامع علمی کشور، 1389: 1-2(
در نظریه انسان شناســی لیبرالی، مدار تبیینی در صدد اســت تا با طرح ایده هایی به 
تفســیر رابطه فرد با جامعه و با نظام سیاســی بپردازد. نظریه هایی چون حقوق طبیعی 
انسان یا کسب بیشترین شادی برای بیشترین تعداد آدمی در لیبرالیسم کالسیک، عدم 
مداخله دولت در بازار و ایجاد فرصت های الزم برای فعالیت های آزاد اقتصادی در جهت 
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تولید و مصرف افراد جامعه در لیبرالیسم جدید )بشیریه، 1386( جملگی در خدمت آن اند 
که سخت هســته نظریه لیبرالی را موجه ســازند. این در حالی است که در درون دو سند 
آموزش عالی ما با عبارات  و گزاره هایی مواجه می شــویم که بیش از هر چیز برای تبیین 
نظریه نولیبرالی از انســان و جامعه مناسب اند. نمونه هایی از این نوع از گزاره ها و عبارات 
را می توان در صفحات گوناگونان سند تحول راهبردی آموزش عالی یافت. در اینجا تنها 

به ذکر چند مورد اکتفا می شود: 
زیرعنوان الگوی نظری مناسب نظام علم و فّناوری:

ـ تحقق جامعه دانش بنیان، 
ـ تحــول نهــاد اقتصادی و صنعتی در جهت بوم گرایی و اتــکا به ظرفیت های علم و 
فّناوری بومی و در راستای مشارکت فعال در بازار های جهانی به ویژه کشور های عضو 

در قطب های همسو. )سند تحول راهبردی آموزش عالی، 1388: 27(
زیرعنوان فروض مبانی طراحی الگوی مطالعه طرح:

ـ مبنای نظری مدل براســاس نــگاه و تفکر و برنامه ریزی رو بــه جلو و نیز ارزیابی 
پارادایم هــای جهانی علم و فّناوری و نوآوری. )ســند تحول راهبردی آموزش عالی، 

)27 :1388
زیرعنوان بیانیه مأموریت نظام علم و فّناوری:

ـ نظام ملی علم و فّناوری جمهوری اســالمی ایران مأموریت دارد از طریق پیشرفت 
علمی پایدار، جامعه را به ســوی کمال، سعادت، عدالت و رفاه رهنمون سازد. در این 
راه دستیابی به جامعه دانش بنیان و اقتصادی متکی به فروش کاال ها و خدمات مبتنی 
بر دانش و فّناوری پیشرفته با رعایت موازین اخالق اسالمی، حقوق انسانی وپرورش 
انســان های خردورز و فضیلت جو درکانون مأموریت این نظام قراردارد. )سند تحول 

راهبردی آموزش عالی، 1388: 33(
زیرعنوان اهداف بنیادین نظام علم و فّناوری کشور:

ـ دســتیابی به جایگاه اول علم و فّناوری در منطقه و اثرگذاری و الهام بخشــی علمی 
در جهان؛ 

ـ دستیابی و توسعه علوم و فّناوری های نوین و نافع، متناسب با اولویت ها و نیاز های 
کشــور و انتشــار و به کارگیری آنها در نهاد های مختلف آموزشی، صنعتی وخدماتی 

به طور مستمر؛ 
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ـ افزایش ســهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فّناوری به حداقل 51 
درصد تولید ناخالص داخلی کشور. )سند تحول راهبردی آموزش عالی، 1388: 34(

زیرعنوان راهبرد ملی سوم:
ـ معمــاری و اســتقرار نظام ملی و محلی علم، فّناوری و نــوآوری با تأکید بر بهبود 
کیفیت، تقاضامحوری، کارآفرینی و ارتباط میان عناصر و اجزای شکل دهنده نظام و 
حفظ یکپارچگی فعالیت های آنان در چارچوب اصول و اهداف آمایش سرزمین. )سند 

تحول راهبردی آموزش عالی، 1388: 60(
زیرعنوان راهبرد میانی مربوط به راهبرد ملی سوم:

ـ اولویت گذاری و سیاست گذاری مستمر و پویای علم و فّناوری برپایه تأمین نیاز های 
جامعه، تحوالت جهانی و تحقق مرجعیت علمی کشور. )سند تحول راهبردی آموزش 

عالی، 1388: 64(
ـ اصالح نظارت و ارزیابی علم، فّناوری و نوآوری ملی و تعیین استاندار های بومی در 
چارچوب نیاز های اقتصادی و اجتماعی کشــور به منظور دستیابی به جایگاه اول علم 

و فّناوری منطقه. )سند تحول راهبردی آموزش عالی، 1388: 65(
زیرعنوان راهبرد عملیاتی مربوط به راهبرد ملی سوم:

ـ بازتعریف مأموریت دانشــگاه از آموزش به آموزش، پژوهش و کارآفرینی و برقراری 
جریان مستمر علمی و فنی و بین نهاد های تحقیقاتی و بنگاه های اقتصادی به منظور 
تجاری ســازی علم و فّناوری و تقویت تقاضامحوری. )ســند تحول راهبردی آموزش 

عالی، 1388: 65(
زیرعنوان راهبردملی پنجم:

ـ ایفــای نقش مؤثر چرخه علم، فّناوری و نوآوری بــرای تبدیل اقتصاد منابع پایه به 
اقتصاد دانش پایه. )سند تحول راهبردی آموزش عالی، 1388: 60(

زیرعنوان راهبرد میانی مربوط به راهبرد ملی پنجم:
ـ بهبود کیفیت و ارتباط مســتمر و هم افزا میان ســه جریان تولید، کاربرد و توسعه 
دانش و تقویت فرایند تبدیل ایده به محصول با توسعه مراکز نوین و نهاد های واسط 
)حقوقــی، مالی، فنی( با هدف تولید و عرضه دانش و تبدیل آن به محصول. )ســند 

تحول راهبردی آموزش عالی، 1388: 61(
زیرعنوان راهبرد عملیاتی مربوط به راهبرد ملی پنجم:
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ـ ایجاد خوشه های صنعتی و تجاری با تأکید بر تقویت تعامالت فعاالن کسب وکار و 
مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها )سند تحول راهبردی آموزش عالی، 1388: 62(

زیرعنوان راهبرد های میانی مربوط به راهبرد ملی پنجم:
ـ افزایش سهم آموزش و کاال ها و خدمات دانش پایه در تولید ناخالص داخلی کشور؛ 
ـ توســعه و ارتقاء ســهم بنگاه های اقتصادی و تجاری در تولید و تجاری سازی علم و 

فّناوری مبتنی بر تعریف سهم بهینه بخش های مختلف اقتصادی کشور؛ 
ـ ارتقاء توانمندی و توسعه زیرساخت های رقابت پذیری تولیدات، خدمات و محصوالت 

فّناوری های نوین؛ 
ـ برقراری موازنه تراز تجاری محصوالت و خدمات در مبادالت علم و فّناوری؛ 

ـ نهادینه سازی و کارآمد نمودن فرایند های تولید، انتقال، جذب و انتشار علم و فّناوری. 
)سند تحول راهبردی آموزش عالی، 1388: 69(

زیرعنوان راهبرد عملیاتی مربوط به راهبرد ملی پنجم:
ـ کاربردی کردن و تجاری سازی محصوالت آموزش عالی؛ 

ـ ایجاد و توسعه مراکز تحقیق و فّناوری در داخل و خارج کشور برای ورود و بومی سازی 
فّناوری و انتشارات؛ 

ـ ایجاد و توسعه نهاد های مالی خطرپذیر و صندوق های حمایت از تجاری سازی برای 
تقویت کارآفرینی فّناورانه؛ 

ـ افزایش هماهنگی میان سیاســت های وزارتخانه هــای صنعتی و بازرگانی با هدف 
یکپارچه ســازی سیاســت ها و ابزار های حمایتی تولید و تجاری سازی دستاورد های 

فّناوری. )سند تحول راهبردی آموزش عالی، 1388: 70(
زیرعنوان راهبرد ملی ششم:

ـ توسعه متوازن درون داد ها و برونداد های نظام علم، فّناوری و نوآوری کشور متناسب 
با استاندارد های برتر جهانی. )سند تحول راهبردی آموزش عالی، 1388: 71(

زیرعنوان راهبرد عملیاتی راهبرد ملی ششم:
ـ استقرار چرخه بهره وری در آموزش عالی؛ 

ـ ارتقاء بهره وری آموزشی؛ 
ـ تقویــت نهاد استانداردســازی فّناوری و بهره وری در بخش صنعت. )ســند تحول 

راهبردی آموزش عالی، 1388: 72(

نقدی فلسفی بر روایت كیفیت به مثابه كارآیی ...
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چنانچه مشــاهده می شود مفاهیم و گزاره هایی که در بیان راهبرد های ملی و میانی 
و عملیاتی ســند به کار رفته اســت، در کنار مفاهیم و گزاره های دینی، کم یا بیش همان 
مفاهیمی هســتند که در نظریه نولیبرالی آموزش عالی به کار رفته اســت. به نظر مؤلف 
کوشــش برای همنشــین کردن این دو دســته از گزاره ها و نادیدن مدار های تبیینی دو 
نظریه انسان شناختی اسالمی و لیبرالی، سبب پدید آمدن ناسازگاری میان بیانیه ارزش ها 
و راهبرد ها گردیده اســت. اکنون می توان درباره »کیفیت« مورد نظر اســناد سخن گفت. 
به نظر می رسد کیفیت در سند تحول راهبردی با همان معیار های رایج سنجیده می شود. 
پیوند میان مفهوم هایی چون فّناوری و نوآوری با کیفیت، تقاضامحوری و کارآفرینی )سند 
تحول راهبردی آموزش عالی، 1388: 60( تصریح آشــکاری است از غلبه نگرش بازاری 
برآموزش عالی. این در حالی اســت که در چارچوب نظریه انسان شناختی اسالمی حوزه 

معنایی کیفیت فراتر از کارآیی اقتصادی آن است.

بازاندیشی درباره کیفیت آموزش عالی در پرتو انسان شناسی چندساحتی
چنانچه گفته شــد، در عصر رواج ســرمایه داری جهانی، ســنجش کیفیت آموزش عالی 
براساس معیار های کارآیی و یا بهروه وری اقتصادی رواج عام یافته است. با این حال غلبه 
این نگرش در ســنجش مأموریت های آموزش عالی این خطر را با خود به همراه دارد که 
دانشــگاه ها به ابزاری صرف برای کنش های اقتصادی تبدیل شوند. برای مقابله با چنین 
چالشــی ما به نگاهی دوباره به انســان نیازمندیم. در این بخش تالش می کنیم با تکیه 
بر یکی از ایده های محوری در فلســفه کارل یاسپرس، یعنی ایده »دربرگیرنده1«، تصویر 
متفاوتی از کیفیت در آموزش عالی را ارائه دهیم. یاسپرس این مفهوم را در سخنرانی ها 
و نوشــته های گوناگون خود مورد بحث قرار داده اســت. تا آنجایی که ایده دربرگیرنده به 
انســان مربوط است معرف ناتوانی آدمی اســت در فهم حقیقت خویش. به نظر یاسپرس 
)1963( انسان همواره بیش از آنی است که درباره خود می داند. دانش انسان درباره خود 

با خود او برابر نیست. 
به نظر یاســپرس )1956( فلسفه از روزگاران کهن همواره با یک مسئله اصلی مواجه 
بوده اســت: شناخِت بودن2. از یکســو این تنها انسان است که از بودن پرسش می کند و 

1. Encompassing
2. Being
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تالش برای یافتن پاســخی درخور، او را به ســوی نه خوِد بودن، بلکه باشــنده ها کشانده 
است. این بودن زمانی چون آب، هوا، اتم، عناصر چهارگانه و زمانی دیگر چون روح، ماده، 
عقل خود را آشــکار ساخته اســت. از سوی دیگر آدمی در شناخت خود نیز گاهی آن را 
مساوی با جسم خود، زمانی دیگر روح و یا ترکیبی از این دو پنداشته است. به گواه تاریخ 
فلســفه، پاسخ هایی که تاکنون درباره انسان عرضه شده نتوانسته است همگان را متقاعد 
کند. به نظر یاســپرس سّر این ناخوشــنودی، غفلت نظریه پردازان در توجه به این مسئله 
پدیدارشــناختی است که هرگونه شــناختی درباره انسان همواره از افق و زاویه ای معین 
عرضه می شود و از این رو یک افق نمی تواند تصویری کامل ارائه کند. )یاسپرس، 1956: 
52( به نظر او شناخت ما از چیز ها همواره بر زمینه ای دوگانه یعنی، نسبتی که میان سوژه 
ـ ابژه برقرار شــود، به وقوع می پیوندد. )یاســپرس، 1969( از این رو ما هیچگاه نه به خود 
واقعیت چیز ها، بلکه به تصویری از آنها دســت می یابیم. ایده دربرگیرنده، ناظر به همین 
ناتوانی ما در شــناختن ذات چیزهاســت. جهان و انسانی که ما می شناسیم جهانی است 
که در نســبت با ذهن شناسنده آشــکار شده است، ذهنی که تحت تأثیر افق های خاص 
خویش است. به عنوان مثال، هر نوع شناخت درباره انسان و حقیقت او کامل و تمام نیست. 
یاسپرس از همین منظر به نقد علم هایی چون جامعه شناسی و روان شناسی می پردازد که 
مدعی کشف حقیقت انسان اند. یاسپرس با نگاهی پدیدارشناختی از ساحت های وجودی 
انســان چون وجود، آگاهی کلی، روح و هســتی ممکن سخن می گوید که قابل تقلیل به 

یکدیگر نیستند.
وجود1: در وهله نخست، ما خود را چون وجود یا به زبان یاسپرس دازاین که در زمان 
و مــکان از زندگی ویژه ای برخورداریم، ادراك می کنیم. )یاســپرس، 1971( ما در خود 
غرایز، نیاز ها و ســائق هایی را می یابیم که نیازمند برآورده شدن هستند. به همین دلیل 
ارتباط ما با چیز ها بر پایه عالیق عملی اســت. برای یاســپرس دازاین یا وجود نازل ترین 

ساحت بودن ماست.
آگاهی کلی: ســاحت آگاهی کلی بر آن ســپهری داللت دارد که در آن ما به کمک 
شــیوه های علمی به شناســایی خود و جهان می پردازیم. از ویژگی های این نوع شناخت 
آن است که بر روش های دقیق تجربی و دارای اعتبار کلی استوار است. این یافته ها قابل 
تبادل و آزمون پذیرند. بنابراین شناســایی علمی از خود با این ساحت از بودن ما سروکار 

1. Dasine
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دارد. همچنین در این ساحت می توان از تعویض پذیری دانش و آگاهی ها سخن گفت.
روح سومین ساحت وجود ما است. یاسپرس با عاریه گرفتن این مفهوم از هگل و سنت 
ایدالیست های بعدی آلمانی، روح را چون هم نهاده وجود و آگاهی کلی می داند. از یک سو، 
روح همچون وجود، انضمامی و تاریخی اســت و از ســوی دیگر چون آگاهی کلی، دارای 
ویژگی کلیت است. کلیتی که روح از آن برخوردار است کلیتی انضمامی است. به سخن 
دیگر روح با کلی ترین و یگانه کننده ترین ایده ها چون ملت، دین، ســازمان های حرفه ای 
و مواردی از این قبیل ســروکار دارد، وضعیت هایی که فرد با دیگران مشارکت می کند و 
پیوندی را در درون واحد های تاریخی پدید می آورد. در این ساحت ما با فرد چون انسانی 

منفرد و یگانه مواجه نیستیم، بلکه او را عضوی از یک واحد بزرگ تر ادراك می کنیم. 
هســتی ممكن یا اگزیستانس1: هستی ممکن عالی ترین ساحت وجودی انسان است. 
ساحت هســتی ممکن آن قلمروی است که در آن انسان به باشنده ای جایگزین ناپذیر و 
یکه تبدیل می شــود. برخالف ساحت های سه گانه پیشین، هستی بالفعل نیست. بنابراین 
نمی تــوان آن را به طریقی توصیف نمود که ســاحت های ســه گانه را توصیف می کنیم. 
همچنین بی مانندی و شــخصی بودن هســتی ممکن مانع از آن می شود که بتوانیم آن 
را تحت قواعد عام و کلی توصیف کنیم. هســتی داشــتن، در نظر یاسپرس با خود بودن، 
منحصربه فرد بودن و تاریخ واری خود هر فردی که خاص خویش است پیوند دارد. اصالت 
آدمی به تحقق چنین امکان هایی وابسته است. هستی داشتن، به عمل کردن به کاری و 
خواســتن چیزی ناظر است. در سپهر هستی ممکن است که انسان از آزادی، خالقیت و 
یا خودجوشی و خودانگیزی اصیل و محض برخوردار گردد. هستي ممکن بیش از آنکه به 
فرد خاصی اشاره کند، روشنگر کیفیت زندگي متفاوت انسان دارای هستی است؛ یعنی، 
وضعیتی که در آن فرد نوعی بی مانند از زندگی را تجربه می کند. این نوع از زندگی تنها 
در پرتو برخورداری از آزادی و بودنی اصیل اســت که امــکان وقوع می یابد. با این حال 
تحقق هستی ممکن به نظر یاسپرس، بر پایه ارتباطی به فعلیت می رسد که فرد با دیگران 
و جامعه برقرار می کند. یاســپرس شکوفایی هستی ممکن را به وسیله مفهوم هایي چون 

تاریخمندی، آزادي، استواري و غیره توصیف مي کند. )یاسپرس، 1971( 
نکته دیگری که یاسپرس آن را شرط تحقق هستي هر فرد می داند، ارتباط اصیل او 

1. Existenz
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با فرارونده1 است. انسان چون هستي ممکن با فرارفتن از خود و ارتباط با فرارونده خود 
را چون یک باشــنده اصیل مي شناســد. فرارونده »آن برتر از نام و از جایگاه« )نقیب زاده، 
1374( اســت که با رو کردن به ســوی او، آدمی می تواند به راستی آزاد و اخالقی باشد. 
»هستی نشانه آن است که بودن تجربی، دانستگی ناب و جان به تنهایی فهمیدنی یعنی 
خودبنیاد نیســتند و انسان محدود به جهان تجربی نیست، بلکه ذاتاً وابسته به فرارونده 

است«. )هورن، 1382؛ به نقل از یاسپرس، 1374: 872( 
اینک با توجه به انچه گفته شد می توان به بازاندیشی درباره کیفیت آموزشی پرداخت 
و متناسب با چهار ساحت هستی انسان، چهار گونه آموزش و چهار سطح کیفیت را مورد 

بحث قرار داد.
در سطح وجود، کیفیت هر نوع آموزشی به توان آن در آموختن دانش و مهارت هایی 
بستگی دارد که بتواند نیاز های زیست ـ روان شناختی، نیاز های اجتماعی و اقتصادی فرد 
را پاســخ گوید. از این رو در اینجا می توان از کارآیی و بهره وری به عنوان معیار ســنجش 
کیفیت ســخن گفت. بر این اســاس از نظام برنامه ریزی آموزشی چه در سطوح عمومی 
و چه در ســطوح تخصصی انتظار می رود تا بــه فراخور توانایی و آمادگی دانش آموزان و 
دانشجویان و بر پایه ارتباط افقی و عمودی میان محتوای آموزشی، آنچه را که مورد نیاز 
است عرضه کند. به کارگیری معیار های مؤسسات و بنگاه های اقتصادی در صورتی که تنها 
معیار های سنجش کیفیت تلقی نشوند، می توانند در جهت دهی به فعالیت های آموزشی 
مؤثر واقع شوند. بنابراین آموزش مهارت های فنی و حرفه ای برای تحقق هدف اشتغال زایی؛ 
آموزش قواعد و مقرارت اجتماعی و قوانین مدنی و آشنایی با دانش و قواعد رفتار سیاسی 
به منظور تربیت شهروندانی که بتوانند وظایف خود را در قبال دیگران و دولت ایفا کنند 
و مسئولیت پذیر باشند، از جمله آموزش هایی است که کیفیت آن را می توان با معیار های 
بیرونی ســنجید. روشن اســت که برنامه ریزی های سنجیده و دقیق در این ساحت باعث 

می شود فرد در زندگی احساس شادمانی و کفایت کند.
در سطح آگاهی کلی، کیفیت آموزش به میزان توانایی بیدار کردن تفکر علمی و پرورش 
روح پژوهش در دانشــجویان بستگی دارد. از رسالت های دانشگاه است که در کنار رشد 
تفکر انتقادی و خردمندانه در آنان زمینه های الزم را برای ظهور قضاوت های سنجیده و 
منطقی مهیا سازد. کمک به دانشجویان برای شناختن پدیده ها براساس مفهوم های کلی 

1. Trancendental
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و معتبر که امکان سنجش دقیق آنها را فراهم می سازد، در این مرحله حائز اهمیت است. 
در ســاحت روح، کیفیت آموزش در گرو آن است که نه تنها نسل جوان قادر باشد به 
خلق عالی  ترین دستاورد های هنری و فرهنگی بپردازد، بلکه بتواند میراث هنری و فرهنگی 
خود و به طور کلی آنچه را ســنت خوانده می شــود، حفظ کند و پاس بدارد. زیرا وحدت 
و یگانگی در پرتو رو کردن به این ارزش ها حاصل می شــود. نادیده گرفتن آن دســته از 
دانش ها و معرفت هایی که تعالی اخالقی و معنوی آدمی به آنها وابسته است، به بی معنایی 
و ســطحی بودن می انجامد. در این سپهر، آدمی با بنیادی ترین ایده های زندگانی معنوی 
خود مواجه می شــود. ایده هایی که چون راهنمایی، آگاهی آدمی را از تنگنا های زندگی 
هر روزه فراتر می برد و راه را برای پدیدار شــدن عالی ترین تجربه هستی آسا در او فراهم 
می سازد. مهم ترین رسالت دانشگاه کشاندن دانشجویان است به سوی سنت و ارزش های 
فرهنگی چــون زمینه ای برای وحدت معنوی افراد یک جامعــه و پایبندی به الزام های 

اخالقی. )هورن، 1382: 874-875(1
در ساحت هســتی ممکن، کیفیت به عالی ترین سطح معنایی خود می رسد. زیرا در 
این سطح کیفیت، با ساحت فردی انسان گره می خورد. بنابراین نمی توان آن را به کمک 
مفهوم های کلی و معتبر فهمید و سنجید و در نتیجه به کمک نظام  برنامه ریزی دقیق آن 
را به شکل مورد دلخواه درآورد. اگر در ساحت وجود، آگاهی و روح، کم یا بیش کیفیت 
آموزش به برنامه ریزی های دقیق وابسته است، در ساحت هستی چنین تالشی به کیفیت 
آموزشــی لطمه وارد می سازد. زیرا ســپهر هستی، سپهر آزادی، مشارکت و ارتباط است 
و در نتیجه قلمرو برنامه ریزی های عمدی و ســنجیده آموزشــی نیست. تحقق خویشتن 
انســان به مثابه هستی ممکن در گرو برخورداری آن نوع فرصتی است که بگذارد جوانان 
آزادی خویش را به دور از هرگونه تعصب و پیشــداوری و یا تعجیل، بر حسب عالی ترین 
امکان های خویش و به حســاب خود تجربه کننــد. نادیده گرفتن چنین امکانی، کیفیت 
حقیقی کار دانشگاه ها را به سطح همگانی تقلیل می دهد. همان گونه که هورن می گوید: 
1. در ســاحت هستی )اگزیســتانس( وقتی از اخالقی و معنوی بودن انسان صحبت شد منظور این 
است كه انسان هستی دار وقتی با فرارونده »خدا« ارتباط برقرار كند، واقعًا اخالقی و معنوی است. در 
این ســاحت اخالقی بودن و معنوی بودن به عملی شخصی تبدیل می شود. اما در سطح روح بحث 
دستیابی به كلی ترین ایده های عقلی است. احکام و قواعد اخالقی نیز در این معنا عقلی هستند. در 
این سطح فرد از طریق آشنایی با سنت و فرهنگ با این قواعد آشنا می شود و آنها را راهنمای عمل 
خود قرار می دهد. در اینجا می توان از آموزش و برنامه ریزی استفاده كرد. در حالی كه برای اخالقی 

بودن در سطح هستی نمی توان برنامه ریزی كرد. بلکه به انتخاب آزاد او بستگی دارد.
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»تأکید بیش از اندازه بر جنبه عملی و کارکردی به شکست می انجامد، زیرا هستی به دست 
آوردنی نیســت بلکه فقط چون یک موهبت آزموده می شــود... ]بنابراین[ معنای تربیتی 
که در راه دســتیابی به هستی اســت تنها این است: نادیده نینگاشتن امکان خود شدن، 
منحرف نشدن از راه هستی، فرونگذاردن نیاز به دستیابی به برترین مقصد بر اثر افتادن 

به دام زیرکی و سازشکاری«. )هورن، 1382: 875-876( 

5. بحث و گفتگو
در این مقاله کوشیده ایم نشان دهیم که چگونه در یک یا دو دهه اخیر رویکرد نولیبرالی 
بر تلقی ما از کیفیت آموزش عالی در ایران تأثیرگذارده است. تأثیری که رد آن را هم بر 
نگرش صاحب نظران و متخصصان آموزش عالی می توان یافت )فراستخواه، 1395( و هم 
در متن اســناد مصوب آموزش عالی. چنانچه گفته شد نگرش کنونی ما درباره مأموریت  
تجاری ســازی دانش در دانشگاه ها با آنچه درکشــور های توسعه یافته صنعتی رایج است 
همســویی دارد. بر همین اساس اســت که کیفیت برنامه ریزی آموزش عالی نیز با معیار 
کارآیی و بهره وری سنجیده می شود. روشن است که چنین رویکردی به دانش و دانشگاه 
با گفتمان دینی، معنوی و فرهنگی ایرانی که نظام سیاســی نیز از آن پشتیبانی می کند 
ناســازگار است. از سوی دیگر، تقلیل کار دانشگاه ها به تولید و فروش دانش، قادر نیست 
پاســخگوی همه نیاز های وجودی انسان باشــد. بحران های اقتصادی و اجتماعی کنونی 
ما نیز بر تقویت جهت گیری های بازاری آموزش عالی دامن زده اســت. از یک سو جامعه 
کنونی ما با بحران اشــتغال و بیکاری مواجه اســت و از سوی دیگر رقابت های اقتصادی، 
فنی و بین المللی زمینه پذیرش چرخش آموزش عالی به سوی بازار را فراهم کرده است. 
این در حالی است که هدف رسمی نظام آموزش عالی، تربیت انسان های دینی و معنوی 
است. همان گونه که گفته شد در اینجا ما با نوعی ترکیب التقاطی مواجهیم. این وضعیت 
ممکن است به ظهور نوعی شیزوفرنی و از هم گسیختگی تربیتی و یا ناباوری به ارزش ها 
و در نتیجه هیچ انگاری بینجامد. یکی از علت های پدید آمدن این وضعیت آن اســت که 
نظام آموزش عالی ما فاقد هرگونه مبانی فلســفی روشنی است تا امکان ارتباط ارگانیک 
میان جهت گیری های فلسفی نظام و راهبرد های کلی و جزئی آن فراهم گردد. به همین 
دلیل است که چگونگی پیوند میان آرمان ها و بیانیه های ارزشی مندرج در اسناد آموزش 
عالی با بســیاری از راهبرد های ملی، میانــی و عملیاتی که بر بنیاد منطق بازار و به قصد 
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تجاری ســازی دانش و دانشــگاه وضع شده اند آشکار نیســت. آنچه رخ داده است ظهور 
یک ترکیب التقاطی در اســناد بوده که کم ترین پیامد آن شعاری شدن آرمان ها و بیانیه 

ارزش های اسناد آموزش عالی است.
برای برون رفت از این وضعیت در گام نخست، به فلسفه ای برای آموزش عالی نیازمندیم 
که بتواند تصویری گشــوده از وضع وجودی بشر ترسیم کند. در تدوین چنین فلسفه ای 
از یک ســو باید به پژوهش هایی که در علوم انســانی و اجتماعی انجام شــده است توجه 
داشت و از سوی دیگر و بر بنیاد یک جهت گیری فلسفی، به مطالعه منابع غنی فرهنگی 
و جهانی پرداخت. منابع موجود در سنت فرهنگی ما، در صورتی که تنوع آنها دیده شود 
و با خارج شدن از چارچوب های محدود زمانی و تاریخی خود، بر حسب نیاز های کنونی 
بازخوانی گردد، حاوی نیروی عظیمی برای پاسخ گویی به نیاز های روحی و معنوی نسل 
جوان اســت. ما نیازمند آن نوع نگرش فلســفی در آموزش عالی هستیم که بتواند سنت 
تاریخی ما را با دانشگاه پیوند زند. به نظر نمی رسد که در چهار دهه گذشته کوشش ها در 
این راه به موفقیت چندانی منجر شده باشد. یکی از علت های مهم چنین شکستی نادیده 
گرفتن تنوع و گســتردگی میراث فرهنگی و از سوی دیگر، ناتوانی در ایجاد ارتباط میان 
دانشــگاه با سنت تاریخی ما است. نگاه محدود به فرهنگ و کوشش برای برنامه ریزی به 
قصد ایجاد فهمی یکســان و یکدســت از آن و کوشش برای برنامه ریزی همه جانبه برای 
آن، چون مانعی بزرگ امکان های اصیل چنین پیوندی را از میان برده است. آموزش عالی 
در کنــار برنامه ریزی های ایدئولوژیک برای حوزه های اقتصادی و اجتماعی به فلســفه ای 
نیازمند اســت که همواره خطرات چنین انحرافی را گوشزد نماید. چنین فلسفه ای بیش 
از آنکه جزمی باشــد، انعظاف پذیر اســت و بیش از آنکه ایجابی باشــد، سلبی است. این 
فلسفه از آن رو سلبی است که با نگاهی تاریخی به سنت فلسفی و در نظرگرفتن ناتوانی 
نوع آدمی در ارائه یک پاســخ نهایی و تمام به مســئله انســان، با آگاهی به حد خود، از 
ارائــه هرگونه نظریه پردازی جزمی درباره انســان پرهیز می کند. از این رو در حالی که به 
نقد آن دســته از رویکردهایی که مدعی یافتن و ارائه یک پاسخ نهایی به مسئله انسان و 
نیاز های او هستند، می پردازد، مطالعه مسائل انسانی ای چون از خودبیگانگی، بی معنایی، 
مسخ شــدگی، روزمرگی، مصرف گرایی و در نهایت بی ریشگی انسان را، که حاصل بحران 

کنونی جهان سرمایه داری است، در دستور کار خود قرار می دهد.
گام دوم، وضع سیاست ها و تدوین برنامه های متناسب با آن فلسفه آموزش عالی است. 
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ماهیت ســلبی و انعطاف پذیر این فلسفه مانع از آن خواهد شد که سیاست ها و برنامه  ها 
جز در مواردی معین، رنگی ایدئولوژیک و جزمی پیدا کنند. به سخن دیگر، سیاست های 
آموزش عالی در کنار آماده سازی نسل جوان برای زندگی در دنیای کنونی، با حفظ آزادی 
آکادمیک امکان برخورداری از تجربه های معنوی و شــخصی را به حساب خود آنها فراهم 
می ســازد. ایجاد چنین فضایی مانع از بروز بی انگیزگی و ناشــادابی در فضای دانشگاهی 
خواهد شــد. به ســخن دیگر، برنامه ریزی برای همه ابعاد زندگی دانشگاهی، غنای آن را 
از بین می برد و دانشــجویان و استادان را به سوی میانگین سوق داده و کنش های آنها را 
سطحی می سازد. در چنین زمینه ای است که کیفیت در معنای واقعی خود بروز خواهد 
کرد. در حالی که در یک جامعه بازاری، ارزش آموزش عالی برای ماندن در عرصه رقابت 
ملی و جهانی با میزان تولید و فروش دانش سنجیده می شود، در یک نظام آموزش عالی 
انسانی، ســنجش کیفیت آن با معیار های گوناگونی انجام می شود. روشن است که برای 
حل مســائل کنونی آموزش عالی نمی توان راه حل های قدیمی را تجویز نمود. نمونه ای از 
تجویز راه حل های قدیمی برای مســائل کنونی آموزش عالی را در نوشته باقری )1396( 
مشاهده می کنیم. او پس از بحث درباره اثرات مخرب تجاری سازی بر آموزش عالی ایران 
و طرح بعضی از دیدگاه ها برای حل این معضل، با تکیه بر دیدگاه »مقدســی« جهانگرد و 
اهل سیاحت قرن چهارم هجری، بیان می کند که علم آموزی در دانشگاه ها باید در خدمت 
دستیابی به حقیقت باشد. چنین کوششی با تهذیب نفس و پرهیز از مشهورات و به کارگیری 
نکته ســنجی های دقیق الزم همراه است. به نظر او پیوند میان حقیقت و اخالق می تواند 
مقاومت در برابر تجاری ســازی دانش را ممکن سازد. )باقری، 1396: 35( اینکه در پرتو 
تحوالت عمیق اجتماعی و معرفتی جوامع کنونی چگونه می توان به گذشته بازگشت و به 
ارائه توصیه های اخالقی برای برون رفت از چنین بحرانی بسنده کرد، چندان روشن نیست. 
این مقاله از زوایه و چشــم انداز دیگری به مأموریت های دانشــگاه ها پرداخته  است. 
چنانچه گفته شد، می توان متناسب با هر سطح و ساحت وجودی انسان، کیفیت آموزشی را 
به گونه ای متفاوت سنجید، بدون آنکه کاماًل اهمیت رویکرد اقتصادی به دانش نادیده گرفته 
شود. مؤلف امکان طرح چنین چشم اندازی را در فلسفه هستی گرای1 کارل یاسپرس یافت 
و کوشید تا امکان چنین سنجشی را در حوزه آموزش عالی نشان دهد. یاسپرس را می توان 
از جمله فیلسوفانی دانست که به ریشه های بحران نظام برنامه ریزی آموزشی و ناتوانی آن 

1. Existential Philosophy
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در برآوردن نیاز های عمیق هستی انسان پی برده است. ایده یا مفهوم دربرگیرنده که در 
این مقاله از آن سخن گفته شد، طرحی از ساحت های وجودی انسان ترسیم می کند که 
فرا رفتن از همه محدودیت های زیســتی و اجتماعی انسان و اندیشیدن درباره عالی ترین 
امکان های وجودی او را، ممکن می سازد. طرح ایده انسان چون در برگیرنده، مانع از آن 
می شــود که او را تا حد یک نیروی صرفاً زیســتی ـ اجتماعی محدود تقلیل دهیم و در 
نتیجه توانایی های عالی تر او را نایده انگاریم. بر همین اســاس است که او به نقد نقص ها 
و ضعف های نظام برنامه ریزی آموزشی مدرن، علی رغم فوایدی که دارد، می پردازد. هدف 
این مقاله آن بود تا در پرتو همین ایده، راهی برای بازاندیشی در مفهوم و معنای کیفیت 

بگشاید و نسبت آن را با سپهر های گوناگون هستی آدمی مورد سنجش قرار دهد. 
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