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و  ایران عالی آموزشدر  «ارزیابی کیفیت» شناختیانسانبر مبانی  تأملی
 اسالمی شناسیانسانسنجش سازواری آن با 
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 چکیده
 آموزشارزیابی کیفیت در  شناختیانسانحاضر با هدف سنجش سازواری مبانی  پژوهش

تحلیل کیفی تحلیل مفهومی،  هایاستفاده از روشو با  اسالمی شناسیانسانایران با  عالی
انجام گرفته است. بر این اساس، در ابتدا پس از بیان جایگاه ارزیابی  و استنتاجی محتوا

این فلسفه تبیین شده است.  شناختیانسانکیفیت در فلسفه بازارمحور نولیبرالیسم، مبانی 
و اصالحات بازارمحور در هم تنیده در  نشان از آن دارد که ارزیابی کیفیتپژوهش  هاییافته

متکی بر مفهومی تحول یافته از انسان اقتصادی در بطن تفکر  شناسیانسانآن، در ساحت 
فلسفی نولیبرالیسم است. این اصالحات بازارمحور، در ساحت نظری و عملی متکی بر 

اصول خواهی و خرد ابزاری هستند که با اصولی مانند رقابت، خودمحوری، بیشینه
اسالمی مانند حفظ و ارتقای فردیت، تکیه بر فطرت الهی، کرامت انسان،  شناسیانسان

 های جدی دارند. حفاظت از آزادی و اصل عاملیت انسان تناقض
 

شناختی، انسانعالی،  آموزشارزیابی کیفیت، اصالحات بازارمحور،  کلیدی: واژگان
 نولیبرالیسم.
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 بیان مسئله
ی، همواره یکی آموزشیک برنامه یا بخشی از فعالیت یک نظام عنوان بهارزیابی کیفیت 

وری آارزیابی را گرد (2008) 1پاتون است. بوده گذارانسیاستهای از دغدغه
قضاوت درباره  منظوربهو بروندادهای برنامه  هاویژگیو  هافعالیتاطالعات درباره 

 ریزیبرنامهجهت  گیریتصمیمبرای  رسانیاطالعیا  برنامه اثربخشیبرنامه، بهبود 
آن را بخش مهمی از  توانمیارزیابی تاریخی طوالنی دارد و  .تعریف کرده استآینده 

دهه حدود ، از وجود بااینی در طول تاریخ دانست. آموزشساالر اداری و نظام دیوان
 2«کیفیتتضمین »و میالدی در غرب شاهد بروز گفتمان نوینی از ارزیابی  0719

های پیوند با پدیده در و 3آن را بخشی از نظام فکری نولیبرالیسم توانمیهستیم که 
و  6«سازیتجاری»، 5«مدیریت عمومی نوین» ،4«سازیبازاری»دیگری مثل 

 آموزشنظام  کاراییو  8«شفافیت زبان» ، گسترشکه هدف آن دانست 7«گوییپاسخ»
 (.2003، 10؛ بل2000، 9و رایت شور) عالی است

یک مکتب فکری و فلسفة سیاسی، خیزش نوعی فردگرایی  عنوانبه نولیبرالیسم
دالت اجتماعی و برابری اولویت است که آزادی فردی را بر ع رقابتی و انحصارطلب

، (1988، 1944) 11هایک همچونبا آثار متفکرانی  1930دهد. این نگرش از دهه می
با ائتالف  1980و  1970( مطرح شد و از دهة 1984) 13( و بوکانن 2002) 12فریدمن
 عدمسیاست سازی، قوت گرفت. خصوصی در عرصه عمل 14«تاچر -ریگان»سیاسی 
کوچک از نمونه  هایدولتو شعار  سازیتجاری، بازار و تجارت آزاد، مداخله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Patton 
2. Quality Assurance (QA)  
3. Neoliberalism 
4. Marketisation  
5. New Public Management (NPM) 
6. Commercialization  
7. Accountability  
8. language of clarity 
9. Shore & Wright  
10. Ball  
11. Hayek  
12. Friedman 
13. Buchanan 
14. Reagan-Thatcher Coalition  
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، و محمدی های مختلف اجتماعی است )زیباکالمنولیبرالیسم در عرصه هایسیاست
این وعده را محقق کند.  ستتوانمیرویکردی بود که « مدیریت عمومی نوین» (.1396

سعی در توسعه مدیریت  اصلی نولیبرالیسم، هایجلوهیکی از  عنوانبهاین رویکرد، 
سود در نهادهای تربیتی دارد )میرزامحمدی و محمدی، -بازارمحور و منطق هزینه

 .گیردمیدر نظر « بنگاه اقتصادی»نظام تربیتی را شبیه به یک  ( و2018
 دههدانشگاه از اواخر  ازجملهسازی نهادهای خدمات عمومی و موج خصوصی 

، جنبش جهانی «1ها و توسعة اقتصادیسازمان همکاری» عضو در کشورهای 1970
، 1990هة بعد از نیمة د خصوصبهو اعتبارسنجی نهادهای تربیتی « تضمین کیفیت»

المللی نهادهای بین تأثیرتحت « بازارمحور»، ظهور و رواج الگوی سازیتجاریموج 
های مهمی از این بخش 2و سازمان تجارت جهانی اقتصادی همچون بانک جهانی

محور در آموزش عالی که اصالحات بازار بود( معتقد 2011) 3بارنتگفتمان هستند. 
رای ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک حاوی دغدغه اقتصادی باشند، دا اینکهاز  بیش

این تحوالت دارای ابعاد فرهنگی و معنایی عمیقی  ،(1388. به تعبیر فراستخواه )هستند
بخشی  عنوانبهعالی  آموزشبرای مطالعه انتقادی ارزیابی کیفیت در  بنابراینهستند، 

رف و فلسفی به این مسئله نگریسته مهم از اصالحات بازارمحور، باید با نگاهی ژ
عنوان بخشی از اصالحات بازارمحور در به« ارزیابی کیفیت»در این منظر،  شود.

که با مدیریت نوین عمومی در هم تنیده است و  شودمیعالی درنظر گرفته  آموزش
ه گرایی از نمودهای آن بو نتیجه هادانشگاه بندیگرایی، رتبهگویی، رقابتیج پاسخترو

عنوان بخشی مهم به« ارزیابی کیفیت»ر این پژوهش، روند. به عبارت دیگر، دشمار می
از دانشگاه بازارمحور و در هم تنیده با مبانی فلسفی و اصالحات روبنایی نظام فکری 

 . گیردمینولیبرالیسم مورد مطالعه قرار 
د جنبش تضمین های مرتبط با آن هماننسازی و پدیدهبازاریبسیاری از متفکران، 

تحت حاکمیت ائتالف  1970دانند که از دهة ای میرا پروژه (QA) کیفیت
ها سازمان همکاری»عالی کشورهای عضو  آموزش نظامتاچر در  -ریگان کارنومحافظه

در حال اجرا است و گرچه در این مدت ماهیت آن  (OECD« )و توسعة اقتصادی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)  
2. World Trade Organization (WTO)  
3. Barnett 
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؛ 2011، 1است )وب شده حفظدچار تحوالتی شده است، ولی اصول مهم آن همواره 

جنبش تضمین کیفیت در  (.2011، 4؛ فوردی2013، 3؛ آمبروزیو2011، 2فاسکت
به  بااست که سعی دارد  سازیبازارینهادهای اجتماعی و تربیتی بخشی مهم از فرایند 

بازارمحور در مدیریت نهادهای تربیتی، آنها را نسبت به بودجه  کارگیری الگوهای
و  سازیبازاریاز ارکان مهم « پاسخگویی»کند. « پاسخگو»مصرف شده و زمان 

و دیگر نهادهای  هادانشگاهعالی است. لزوم پاسخگویی  آموزشمدیریت نوین در 
 1970ولی از دهة بوده است، توجه مورداجتماعی در مقابل نیازهای روزمره همواره 

معنای این مفاهیم دچار تحوالتی شد و با حاکمیت گفتمان بازارمحور  1980و
تلقی نوین از ارزیابی  معنایی جدید به خود گرفت.« کارایی»نولیبرالیسم، پاسخگویی و 

آموزش عالی به شمار  سازیبازاریعالی که از ارکان مهم  آموزشکیفیت در نظام 
و توسعه  هادانشگاه بندیرتبهی، اعتبارسنجی، استانداردسازی، ت رود و پاسخگویمی

 . استهای مهم آن های بیرونی از بخشبر اساس مقیاس« خودارزیابی»
عالی در  آموزشبا توجه به اهمیت یافتن موضوع کیفیت و پاسخگویی نظام های 

یران نیز عالی ا آموزشدغدغه ارتقا و تضمین کیفیت نظام دانشگاهی در نظام  جهان،
مطرح شده، و در اسناد باالدستی مانند برنامه های توسعه، نقشه جامع علمی کشور، 
قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار 

اعتبارسنجی علمی  مسئولیت ارزیابی و 1379گرفته است. در این راستا، از سال 
و کشور واگذار شده  آموزشعالی به سازمان سنجش  آموزش مؤسساتدانشگاه ها و 

 آموزشن توسط مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت اجرای آ
این مرکز بیش از دو دهه است که نسبت به انجام عالی مدیریت و راهبری می شود. 

 شآموز مؤسساتی دانشگاه ها و آموزشارزیابی درونی و بیرونی کیفیت گروه های 
عالی و در جهت جامه عمل پوشاندن به چشم انداز وزارت یعنی استقرار نظام جامع 

های مهم مرکز ده است. ازجمله فعالیتعالی، اقدام کر آموزشتضمین کیفیت در 
به اقدامات  توانمیعالی  آموزشتحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت 

...(، و پژوهشی )شامل تولید دانش مناسب و، ....(و های )شامل برگزاری کارگاهآموزش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Webb 
2. Foskett  
3. Ambrosio  
4. Furedi  
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)وزارت  ...( اشاره کردها وفعالیت ریزیبرنامهدیریت و کارشناسی و اجرایی )شامل م
ترین دستاورد مرکز را  . شاید بتوان مهم(1396علوم تحقیقات و فناوری، 

عالی کشور طی  آموزشزی و ایجاد گفتمان بهبود و تضمین کیفیت در نظام سافرهنگ
دانشگاهی در سطح کشور پیدا کرد  توانمیای که اکنون نگونهدو دهه اخیر دانست به

جمله هایی نیز داشته است که ازکه درگیر ارزیابی کیفیت نباشد. لکن این طرح، چالش
این  است. سازیبازارین بر منطق آ اساسبر مشکالت اجرایی،  افزوننها آترین مهم

عالی بدل شده  آموزشگذاری بخشی مهم در مباحث نظری و سیاست عنوانبهگفتمان 
)محمدی،  شودمیدیده  وضوحبهعالی  آموزش( و در اسناد مختلف 1391)باقری، 

 هایان سازواری آن با مبانی و هدف(. بررسی و نقد این گفتمان و میز1397
های در پژوهشهای پژوهشگران حاضر است که اسالمی از دغدغه وتربیتتعلیم

؛ محمدی و 2017، 1)میرزامحمدی و محمدی اندتوجه کردهمختلف به آن 
 (. 1393؛ محمدی و زیباکالم، 1397، همکاران؛ محمدی و 2019میرزامحمدی، 

عنوان ارزیابی کیفیت به ،با نگاهی فلسفی تالش شده استدر پژوهش حاضر 
هم دقیق ارزیابی کیفیت و مبانی شود. البته ف بررسیبخشی مهم از دانشگاه بازارمحور 

بر است.  سازیبازاریآن، مستلزم بررسی ابعاد مختلف دانشگاه بازارمحور و گفتمان 
در دانشگاه پرداخته  سازیبازاریشد تا به تحلیل گفتمان سعی  نخست این اساس،

ارزیابی » شناختیانسانشود و سپس به تحلیل و نقد مبانی فلسفی و به خصوص 
سپس در بررسی اجمالی به عنوان بخشی از این گفتمان مبادرت شود. به« کیفیت

 )باقری،« نظریه اسالمی عمل»، برگرفته از «اسالمی شناسیانسان»مقایسه این مبانی با 
گفتمان ارزیابی کیفیت در  تأثیرپرداخته شود. برای بررسی میزان ( 1382و  1390

های توسعه چهارم تا ششم، نقشه جامع عالی نیز قانون برنامه آموزشاسناد پشتیبان 
، قانون اهداف وظایف و تشکیالت وزارت علوم تحقیقات و فناوریعلمی کشور، 

نظام نظارت وزارت علوم، و سند ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در  نامهآیین
 پرسش. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به سه شودمی بررسی عالی آموزشنظام 

عالی  آموزشارزیابی کیفیت در نظام  شناختیانسانمبانی الف(  پژوهشی است:
اسناد پشتیبان نظام  ارزیابی کیفیت در شناختیانسان؟ ب( مبانی هستندچه  بازارمحور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mirzamohammadi & Mohammadi 
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در ارزیابی کیفیت  شناختیانسانمبانی  ؟ ج( تا چه اندازههستندچه عالی ایران  آموزش

 است؟ سازواراسالمی  شناسیانسانبا مبانی  بازارمحورعالی  آموزشنظام 
 پژوهش روش

ارزیابی »اول از روش تحلیل مفهومی از نوع  پرسشدر این پژوهش برای پاسخ به 
، هدف تحلیل (1388) 1و دنیلز کومبز به گفتهشده است.  گرفتهبهره « ساختار مفهوم

، فهم ساختار مفهومی زیرساز یک نظریه و تعیین کفایت آن برای «ساختار مفهوم»
استفاده در تحقیقات تربیتی است. این پژوهشگران چهار رهنمود مهم را برای روش 

: در نظر گرفتن جنبة اخالقی نگریستن به جهان اندکردهتحلیل ساختار مفهوم پیشنهاد 
مفهومی به افراد و جهان(، توانایی در نیل به مقاصد تربیتی، )شیوة دید این ساختار 

های موجه بودن فرایندهای زیربنای ساختار مفهومی و بررسی انسجام و ناسازواری
عنوان به سازیتجاریساختار مفهومی. بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است تا 

 شناختیانسانمبانی بر  تأکیدشود و فرایندهای زیربنای )با یک مفهوم تحلیل 
نولیبرالیسم و مفهوم انسان اقتصادی( این ساختار مفهومی، میزان انسجام و ناسازواری 
 ،و همچنین شیوة دید آن به افراد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند و در نهایت

 د.شوتربیتی بررسی  هایتوانایی آن در نیل به هدف
عالی  آموزشتوای اسناد پشتیبان دوم نیز از روش تحلیل مح پرسشدر پاسخ به 

عالی )سند  آموزشبهره گرفته خواهد شد. برای رسیدن به این هدف، اسناد پشتیبان 
توسعة چهارم تا ششم و نقشة جامع علمی( از جهت میزان و نحوة پرداختن به مفهوم 

مندرج در آنها مورد تحلیل کیفی قرار  هایو نسبت آن با سایر هدف« ارزیابی کیفیت»
 2خواهند گرفت. برای تحلیل محتوا در این قسمت از روش تحلیل محتوای تلخیصی

عنوان بخشی از روند کلی در این گام، ارزیابی کیفیت بهبهره گرفته خواهد شد. 
مربوط  هایو مقوله شدهعالی بررسی  آموزش سازیبازاریو « مدیریت نوین عمومی»

 اند. ین روند مورد پژوهش قرار گرفتها به
و در  شودمیبر واحد کلمه آغاز  تأکیداین روش تحلیل محتوا با روش کمی و با 

و اصالحات بازارمحور )مانند « ارزیابی کیفیت»آن ابتدا کلمات و مفاهیم مرتبط با 
های علم و تقاضا، رقابت، پارک -محوری، محوریت عرضهسازی، مشتریکاالیی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Coombs & Daniels 
2. summative 
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ند. در گام بعدی شوبنیان و...( در اسناد مذکور بررسی میهای دانشفناوری، شرکت
و  سازیتجارینحوة کاربرد مفاهیم مرتبط با  ،تا به صورت تفسیری شودمیسعی 

 شود.  بررسیارتباط آن با عناصر دیگر متن در اسناد مذکور 
استنتاجی بهره  -پژوهش حاضر از روش تحلیلی درسوم  پرسشبرای پاسخ به 

تا با تکیه بر الگویی از انسان در اسالم که  شودمی. در این قسمت سعی شودمیگرفته 
عالی مورد  آموزشدر  شناسیانساناصول ارائه داده است،  (1387و 1390باقری )

 شود.  اقدامعالی  آموزشاستنتاج قرار گیرد و بر مبنای آنها به نقد ارزیابی کیفیت در 
 

 ی پژوهشهایافته
از  عالی آموزشدر نظام  بازارمحور: ارزیابی کیفیت پژوهشاول  پرسشپاسخ به 
  ؟گیردمی سرچشمه شناختیانسانچه مبانی 
عالی مبتنی بر  آموزش« ارزیابی کیفیت»طور که بیان شد، گفتمان نوین در همان

که باید به  گیردمینهادی شبه بازار در نظر  عنوانبهتفکر بازارمحور است و دانشگاه را 
سود اداره -و مبتنی بر عقالنیت اقتصادی و منطق هزینه« مدیریت نوین عمومی»شیوه 

ی و آموزشگذاری و سیاست ریزیاین نظام فکری، همه ارکان برنامهشود. در 
د عالی، هویتی بازارمحور به خو آموزشخصوص فرایند ارزیابی کیفیت نهادهای به

سود ارزیابی  -. در این فرایند، تولید نتایج عینی با محوریت منطق هزینهگیرندمی
از محورهای اساسی  سازی دانشو کاالیی سازیتجاریند و میزان موفقیت در شومی

در ارزیابی کیفیت، منوط به موفقیت آنها در  هادانشگاهروند. موفقیت آن به شمار می
منابع مالی آنها منوط به کسب رتبه و  تأمینت و دانش اس سازیتجاریتولید و 

ی دیگر است. ارزیابی کیفیت بازارمحور در ساحت هادانشگاهموفقیت در رقابت با 
 است.« 1انسان اقتصادی»گرفته از تفکر نولیبرالیسم و ایده بر شناختیانسان

انسان »نولیبرالیسم در سطح فلسفی مبتنی بر مفهومی از انسان است که از آن به 
در بطن تفکر فلسفی نولیبرالیسم دو الگوی  ،کلی صورتبه. شودمیتعبیر « 2اقتصادی

 افرادی مانندمشاهده کرد: الگوی انسان اقتصادی در منظر  توانمیرا  شناختیانسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Homo Economicus  
2. Homo Economicus  
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در منظر هایک « 2انسان قانونی»( و الگوی 1993) 1( و گری بکر1984بوکانن )

(. این الگوها دارای نقاط تمایز و مشترکات مهمی هستند که در پژوهشی دیگر 2010)
این دو الگوی  (.1397، همکاراناست )محمدی و  شدهاشاره مفصل به آن  صورتبه

نقش  خصوصبهضمن داشتن اختالفات عمیق در باب تبیین انسان و  شناختیانسان
قاعده و  عنوانبهبازار را  نوعیبهو عمل انسان، هر دو  عقالنیت در فرایند انتخاب

 هستند.  سازیبازاریدانند و مدافع های انسانی میالگوی برتر تمامی اعمال و انتخاب
یکی  عنوانبهانسان اقتصادی را « 3انتخاب عمومی»( در طرح نظریه 1984بوکانن )

 نظریة انتخاب عمومی دارای سهداند. انسان می« انتخاب»تبیین فرایند  محورهای مهم
 عنوانبه، انسان اقتصادی و سیاست 4شناختیفردگرایی روش»مفهوم کلیدی است: 

یکی از  عنوانبه شناختیروش(. فردگرایی 13ص ،1984)بوکانن، « 5موضوع مبادله
ترین عناصر نظریة انتخاب عمومی است. بوکانن همانند هایک مدعی است که در مهم

کند، فرد است یادین که انتخاب، عمل و رفتار میواحد بن»همانند اقتصاد سیاست نیز 
او نظریة نوین خود در باب «. و نه واحدهای ارگانیک مثل حزب، استان یا ملت

(. 13ص ،1984خواند )بوکانن، می« یک نظریة فردگرایانه در سیاست»سیاست را 
آن تفسیر  هدهنداصر تشکیلهای نظام را از طریق عن، ویژگیشناختیروشفردگرایی 

کند و معتقد است که سیاست نیز همانند اقتصاد، مبتنی بر عالیق فردی افرادی می
منافع خود هستند. انسان اقتصادی از دیگر عناصر این  6سازیاست که در پی بیشینه

های مختلف اجتماعی و سیاسی منظور این است که انسان در مقام نظریه است و
(. 1391و ساعی،  پرستدیناست ) خواه و واجد خرد ابزاریزیاده، مبتکر، حسابگر

نیازهای خود  تأمینسازی تولید ثروت است. او در پی انسان اقتصادی در پی بیشینه
صادی است و آنچه روابط اقت تعریف قابلاست و در روابط اقتصادی خود با دیگران 

، 7اخالقی و معنوی )بوکانن و جفریست و نه مالحظات زند، عالیق اواو را رقم می
1984 .) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gary Becker  
2. Homo Legalis  
3. Public Choice  
4. Methodological individualism  
5. Politics- as- exchange  
6. Maximizing 
7. Geoffrey 
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های اجتماعی است. لگوی انسان اقتصادی به سایر حوزهگری بکر در پی تعمیم ا
 بود( معتقد 1394داند. فوکو )می 1شناسیکنشرفتار و علم  عنوانبهاو علم اقتصاد را 

علم رفتار، دو پیامد  عنوانبهها در تعریف علم اقتصاد که دیدگاه بکر و دیگر نولیبرال
مهم در پی دارد: تحلیل امر غیراقتصادی به شیوة اقتصادی و ایجاد نوعی ذهنیت 
حکومتی که مبنای آن بر نقادی حکومت بر مبنای بازار است. متفکران نولیبرال مفهوم 

اش بررسی اقتصاد را گسترش دادند و آن را معادل علم رفتار در نظر گرفتند که وظیفه
تحلیل اقتصادی امر »های انسان است و فوکو از آن به درونی فعالیتعقالنیت 

فوکو در  زعمبه(. بنابراین 330 ،1394)فوکو، « کرده استغیراقتصادی تعبیر 
رمزگشایی از رفتار اجتماعی غیراقتصادی به روش اقتصادی »نولیبرالیسم ما شاهد 

 (. 333 ،1394)فوکو، « هستیم
و دیگر متفکران نولیبرالیسم به تعریفی نوین از مفهوم  نظریات امثال بکر، بوکانن

های زیادی دارد. این چرخش در شد که با تلقی سنتی تفاوتمنجر انسان اقتصادی 
مفهوم انسان اقتصادی را یکی از مبانی اساسی نولیبرالیسم و تفاوت آن با لیبرالیسم 

این تحول شامل »: داده است( این تغییر را چنین شرح 2009) 2کالسیک است. رید
« رقابت»مبتنی بر  شناسیانسانبه « 3مبادله و دادوستد»مبتنی بر  شناسیانسانتغییر از 

 دادوستدکه  به رقابت دارای پیامدهایی است: درحالی دادوستداست. این تغییر از 
رفت، در منظر نولیبرالیسم رقابت امری مصنوعی است که امری طبیعی به شمار می

مقابل گرایش به انحصار و همچنین دخالت دولت محافظت شود. رقابت نیاز باید در 
 به دخالت دائمی دولت دارد البته نه دخالت در بازار، بلکه دخالت در شرایط

(. بنابراین چرخش اردولیبرالیسم از مبادله به 28ص ،2009)رید، « زمینة[ بازار]پیش
و فعال  4داری ایجابیحکومت شد که وجودمنجر رقابت محض به عقالنیت سیاسی 

بخشد. برخالف تصور لیبرالیسم کالسیک و نئوکالسیک، الزمة را مشروعیت می
نوین نه محدودیت دولت از دخالت در بازار، بلکه همراهی دولت با عقالنیت سیاسی 

 ،1394)فوکو، « باید به نفع بازار حکومت کرد و نه به سبب بازار»اقتصاد بازار است: 
 (. 172ص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Praxeology 
2. Read  
3. Exchange  
4. Positive  
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نیز شد. بر « 1سرمایة انسانی»ظهور دیدگاه  موجباین مفهوم از انسان اقتصادی 

این اساس، انسان باید با مدیریت صحیح منابع و زمانی که در اختیار دارد، وجود 
گیری هر چه پرورش دهد و عرصه را برای بهره سرمایهیک  عنوانبهخویشتن را 

فراهم سازد. این تلقی از حکومت و « صادیآفرینی اقتارزش»در فرایند  آنهابیشتر از 
که انسان اقتصادی در منظر بازار باعث تحول در مفهوم انسان اقتصادی نیز شد درحالی

و انسان دخیل در مبادله بود، انسان اقتصادی نولیبرالیسم یک  گرمبادلهلیبرالیسم انسان 
فقیت در فعالیت مو در پی هاانسانهمة »است. در منظر نولیبرالیسم  2کارآفرین

(. در این 70ص ،2013، 3)اوکساال« اقتصادی خود و پیروزی در بازی اقتصاد هستند
به خویشتن و  عالقه بایک بازی است که در آن افراد  عنوانبهکل جامعه »دیدگاه، 

)اوکساال، « کننداتمیک برای رسیدن به بیشترین نتیجة اقتصادی فعالیت می صورتبه
رینی ناظر بر مدیریت بهینة منابع و زمان برای تولید ثروت و (. کارآف70ص ،2013

ند. کنرقابت می با هماقتصادی  هایانسانسود اقتصادی است و در این مسیر است که 
تر باشد. از د در رقابت کارآفرینانه موفقتوانمیتر باشد، هرچه فرد در این زمینه موفق

موجودی خودمحور  عنوانبهبر انسان  تأکیددیگر نتایج این مفهوم از انسان اقتصادی، 
شناخت گری است. در این منظر انسان با واجد خصیصة خرد ابزاری و محاسبه و

 های، به مدیریت برای تحقق هدف«4کارفرمای خویشتن» مثابهدقیق شرایط رقابت، به
ادی . این مفهوم از انسان اقتصکنداقدام میهای انسانی خود خود به مدیریت سرمایه

 مبنای گسترش خودارزیابی مستمر در فرایند ارزیابی و تضمین کیفیت است. 
 شناسیانسانگر و عقالنی بدانیم، یک انسان محاسبه عنوانبهاگر انسان اقتصادی را 

( الگویی جایگزین برای انسان خواهد بود که با طرح عدم قطعیت، 2010هایک )
اولویت دانش عملی بر نظری )مسئله دانش جزئی و ضمنی( و نظم خودانگیخته به 

گرا پرداخت. سنت و قواعد اجتماعی در اندیشة و اقتصاد عقل ریزیبرنامهمخالفت با 
الک،  برخالفرود. او ان به شمار میهایک دارای نقشی مهم است و مبنای خرد انس

قبل از اجتماع آزادی ندارد، بلکه اساسًا آزادی  تنهانهکه انسان  بودهابز و روسو معتقد 
یکی از  عنوانبههای اجتماعی ممکن است. قانون و وجود انسان در داخل سنت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Human Capital  
2. Entrepreneur 
3. Oksala  
4. Entrepreneur of himself  
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های مهم تکامل اجتماعی و سنت بشری، شرط الزم و ضروری آزادی انسان میراث
 است. 

که شرایط نابرابر موجود را باید نتیجة تکامل فرهنگی  بود( معتقد 1988هایک )
عقالنی باشند. او با دفاع  ریزیبرنامهدانست و نه وجود ساختارهای ستمگر که حاصل 

گرا( از طرفی مخالف شناختی و ارگانیک )در مقابل فردگرایی ذرهاز فردگرایی روش
شناختی و اتمیک دیگر با فردگرایی هستی سویت و از گرایانه اسهرگونه تصور جمع

های مختلف اجتماعی از طرفی امثال هابز نیز مخالف است. بنابراین در تحلیل پدیده
ریزی اعتقاد به طرح ،دیگر سویهای فردی بر چیزی تکیه کرد، و از انگیزه جزبهنباید 

. آنچه نولیبرالیسم از هایک نیست قبول موردنیز  آنهاو وجود قوانین عقالنی حاکم بر 
به میراث برده است، اعتقاد به رقابت در فضایی مبهم و غیریقینی بازار است که در آن 

است. این فضای رقابتی همانند تکامل  آنهاتنها دانش ضمنی و جزئی افراد راهنمای 
ها اتفاق زیستی متکی بر قوانین انتخاب است و در طی آن گزینش در سطح گروه

 افتد.می
های بازارمحور مفهوم انسان مبنای استدالل بسیاری از طرح عنوانبهآنچه امروزه 

گویی و... است، ترکیب از سازی، پاسخ، خصوصیسازیتجارینولیبرالیسم همانند 
گرایانة هایک با کارآفرین رقابتی و مفهوم سرمایة انسان گرایانه و ضدعقلنگاه سنت

 جایبهن و میلتون فریدمن است. آنچه از این رویکردها امثال گری بکر، جیمز بوکان
گرایانه در باب وضعیت مانده است فردگرایی انحصارطلب و رقابتی، تفسیر ضدعقل

همة ابعاد زندگی، حمایت از مفهوم سرمایه انسانی و از همه  سازیبازاریاجتماعی، 
تحقق آزادی فردی و  زمینة ضروری برای عنوانبهداری تر دفاع از نظام سرمایهمهم

 بهترین میراث تکامل فرهنگی است. 
مهم است: اول تعمیم  محور چندبنابراین مفهوم انسان اقتصادی نولیبرالیسم دارای 

و رقابتی به  حسابگرساز سود، انسان خودمحور، بیشینه عنوانبهالگوی انسان اقتصادی 
گرایانه که دوم مبنای عقل خاب عقالنی انسان،های اجتماعی و هرگونه انتتمام حوزه
گری و سومین محور هم مربوط به کنترلیابد و عقالنی نمود می حسابگردر انسان 

برای تحقق انسان اقتصادی است.  پروریسوژهغیرمستقیم دولت در فرایند تربیت و 
انسان است.  آزادیاست، منبع  خودانگیختهقانون که  کندمینظریه انسان قانونی بیان 

گاه و آو آمیخته با فرایندهای ناخود غیرقطعیانسان همواره در شرایط  انتخاب
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های انسان اقتصادی در نمودار ویژگی اجتماعی است تا استدالل عقالنی. خودانگیخته
 :شده استزیر خالصه 

 

 بازارمحورعالی  آموزشارزیابی کیفیت در نظام  شناختیانسانمبانی  (1)شکل 

 
در اسناد پشتیبان بازارمحور  «ارزیابی کیفیت»: پژوهشدوم  پرسشپاسخ به 

 ؟چه جایگاهی دارد عالی ایران آموزشنظام 
نولیبرالیسم  شناسیانسانارزیابی کیفیت در دانشگاه بازارمحور نیز مبتنی بر مبانی 

 موجبخواه، رقابتی و خودمحور نهیموجودی بیش عنوانبهاست. در نظر گرفتن انسان 
ای برای رقابت در ایجاد زمینه که هدف آن شودمیترویج گفتمانی در ارزیابی کیفیت 

گرایی و رقابت است. به عبارت دیگر، کیفیت فرایندها در مبتنی بر کمیت هادانشگاه
و  شودهای تجاری ارزیابی ای مشابه با شرکت، باید به شیوهدانشگاه شبه بازار

روند. ارزیابی کیفیت ای مهم این ارزیابی به شمار میرهگرایی و رقابت از محونتیجه
است که در آن  1عالی مبتنی بر نوعی پاسخگویی قهری آموزشبازارمحور در 

های ارزیابی از طریق خودارزیابی و ارزیابی بیرونی، توسط شاخص هادانشگاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Coercive  

انسان اقتصادی

محاسبه گری

خودمحوری

بیشینه خواه
سرمایه 
انسانی

محوریت 
رقابت
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و غیرقطعی و بقای آنها در فضای رقابتی، مبهم  گیرندمیاستاندارد مورد ارزیابی قرار 
، کسب اعتبار در استاندارسازی بندیرتبهبه نتایج این ارزیابی در « عالی آموزشبازار »

یان شد، موفقیت در فرایند طور که باست. همانوابسته منابع مالی ناشی از آن  تأمینو 
از محورهای مهمی هستند که مبنای « سرمایه انسانی»سازی دانش و پرورش کاالیی

 روند.به شمار می هادانشگاهارزیابی کیفیت 
های مالی در دانشگاه هزینه« انسان اقتصادی» عنوانبهدر منظر نولیبرالیسم، دانشجو 

. های مصرفی استبیشترین سود در قبال هزینه تأمینو هدفش  کندصرف میو زمان 
وش، زمینه را کاالی قایل خرید و فر عنوانبهدانش  تأمین راهدانشگاه نیز باید بتواند از 

 هادانشگاهاو در فضای رقابتی بازارهای آزاد فراهم آورد. « انسانی سرمایه»برای توسعه 
شوند و موفقیت در ارزیابی بیرونی مبتنی بر فرایندی رقابتی می وارددر این مسیر 

های بیرونی استاندارد که از طریق فرایند کاالی دانش و شاخص سازییتجارتولید و 
روند، به شمار می هادانشگاهو اعتبار  بندیرتبه، معیار گیرندمی ارزیابی کیفیت انجام

کسب منابع مالی و جذب دانشجویان هر دانشگاه منوط به موفقیت آنها در این  است.
 عالی است.  آموزشفضای رقابتی بازار 

بنابراین تلقی انسان اقتصادی نولیبرالیسم به صورت پنهان، باعث تحول مفهوم 
اه را و دانشگ شودمیدانشجو و روابط جاری دانشگاه و به تبع آن مفهوم خود دانشگاه 

بخشی  عنوانبهنیز « ارزیابی کیفیت»کند. در این نظام فکری بازار بدل میبه نهادی شبه
که نقش آن تضمین کیفیت دانشگاه با معیار  شودمیبدل  مهم از فرایندهای دانشگاهی

و اعتبارسنجی  بندیرتبهکارایی و کاربردپذیری است. پاسخگویی، تضمین کیفیت، 
گفتمان بازارمحور  درعالی هستند که  آموزشهای مهم فرایند ارزیابی کیفیت در بخش

 . گیرندمیمعانی جدید به خود 
های سوم تا ششم توسعه، نقشه جامع قوانین برنامه، پرسشپاسخ به این برای 

، قانون اهداف وظایف و تشکیالت وزارت علوم تحقیقات و فناوریعلمی کشور، 
نظام نظارت وزارت علوم، و سند ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در  نامهآیین

 «ی کیفیتارزیاب»ادیق و به بررسی مص شدهو تحلیل  بررسیعالی ایران  آموزشنظام 
 است.  شدهاقدام این اسناد در  عالی آموزش سازیبازاریو 

عنوان اصالحات آمیخته با بطن عالی به آموزشدر « ارزیابی کیفیت»برای فهم بهتر 
د. تحلیل اسناد کربررسی  سازیبازاریفرهنگی و نظری، باید آن را در بطن مقوالت 

عالی ایران )قوانین چهارم تا ششم توسعه و نقشة جامع علمی کشور(  آموزشپشتیبان 
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« نولیبرالیسمشبه»نشانگر آن است که در این اسناد، اصالحات بازارمحور ناظر به نوعی 

قرار داده و برخی دیگر را نادیده  تأکیدرا مورد  سازیبازاریهستند که برخی از ابعاد 
سازی بوده است ن توجه مربوط به مقولة شرکتیگرفته است. در مجموع، اسناد بیشتری

بخشی به در جهت تنوع عالی آموزشعنوان تحول در ساختار از آن به توانمیکه 
پذیری تعبیر کرد. به عبارت های دولت و افزایش رقابتمنابع مالی، کاهش هزینه

به نهاد  ترین اصالحات بازارمحور مورد هدف در این اسناد تبدیل دانشگاهعمده ،دیگر
و حاکمیت فرهنگ کارآفرینی در آنها است.  هادانشگاهگرایی بنگاه، افزایش برونشبه

قرار داشته و تلقی  تأکیدسازی مورد سازی دانش نیز در پیوند با مقولة شرکتیکاالیی
پذیری عنوان کاالیی برای کسب قدرت سیاسی و اقتصادی و افزایش رقابتدانش به

سازی سازی دانشگاه و کاالییشرکتیاست.  قرار گرفته تأکیددر سطح جهانی مورد 
عالی دارند. یکی از  آموزشمهمی در تحول ماهیت ارزیابی کیفیت در  تأثیردانش 

مالی  تأمینبازار، واداشتن دانشگاه به نهاد شبه عنوانبهمحورهای پنهان تلقی دانشگاه 
و کاهش وابستگی مالی دانشگاه به دولت  سازیتجاریخود از طریق فرایندهایی مانند 

های مهم یکی از رسالت ،در عین حفظ کنترل دولتی بر آن است. در این حالت
و « کارایی»گذاری در دانشگاه با معیار و سیاست آموزشارزیابی کیفیت، کنترل فرایند 

ست. های نوین ابرای تطبیق خود با این ارزش هادانشگاهو واداشتن « کاربردپذیری»
، مجبور به بندیرتبهبرای پاسخگویی در قبال منابع مالی مصرفی و بقا در  هادانشگاه

 های نوین کاربردپذیری هستند. تطابق با ارزش
ها دارد. در این در بعد اقتصادی مزایای زیادی برای دولت سازیبازاری ،بنابراین
 راهعالی کاهش دهند و از  آموزشمالی  تأمینند مسئولیت خود را در توانمیروند آنها 
بنیان، قدرت سیاسی و اقتصادی و بازاریابی محصوالت دانش سازیبازاریگسترش 

ابزاری برای تحقق این  توانمینیز  را خود را تقویت کنند. ارزیابی کیفیت بازارمحور
گری پنهان دانشگاه بر اساس میزان موفقیت هدف دانست که رسالت آن تنظیم و کنترل

عالی و تولید کاالی دانش و قدرت ناشی از آن است. در اسناد  آموزشدر بازارهای 
یکی از  عنوانبهعالی نیز  آموزشعالی ایران، ارزیابی کیفیت در  آموزشپشتیبان 
 عالی مد نظر بوده است.  آموزشهای مهم در راستای ارتقای سیاست

 عنوانبهعالی نیز  آموزشعالی ایران، ارزیابی کیفیت در  آموزشپشتیبان در اسناد 
 عالی مد نظر بوده است: آموزشهای مهم در راستای ارتقای یکی از سیاست
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عالی  آموزشدر  «نظام ارزیابی کیفیت»( استقرار 3برنامه سوم توسعه )ماده در 
است. در راهکارهای اجرایی این برنامه بر  گرفته قرار اشاره موردهدفی مهم  عنوانبه

و استاندارهای جامع ارزیابی شده است: الف( تدوین نشانگرها  تأکیدموارد زیر 
در  هافرهنگستان وای های علمی، تخصصی، حرفه، حمایت و استفاده از انجمنعلمی

عالی و پژوهشی )تقویت نظام ارزیابی کیفیت  آموزش مؤسساتارزیابی مستقل علمی 
 هایوزارتخانهب(کارآمد کردن نظام ارزیابی و اعتبارسنجی علمی در  (؛سازمانیبرون

پزشکی از طریق اصالح در  آموزشعلوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و 
ردن ج( فراهم ک ؛وظایف، اختیارات و تشکیالت ستادی با تصویب شورای عالی اداری

عالی  آموزش مؤسساتو  هادانشگاه آموختگاندانشامکان ارزیابی و مقایسه علمی 
، امکان استفاده از نتایج حاصله آموختگیدانشحفظ کیفیت و استانداردهای  منظوربه

ی آموزشعالی در ارزیابی درونی برای اصالح و بهبود نظام  آموزش مؤسساتتوسط 
 حصیلی باالتر.خود و پذیرش داوطلبان در مقاطع ت

 مؤسساتو  هادانشگاه( ارزیابی مستمر 49در برنامه چهارم توسعه )بند ج ماده 
 اشاره موردپژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارت خانه علوم تحقیقات و فناوری 

گرا و ( بر لزوم اجرای سیستم نتیجه46)مادة  برنامهاست. همچنین در این  گرفته قرار
های علمی بر شرایط اقتصادی و اقلیمی کشور، پایش فعالیتکنترل کیفی بر اساس 

شده  تأکید صنعتینیمههای جهانی و همچنین تولید دانش صنعتی و اساس شاخص
های محوری در حوزة دانش و فعالیتو نتیجه گراییکمیگسترش  آنهااست که هدف 

 .علمی و اجرای نظام تضمین و کنترل کیفیت است
 بندیرتبهیفیت و استقرار نظام جامع ارزیابی، نظارت و نظام سنجش و تضمین ک

 (.15است )مادة  قرارگرفته تأکیدمورد  صراحتبهدر برنامة پنجم توسعه  هادانشگاه
نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت »نامة آیین 1389این برنامه در سال  تأثیرتحت 

اسالمی رسید و یکی از  یبه تصویب مجلس شورا« علوم، تحقیقات و فناوری
مهم آن گسترش فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و افزایش  هایهدف
با توجه به معیارهای استاندارد است. در  آنهااز طریق ارزیابی  هادانشگاه گوییپاسخ

« خودنظارتی»و « خودارزیابی»و  هادانشگاه بندیرتبهاین قانون به اعتباربخشی، 
مهم جنبش جهانی تضمین کیفیت توجه زیادی شده است )وزارت  ابعاد عنوانبه

 (. 1390علوم، تحقیقات و فناوری، 
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عالی در سند تفصیلی(  آموزشدر برنامه ششم توسعه )راهبردهای بخش  
و حمایت از توسعه نهاد نظام تضمین کیفیت و اعتبارسنجی و  سازیزمینه

عالی یکی از  آموزش مؤسساتو  هاگاهدانشارزیابی درونی و بیرونی در  سازینهادینه
(در برنامة ششم توسعه نیز بر 64مهم است. همچنین در این برنامة )مادة  هایهدف
  ها توجه شده است.وری و افزایش شفافیت و اثربخشی پژوهشبهره

بر  (9اقدام ملی /2/راهبرد ملی  6ن نقشه جامع علمی کشور )راهبرد کالدر 
و نظارت و اعتبار سنجی در  گذاریسیاستو تقویت یکپارچگی در  بخشیانسجام

عالی کشور و ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزشیابی و اعتبارسنجی و تضمین  آموزشنظام 
اهداف وظایف و »قانون شده است. همچنین در  تأکید عالی آموزشکیفیت در نظام 

( ارزیابی و قسمت ب /2)ماده  «تشکیالت وزارت علوم تحقیقات و فناوری
عالی و تحقیقاتی و ارائه گزارش  آموزش مؤسسات ،هادانشگاهاعتبارسنجی علمی 

سسه تحقیقاتی )دولتی ؤعالی یا م آموزشساالنه، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد 
در صورت تخلف  آنها( و جلوگیری از ادامه فعالیت یا انحالل هر یک از غیردولتیو 

مورد  مصوب هایاساسنامهاز ضوابط یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس 
 . است قرارگرفته تأکید

این قانون، به استقرار نظام مناسب ارزشیابی اعتبارسنجی و تضمین  اندازچشمدر 
دستیابی به کسب  جهتارتقای کیفیت علمی و در  باهدفعالی  آموزشکیفیت 
با  المللیبینو سازنده در مجامع  مؤثراول علمی در سطح منطقه و حضور جایگاه 

این قانون در  تأکیداز دیگر موارد مورد  است. شده اشارهاسالمی _رویکرد ایرانی
مدیریت علمی به این موارد اشاره کرد:  توانمیتحقق نظام ارزیابی کیفیت  جهت

دروندادی،  هایمؤلفهعالی، بازنمایی ارزیابی و بهبود کیفیت  آموزشکیفیت در نظام 
تقویت سازوکارهای عالی با  آموزشنظام  دهندهتشکیلیندی، بروندادی و پیامدی افر

بازنمایی التزام ارزیابی اعتبارسنجی و ممیزی در جهت تضمین و تعالی کیفیت، 
سازوکارهای  راهری از عالی، پژوهشی و فناو آموزشو مراکز  هادانشگاهاجتماعی 

اثربخشی و  خصوص درعالی، اطمینان بخشی  آموزشارزشیابی کیفیت در نظام 
های توسعه با سیاستو متناسب  راستاهمکرد منابع مالی جامعه نحوه هزینه کارایی

 برایعالی  آموزشپایدار کشور، ترسیم تصویری روشن از وضعیت موجود نظام 
عالی، دستیابی به اجماع در امر  آموزشریزان توسعه نامهو بر گذارانسیاستکمک به 
عالی بر مبنای استانداردهای پایه  آموزشاعتبارسنجی و تضمین کیفیت  ارزشیابی،
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و برآورده شدن آن و حرکت در جهت تضمین و تعالی کیفیت بر اساس کیفیت 
 نفعانذی امیتم، فراهم آوردن زمینه مشارکت فعال المللیبیناستانداردهای تعالی و 

در  و افزایش رضایت آنان. عالی آموزشعالی در ارتقای کیفیت نظام  آموزش
راهکارهای این قانون، به مواردی چون ایجاد ساختار مناسب ارزشیابی و تضمین 
کیفیت، توسعه فرهنگ نظارت و ارزیابی، تدوین استانداردهای )الزامات( اعتباربخشی 

 است.  شده اشارهعالی کشور  آموزشو ... در نظام  و تضمین کیفیت
نظام ارزیابی استاندارد کیفیت و ابعاد دیگر اصالحات بازارمحور از ابعاد مختلف 

ها به برخی از این نقدها در دیگر پژوهش محققان. اندقرارگرفتهمورد نقدهای جدی 
؛ میرزامحمدی و 1397و  1394؛ محمدی، 1393)محمدی و زیباکالم،  انداشاره کرده
در  (.1397، همکاران؛ محمدی و 2020، 1؛ محمدی و میرزامحمدی2017محمدی، 

های اخیر اصالحات بازارمحور به یکی از عالی ایران نیز در سال آموزشنظام 
دیده عالی  آموزشن و آثاری از آن در اسناد پشتیبااست شده  های مؤثر تبدیلگفتمان

 گذارانسیاستتوجه  مورد« استقرار نظام استاندارد کیفیت». در این اصالحات شودمی
ها و سنجش است. آنچه در این میان مهم است، بررسی مبانی فلسفی این سیاست

عالی است که  آموزشمصوب  هایها با هدفسازواری مبانی فلسفی آن سیاست
توجه  ها کمتر موردبرگرفته از مبانی اسالمی هستند. این مسئله در میان پژوهش

عالی  آموزشعنوان یکی از منتقدان فرهنگ بازار در ( به1391قرارگرفته است. باقری )
عالی بدل  آموزشبه منطق یگانة  سازیبازاریکم ایران معتقد است که امروزه کم

بدون توجه به نتایج و بستر فلسفی و  گذارانسیاستن و مسئوالو بسیاری از  شودمی
سازی برای اجرای هرچه بیشتر آن هستند. یکی از فرهنگی این پدیده، در پی زمینه

ها سازواری بین مبانی و سیاست نبودهای این اصالحات، پیچیدگی و ترین چالشمهم
در پی اعمال  و پژوهشگران گذارانسیاستحالی برخی از  در ،های اخیراست. در سال
نظام تضمین کیفیت استاندارد هستند که نگاه ژرف نشان از  بخشی بهو مشروعیت
 های جدی دارد. وجود تناقض

از اصالحات مهم مدنظر « مدیریت نوین عمومی»سازی دانشگاه و ترویج شرکتی
عالی ایران است که در بندها و موارد مختلف به ابعاد متفاوت  آموزشاسناد باالدستی 

آن اشاره شده است. در این اسناد تلقی بر آن است که این شیوه از مدیریت در نظام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mohammadi & Mirzamohammadi 
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المللی شدن و تضمین کیفیت برای بین هادانشگاهعالی، روشی علمی است که  آموزش

محور به همراه رقابت شیوه کمی گیری از آن هستند. ارزیابی کیفیت بهمجبور به بهره
 های، بخش مهمی از این شیوه مدیریتی هستند. گرچه هدفهادانشگاه بندیرتبهو 

های اسالمی تدوین شده است، ولی ادبیات رایج عالی اسناد باالدستی مبتنی بر ارزش
، ادبیات هادانشگاهخصوص در زمینه تضمین کیفیت عالی و به آموزشدر اصالحات 

های اسالمی با ارزش هایها و هدفمحور است و گاهی سعی شده تا ارزشبازار
 .فرهنگی بازارمحور همسو قلمداد شود

ارزیابی کیفیت  شناختیانسان: تا چه اندازه مبانی پژوهشسوم  پرسشپاسخ به 
 اسالمی سازوار است؟ شناسیانسانبا مبانی  بازارمحورعالی  آموزشدر نظام 

گیری از روش پژوهشی، سعی بر آن است تا با بهره پرسشدر پاسخ به این 
 نقدعالی  آموزشدر نظام « ارزیابی کیفیت» شناختیانسانمبانی  ،تحلیلی -استنتاج

در  سازیبازاریو فرایند « ارزیابی کیفیت» شناختیانساناول، مبانی  پرسششود. در 
و  شناسیانسانی الگو هدف، مقایسه این پرسشو در این  شدهم تنیده با آن بررسی 

 است.« انسان عامل»مندرج در نظریه  شناسیانساننقد آن بر مبنای 
نظریه »، مبانی برگرفته از پژوهشاسالمی در این  شناسیانسانمنظور از مبانی 

یکی از ابعاد « نظریة اسالمی عمل»یا « انسان عامل»نظریة است. «انسان عامل
های قرآنی و آموزه بر تکیهبا  (1390و  1387) اسالمی است که باقری شناسیانسان

گرچه زندگی عرصة  ،است. بر اساس این نظریه کردهتدوین  آن راسنت دین اسالم 
 «عمل»ها و تالطمی از نیروهای مختلف است، ولی این مانع از استناد وجود کشمکش

یط، خود و تعامل خود با مح« عمل»است و با  عاملانسان به خود انسان نیست. 
معتقد است که عمل در منظر قرآن دارای مبادی  باقری .سازدهویت خود را می

مبدأ عمل انگاره، یقین، گمان و معرفتی است که بر مبنای آن  نخستینمختلف است. 
افتد. مبدأ بعدی، کشش و میلی است که نسبت به عمل در فرد ایجاد عمل اتفاق می

. این کشش ممکن است کششی مثبت و مطلوب مانند امید و دلبستگی باشد و شودمی
سوم اراده و نیت  مبدأممکن است کششی سلبی مانند بیم، خوف و نگرانی باشد. 

 . شودمیکند و عمل را ناشی قبلی را به عمل مرتبط می مبدأاست که دو 
های راهنمایی فعالیت برایزیر  اصل شش، الگوی انسان عامل با مبنا قرار دادن

توجه به  ،حفظ و ارتقای فردیت انسان :(1397)محمدی،  است شده ارائهتربیتی 
برقراری ، حفاظت از آزادی انسان، ظ کرامت انسانحف، گرایش الهی فطرت انسان
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ای برای بروز عاملیت انسان در حوزه فردی و پذیرش و ایجاد زمینه و عدالت تربیتی
  .اجتماعی

و برمبنای آنها جنبش ارزیابی کیفیت و توضیح مختصری از این اصول  اب در ادامه
 .شودمینقد اصالحات بازارمحور مبنای آن 

هویت »اصل اول مربوط به حفظ و ارتقای فردیت است و این اصل تکیه بر مبنای 
اسالمی دو مدار فردی و اجتماعی  شناسیانسان(. در 1387دارد )باقری، « اجتماعی

که انسان همواره در بطن (. بنابراین درحالی1390هم هستند )باقری،  مستقل از
او را صرفاً در روابط اجتماعی خالصه کرد.  توانمیات اجتماعی قرار دارد، ولی نتأثیر

هایی است که در آفرینش به او اعطا شده است و همین امر ذاته دارای سرمایهانسان به
این « ظهور»رد برای . با این وجود، فشودمیموجب استقالل نسبی او از اجتماع 

هایک قرار « انسان قانونی»دارد. این تلقی از انسان نقطة مقابل نیاز ها به اجتماع سرمایه
های وجودی و به تبع آن دارای ذاته دارای سرمایهو معتقد است که انسان به گیردمی

های وجودی انسان مایهساز ظهور سرهست. سنت و قواعد اجتماعی زمینه حقوقی نیز
 آن نیستند.  هستند، ولی منشأ

یت در انسان برعهده دارد. در ارتقای فرد جهترسالتی مهم در  ،عالی آموزش
رود و برانگیز به شمار می عالی از مسائل چالش آموزشسازی فردی ،های اخیرسال

سازی یکی از نمودهای مهم آن است. البته باید توجه داشت که ارتقای خصوصی
سازی و حاکمیت رقابت و به معنای خصوصی عالی لزوماً آموزشفردیت در 

طور که قبالً بیان شد در اسالم، مدار فردی و مدار فردگرایی انحصارطلب نیست. همان
ا نادیده انگاشت. بنابراین باید جمعی از هم استقالل دارند و نباید هیچ یک از این دو ر

عالی شرایطی فراهم شود تا در کنار توجه به فردیت، به هویت جمعی نیز  آموزشدر 
ماعی فراهم های فردی در بطن روابط اجته شود و شرایطی برای ظهور سرمایهتوج

سازی که تکیه بر فردگرایی رقابتی و انحصارطلب دارد، آید. در مقابلِ خصوصی
د الگویی برای پرورش ارتقای فردیت باشد. بنابراین باید ترتیبی توانمی« 1تمرکززدایی»

عالی در  آموزشگذاری تای ارتقای فردیت مدیریت و سیاستاتخاذ شود تا در راس
 فرایندی مشارکتی بین دولت و افراد باشد. 
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1. Decentralization 
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های روهدایی، مشارکت فعال گیکی از راهکارهای مهم برای تحقق این نوع تمرکزز

ها . در فرایند تمرکززدایی، گروه(1397)محمدی،  ای و علمی در نیل به آن استحرفه
و دانشجویان باید نقشی فعال در مدیریت و  استادانهای علمی دانشگاهی جمنو ان

 ی دولتی و غیردولتی برعهده داشته باشند. بنابراین در تمرکز زداییهادانشگاهارزیابی 
دانشجویان و بخش و  استادانهای علمی و صنفی : دولت، انجمنسه عامل نقش دارند

های تجاری و افراد با هدف کسب منفعت. تمرکززدایی در خصوصی شامل شرکت
 تأمینزمان به هویت اجتماعی افراد، شرایط را برای کنار ارتقای فردیت و توجه هم

تمرکززدایی است. البته در سازد. دولت یکی از ارکان مهم عدالت تربیتی نیز مهیا می
عدالت اجتماعی و تربیتی نقش  تأمین( در قبال 2004) 1این الگو، دولت به تعبیر السن

سازی، نقش آن صرفاً به ارزیابی بر عهده دارد و برخالف الگوی خصوصی« اخالقی»
. دولت از لحاظ اخالقی وظیفه دارد در جهت تحقق عدالت اجتماعی شودمیمنتهی ن

های دینی و به های همیشگی نظامبعیض تالش کند و این امر یکی از آرمانو کاهش ت
 خصوص اسالم است. 

جنبش تضمین کیفیت، ارزیابی استاندارد « حفظ و ارتقای فردیت»با نگاه به اصل 
و سایر اصالحات نشئت گرفته از اصالحات بازارمحور، مورد نقدهای اساسی هستند. 

تنها خردابزاری را ار طلب و رقابتی دارد که نهی انحصتکیه بر فردگرای سازیبازاری
گرایانه، دهد، بلکه با فردگرایی ذرهشاخص برتر انسانی مورد توجه قرار می عنوانبه

 شناسیانسانکه در نگاه سازد. درحالیزمینه را برای تشعیف هویت اجتماعی فراهم می
یک از این دو را اسالمی، مدار فردی و مدار جمعی از هم استقالل دارند و نباید هیچ

عالی شرایطی فراهم شود تا  آموزش(. بنابراین باید در 1390نادیده انگاشت )باقری، 
مثال، اسالم از عنوان بهدر کنار توجه به فردیت، به هویت جمعی نیز توجه شود. 

نفس )حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا( که بر محور فردی محاسبه و مراقبه بر سو یک
دارد )کلکم راع و کلکم  تأکیدبر مسئولیت جمعی  ،متمرکز است و از سوی دیگر

عالی تکیه بر پاسخگویی فردگرایانه و  آموزشارزیابی کیفیت بازارمحور در مسئول(. 
تماعی، در آن مفهومی متکی بر هویت اج عنوانبهپذیری رقابتی دارد و مسئولیت

  .شودمینادیده انگاشته 
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اصل دوم، توجه به گرایش الهی فطرت انسان است. این اصل بر مبنای فطرت به 
(. بر طبق فرمودة قرآن 1387معنای سرشت الهی در وجود آدمی تکیه دارد )باقری، 

)سورة روم،  شودمیکریم انسان دارای فطرتی الهی است که تغییری در آن حاصل ن
(. البته این فطرت به صورت گرایشی است که ممکن است در انسان نادیده 43آیة 

اند. سعادت دنیوی و واره در پی جلوگیری از غفلت بودهگرفته شود و پیامبران هم
اخروی انسان در گرو شکوفایی این فطرت است و غفلت از آن موجب انحراف و 

طرح اجتماعی که این امر را نادیده انگارد، شأنی . هر برنامه و شودمیتباهی انسان 
مهم از شئون انسان را نادیده انگاشته است و نخواهد توانست به هدف نهایی که 

 سعادت انسان است نائل شود. 
ه به این اصل باید بر چهرة جو است و برای توجسان ذاتاً حقیقتفطرت ان

مهم دانش، بیان و  هایاز هدفطلبی دانش توجه ویژه داشت. بنابراین یکی حقیقت
های فطری انسان مهیا سازد. در ست که زمینه را برای پرورش گرایشکسب حقایقی ا

شده است  تأکیدطلب انسان جو و علمنقشة جامع علمی گرچه بر فطرت حقیقت
(، ولی مفهومی از دانش و علم که در این نقشه 9ص ،1389)نقشة جامع علمی کشور، 

گرفته است، ناظر به نگاه یک بعدی به دانش و توجه صرف به  مورد حمایت قرار
که الزمة قدرت سیاسی و اقتصادی است. درحالی تأمینمنفعت بوده و هدف آن بیشتر 

 طلبی دانش است. فطری انسان، توجه به چهرة حقیقت هایپرورش گرایش
ای برای شکوفایی آن باید یکی بنابراین توجه به فطرت الهی انسان و ایجاد زمینه

عالی باشد. برای نیل به این هدف باید فرهنگ حاکم بر  آموزشاز محورهای مهم 
های های فطری انسان مهیا سازد. در سالعالی عرصه را برای پرورش گرایش آموزش

عالی  آموزشگرایی در سطح داری آکادمیک و مصرفگسترش فرهنگ سرمایه ،اخیر
گرایی از روند. فرهنگ مصرفی از موانع مهم این هدف به شمار میایران و جهان یک

طلبی باعث ایجاد موانعی مهم بر سر راه گرایی، دنیاطلبی و افزونعی مادهترویج نو راه
اصالحات بازارمحور با تکیه بر مفهوم  .شودمیشکوفایی استعدادهای فطری انسان 

گرا است. البته ساز توسعه فرهنگ مصرفانسان اقتصادی رقابتی و خردابزاری، زمینه
(. 1394گرایی فروکاست )محمدی، گرایی را صرفا به تجملدر این معنا نباید مصرف

گرایی فردگرایانه، خردابزاری و گرایی عبارت است از توسعه رقابتبلکه مصرف
 های مختلف زندگی انسان. این شکلعقالنیت برتر فعالیت عنوانبهسود -منطقه هزینه
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دهد، مانعی جدی بر سر راه تعلیم و از زندگی که نولیبرالیسم در بطن خود پرورش می

 های اساسی با آن دارد.تربیت اسالمی است و تناقض
(. کرامت یکی از 1387اقری، اصل سوم مربوط به حفظ کرامت انسان است )ب

ری های اجتماعی است. عالمه جعفهای بنیادین و اصول راهنمای فعالیتویژگی
. کرده استتقسیم  ( کرامت انسان را به دو دسته کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی1370)

انسان به سبب انسان بودن دارای کرامت است و در همین معنا قرآن فرزندان آدم را 
کرامت »(. بخشی دیگر از کرامت انسانی 70داند )سورة اسراء، آیة دارای کرامت می

ها قوی یکی از شرایط آن ذکر شده و واالترین انساناست که در قرآن ت« ارزش عالی
(. این نوع کرامت با کوشش و 13اند )سورة حجرات، آیة ترین آنها دانسته شدهمتقی

 . شودمیتالش انسان در مسیر تزکیه نفس و تحصیل معرفت کسب 
یکی از لوازم حفظ کرامت، جلوگیری از نگاه ابزاری به انسان است. انسان اگر به 

های ابزاری برای برآوردن مقاصد سیاسی و اقتصادی دیگران بدل شود و مکانیسم
های خاص وادارد، کرامت او نادیده هان او را به تطبیق با برخی ارزشآشکار و پن

انگاشته شده است. یکی دیگر از ابعاد توجه به کرامت انسان، مربوط به روابط تربیتی 
ین روابط تربیتی باید کرامت ذاتی و اکتسابی عالی است. در ا آموزشحاکم در نظام 

عالی  آموزشیکی از ارکان مهم  عنوانبهدانشگاه  استادانافراد مورد احترام قرار گیرد. 
بر کرامت ذاتی، به سبب کسب معارف بشری دارای کرامت اکتسابی نیز هستند  افزون

های سنتی و م از ارزشو همواره باید مورد احترام قرار گیرند. احترام به استاد و معل
شده های مذهبی ما است، ولی آنچه در فرایند دانشگاه بازاریدر آموزه تأکیدمورد 

دانش و استقرار روابط « گانفروشند»به  استادانپیوندد، تغییر نقش وقوع میبه
ینت شغلی و ارتقا دارد تا برای حفظ امتبی از قدرت است که آنها را وامیمراسلسله

های بازار تطابق دهند. روابط حاکم بر دانشگاه باید در راستای حفظ ارزش خود را با
، دانشجویان و دیگر عوامل باشد و از نگاه ابزاری به استادانکرامت ذاتی و اکتسابی 

 آنها جلوگیری کند.

د ابعاد توانمیاصل چهارم، حفاظت از آزادی انسان است. حفاظت از آزادی انسان 
جای دولت در بهور مربوط به جلوگیری از دخالت نانخستین مح مختلفی داشته باشد:

دهد عالی است. افراد باید تاجایی که قانون به آنها اجازه می آموزشابعاد مختلف 
خود دست به انتخاب بزنند. البته این امر  هایبتوانند آزادانه بر حسب نیازها و هدف
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نیز زمینه را برای انتخاب  2نیست و دولت باید در بعد ایجابی 1به معنای آزادی سلبی
)هایک،  شودمیدر نگاه نولیبرالیسم، آزادی به آزادی سلبی فروکاسته آزاد مهیا سازد. 

سر راه آزادی و خودمختاری انسان است. این رفع موانع  که هدف آن صرفاً  (2010
 تأمینسالم جایگاهی ندارد. خودمختاری که اساس آن است، در اتلقی از آزادی و 

د تنها به معنای سلبی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه به تعبیر توانمیشرایط آزادی افراد ن
( آزادی در اسالم بعد اخالقی و ایجابی دارد و تنها به معنای رهایی 1387باقری )

اید با نگرانه نگریسته شود. آزادی بنیست، بلکه رهایی باید در بعد اخالقی و غایت
 هدف رهایی انسان از بندگی باشد چه بندگی غیر و چه بندگی نفس. 

شرایط برابر برای  تأمیند تنها در توانمیعالی ن آموزشبنابراین آزادی در نظام 
ای آزادی افراد وظیفه تأمینرقابت و رهایی فرد از موانع خالصه شود. دولت در مسیر 

اخالقی دارد و این نیاز به دخالت ایجابی دارد. البته این دخالت ایجابی نباید به شیوة 
ترین اصل آن رعایت ابعاد اخالقی و حفظ اجتماعی صورت گیرد و مهممهندسی 

عالی، ایجاد شرایطی برای آزادی  آموزشکرامت انسان است. محور دیگر آزادی در 
دانشجویان باید بتوانند در چارچوب قانونی به و  استادانعلمی در دانشگاه است. 

تحقیق و پژوهش علمی بپردازند و هیچ مانع خارجی آنها را به سکوت یا تحریف 
نتایج پژوهش وادار نکند. بعد دیگری از استقالل دانشگاه مربوط به میزان دخالت 

خالت ( با بحث از این مسئله معتقد است که میزان د1396دولت در آن است. باقری )
لف آن متفاوت باشد. در برخی های مختلت در دانشگاه باید بسته به قسمتدو

جویی نمود بیشتری دارد، دولت باید دخالت خود را تا حد تها که بعد حقیققسمت
ها برای ارائه خدمات و تنظیم امور ممکن کمتر کند و در مقابل در برخی قسمت

 د مفید باشد. توانمیاجتماعی دخالت دولت 
تهدید اصل آزادی در ابعاد مختلف آن همانند آزادی و استقالل فردی، آزادی 
آکادمیک و آزادی پژوهش، از نتایج مهلک ارزیابی استاندارد و پاسخگویی قهری 
بازارمحور است. اصالحات بازارمحور به گسترش روابط نابرابر قدرت در دانشگاه 

و  استادانکه نتیجه آن، تهدید استقالل دانشگاه، هویت و سالمت روانی  شودمیمنجر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Negative Freedom  
2. Positive  
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است )السن و  1یا فرهنگ تفحص یاعتمادبیدانشجویان و همچنین ترویج بدبینی و 

 (. 2003؛ بل، 2000؛ شور و رایت، 2005،  2پیترز
در فرایند اصالحات بازارمحور گسترش تضمین کیفیت، استانداردسازی و ارزیابی 

عالی  آموزشای سنجش پاسخگویی، نقش غیرمستقیم دولت را در کنترل و تنظیم بر
مالی دانشگاه در  تأمیندولت از طرفی نقش خود را در  ،دیگرعبارت. بهکندتقویت می

 تأمینشوند تا برای در فرایند رقابتی مجبور می هادانشگاهدهد و حد سایه کاهش می
روی زنی با صنعت و نهادهای دیگر تعامل و چانهگراتر شوند و به منابع مالی برون

های استاندارد ابزاری برای کنترل غیرمستقیم فرایند ارزیابی ،دیگر سوی، از آورند
عالی  آموزشسازد و چنگال آهنین دولت را در ی برای دولت فراهم میهادانشگاه

بازارمحور  نتیجه گرفت که آنچه ارزیابی کیفیت توانمیدهد. بنابراین گسترش می
 هادانشگاهعالی و واداشتن  آموزشمالی  تأمینموردتوجه است، کاهش نقش دولت در 

 به درآمدزایی است. 
اِعمال این کنترل بیشتر از اینکه مبتنی بر قدرت قهری و کارکردهای سنتی دولت 

های نوین قدرت و گسترش الگوی ، فناوری«زیست قدرت»باشد، متکی بر الگوی 
گویی از پاسخ. کاربردپذیری، ارزشیابی و نظام (1394دی است )فوکو، انسان اقتصا

رواج مدیریت  باهایی هستند. در فرایند اصالحات بازارمحور نمونة چنین فناوری
شوند ای رقابتی میوارد عرصه هادانشگاه« تضمین کیفیت»گویی و نوین عمومی، پاسخ

مجبور « معیارهای ارزیابی استاندارد»و برای بقا در این عرصه به مطابقت دائم با 
ای سایه»به  توانمیعالی را  آموزش(. در این الگو، نقش دولت در 2003هستند )بل، 

سازی و تعبیر کرد که از طرفی از طریق اصالحاتی مانند خصوصی« با دستان آهنین
سازد و در بعد مالی دانشگاه رها می تأمینخود را از بار بخشی به منابع مالی، تنوع

فرهنگ  راهاز  ،دیگر سوی، ولی از شودمیرنگ ای کماقتصادی تبدیل به سایه
های استاندارد و ترویج مدیریت نوین، با دست آهنین خود به کنترل بازرسی، ارزیابی

که در بطن اصالحات  بود( معتقد 2000) 3. امیتکنداقدام می هادانشگاهو تنظیم 
برای « 4زندان سراسربین»گویی قهری، دانشگاه از الگوی بازارمحور و با ترویج پاسخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Audit Culture  
2. Peters  
3. Amit 
4. Panopticon 
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برد. این الگو توسط بنتام ارائه شد و هدف آن توانا ساختن مدیریت مدیریت بهره می
های نوین این الگو تبدیل به زندان برای کنترل مستمر افراد داخل زندان بود. در دولت

ابزارهای ارزیابی و بازرسی  باویی برای حکومت شده است و در طی آن دولت الگ
 پردازد.افیت به کنترل مستمر شهروندان میمستمر و با شعار شف

نوعی بدبینی، نگاه مکانیکی و عالی به آموزشحاکمیت فرهنگ پایش در 
صورت به . در این فرهنگ افرادشودمیمنجر گرایانه نسبت به افراد و دانشگاه کمی

مداوم در قبال سرمایة و بودجة مصرفی مورد ارزیابی مستمر قرار دارند و هدف نهایی 
تضمین کارایی و ارزش افزودة هزینة مصرفی است. این فرهنگ در ساحت نظری 

های مهمی با فرهنگ اسالمی دارد. اصالحات بازارمحور و فرهنگ پایش که چالش
رج در نقشة جامع علمی کشور همانند آزادگی، تنها با اصول مندنتیجة آن است، نه

جوی سازگاری ندارند، بلکه مانعی محوری، سالمت معنوی و فطرت حقیقتاخالق
 روند. مهم برای تحقق آنها به شمار می

در اسالم عدالت اجتماعی یکی از اصل پنجم، برقراری عدالت اجتماعی است. 
و رسالت مهم پیامبران الهی ذکر شده است. عدالت در این معنا عبارت است  هاهدف

د، عدالت را از حقوق افرا تأمین(. لزوم 219: 1387)باقری، « حقوق افراد تأمین»از 
 تأمینکند و به همین دلیل است که گاهی عدالت با نابرابر بودن برابری متمایز می

آمیز در هم خالقی در رفع نابرابری اجحاف. عدالت در اسالم با مسئولیت اشودمی
م زدودن فقر و توزیع تنیده شده است و بارها در قرآن کریم، احادیث و روایات بر لزو

؛ 85هایی مانند انفاق، زکات و خمس اشاره شده است )سورة هود، آیة ثروت از روش
 (. 90سورة نحل؛ آیة 

عدالت تربیتی باید ناظر به احقاق حقوق افراد در کنار  تأمینعالی نیز  آموزشدر 
رویکرد ایجابی برای زدودن محرومیت باشد. برای رسیدن به این هدف، باید امکانات 

ی در اختیار همگان باشد و اقشار مختلف آموزشو منابع  هادانشگاهی اعم از آموزش
های ویژة در رخی سهمیهتوان دسترسی به آن را داشته باشند. در این مسیر، اعطای ب

در مناطق محروم یکی از راهکارهای  هادانشگاهی و پذیرش آموزشخدمات  تأمین
 رود. جلوگیری از تبعیض به شمار می

و لیبرالیسم و نولیبرالیسم، یکی از مفاهیم چالش م چالش مفهوم عدالت در اسال
تن به آن مجالی برانگیز و رایج در مطالعات فلسفی و علوم اجتماعی است و پرداخ

های استاندارد و به نقش مخرب ارزیابی توانمی طلبد، ولی اجماالً فراختر می
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 1به تعبیر متفکران انتقادی همچون ژیرو. کردپاسخگویی بر روند عدالت تربیتی اشاره 

تنها به عدالت تربیتی منجر ( اصالحات تربیتی نولیبرالیسم مانند پاسخگویی، نه2005)
های موجود اجتماعی بدل بلکه خود به ابزاری برای توجیه نابرابریشوند، نمی
که آنها از و دانشجویان، درحالی هادانشگاه بندیرتبهو  شوند. ارزیابی استانداردمی

به بازتولید نظم نابرابر موجود  مندی از منابع، شرایط یکسانی ندارند، صرفاًلحاظ بهره
 ای از مصونیت قرار خواهد داد. و این نابرابری را در هاله هدر قدرت منجر شد

که  شودمیبه دولت ارزیابی بدل  در نگاه ارزیابی کیفیت بازارمحور، دولت صرفاً
هیچ رسالت اخالقی در قبال عدالت اجتماعی ندارد. میراث نامیمون داروینیسم 

ایی اقتصادی و اجتماعی در نولیبرالیسم باعث شکافی عمیق بین توسعه و شکوف
( 1984هایی مانند بوکانن ). نولیبرالشودمیهای اخالقی مثل عدالت اجتماعی آرمان

گرایی خارج از معتقدند که پیوند شکوفایی اقتصادی با عدالت اجتماعی نوعی احساس
« پزشکان اجتماعی»تجویز اصالحات مخرب از سوی  موجباصول عقالنی که 

( امروزه دانشگاه رسالتی مهم در احیای پیوند اخالق 0112) 2. به تعبیر هایلندشودمی
با تربیت دارد. وی معتقد است که اصول اخالقی همچون مطالبة عدالت اجتماعی و 

 جویی باید به محور تربیت بدل شوند. حقیقت
این اصل اصل ششم، پذیرش عاملیت انسان در حوزه فردی و اجتماعی است. 

(. در سنت اسالمی انسان نسبت به 1387ار است )باقری، مبتنی بر مبنای اراده و اختی
هویت او است. عاملیت انسان باید در  سرنوشت خویش عامل است و عملش منشأ

های هر برنامه و طرح اجتماعی مد نظر قرار گیرد و مبنایی برای تدوین سیاست
عمومی و عالی باشد. گرچه در سطح جامعه، عاملیت انسان پیچیده است و  آموزش

ترکیبی از عوامل مختلف در آن دخیل است، ولی این عاملیت به هیچ وجه قابل انکار 
 نیست. 
شناخت، میل و اراده در  أعالی باید همواره به عاملیت انسان و سه مبد آموزشدر 
. در نظر گرفتن انسان (1396)باقری،  شودتوجه و عرصه برای آنها مهیا  ،عاملیت

. شودمیعالی و ماهیت آن  آموزشعامل باعث تحول در فرایندهای جاری  عنوانبه
بین عوامل مختلف باشد و شرایط برای « تعامل»ای برای عالی باید عرصه آموزش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Giroux  
2. Hyland  



در آموزش عالی ایران...« ارزیابی کیفیت»شناختی تأملی بر مبانی انسان 193  
 

 
 

 

 عاملیت افراد در سطوح مختلف معرفت، میل و اراده مهیا باشد. این تعامل شامل همة
و دیگر  ، دانشجویاناستادانعالی بین مدیران،  آموزشروابط موجود در 

و مدیران دانشگاه و  استادانبین « تعامل همتراز»اندرکاران است. رعایت الگوی دست
از ابعاد مختلف توجه به عاملیت افراد در  استادانبین دانشجویان و « ترازمتعامل ناه»

منزلة ان و مدیران دانشگاه بهداح روابط استعالی است. الزمة عاملیت در سط آموزش
ای و جلوگیری از تعرض عوامل مختلف در این های حرفهقالل برای فعالیتاست تأمین

به معنای در نظر گرفتن اختیار و  استاداناستقالل است و تعامل ناهمتراز دانشجو با 
 است.  استادانعاملیت دانشجو در روند تعلیم و تربیت در کنار حفظ اقتدار 

دهندة چند ( معتقد است که توجه به عاملیت دانشجویان باید پوشش1396باقری )
برای تربیت شناختی آنها های دانشجویان که زمینه را بعد مهم باشد: توجه به پرسش

های ه انتخابهای دانشجویان، احترام بسازد، توجه به عالیق و گرایشفراهم می
ه. تحول روابط تربیتی با توجه به عاملیت، سبب احیای بعد جانبدانشجو و انتقاد دو

ای تحول در شخصیت افراد فراهم و زمینه را بر شودمیتربیتی و اخالقی دانشگاه 
ای و تربیت حرفه تأمینشده، دانشگاه به ابزاری برای سازد. در دانشگاه بازاریمی

دانشگاه مورد غفلت قرار  و بعد تربیتی شودمیوری سرمایة انسانی بدل تضمین بهره
ای و اقتصادی اهمیت زیادی . بنابراین در مفهوم اسالمی گرچه تربیت حرفهگیردمی

دارد، ولی هدف نهایی دانشگاه تحول و تعالی شخصیت انسان و کمک به به تعالی 
 جامعه است. 

شود. رابطة او با  مصرف کنندة منفعل دانش در نظر گرفته عنوانبهدانشجو نباید 
 ،د دانش موجود را به نقد نیز بکشد. بنابراینتوانمیسویه است و او دانش رابطة دو

مفهوم سرمایة انسانی گرچه ممکن است در مقیاسی بسیار محدود بتواند ابزاری 
تمثیلی برای انتخاب و فعالیت دانشجویان در دانشگاه باشد، ولی دانشجو بیشتر از این 

یک شهروند تلقی شود. اقتضای تربیت  عنوانبهننده باشد، باید ککه یک مصرف
های قی و انتقادی در کنار کسب مهارتشهروندی توجه به تربیت سیاسی، اخال

جو و انتقادی تربیت شهروندان مشارکت عنوانبهای است. دانشجویان باید حرفه
مبارزه با نابرابری های تربیتی مثل عدالت اجتماعی و شوند. حساسیت نسبت به آرمان

نها نادیده سرمایة انسانی و انسان اقتصادی آبر خصایصی هستند که تربیت مبتنی 
و باید در تربیت شهروندی مورد توجه قرار گیرند. بنابراین دانشجویان  گیرندمی
عالی بر عهده  آموزشند نقشی مهم در توانمیبخشی پویا از جامعة مدنی  عنوانبه
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کاست. در این منظر،  اید نقش آنها را به مصرف کنندگان منفعل فروداشته باشند و نب
ته باشند و های داوطلبانة دانشجویان باید در مدیریت دانشگاه نقش داشاصناف و گروه

های اصول دموکراتیک و ارزش، حافظ برخی استادانهای بتوانند در کنار گروه
طلبانه در دانشگاه باشند. البته مشارکت سیاسی و اخالقی دانشجویان نباید به حقیقت

 متربی ضربه بزند. عنوانبهنقش آنها 
 بحث و بررسی

عالی کشور ما  آموزشگذاری بنابر مباحثی که گذشت، در اسنادباالدستی و سیاست
حات این تلقی گرچه به صورت پنهان وجود دارد که ارزیابی کیفیت و سایر اصال

 آموزشاز ضروریات جهان « مدیریت نوین عمومی»عالی در جهت استقرار  آموزش
ای جهانی مجبور به تطابق با برای توسعه در فض هادانشگاهروند و عالی به شمار می

ها و معیارهای مد نظر ارزیابی کیفیت و استانداردسازی هستند. بنابراین جنبش ارزش
نابع مهمی است که قوانین و ور یکی از متضمین کیفیت و ارزیابی بازارمح

 آموزشعالی ایران در جهت استقرار نظام ارزیابی کیفیت در  آموزشهای سیاست
عالی بر این  آموزشریزان و برنامه گذارانسیاستپذیرفته است. تلقی  تأثیرعالی از آن 

 موجباست که این شیوه از ارزیابی کیفیت فارغ از مبانی ایدئولوژیک و فلسفی آن، 
های دقیق فلسفی و انتقادی ، ولی بررسیشودمی هادانشگاهروزآوری و کارایی هب

های بازارمحور که در سال« ارزیابی کیفیت»نشانگر خالف این ادعا است. گفتمان 
لی جهان و به تبع آن ایران رواج یافته است، مبتنی بر نگاه عا آموزشاخیر در نظام 

( این 1388نولیبرالیسم است. به تعبیر فراستخواه ) شناختیانسانو مبانی  سازیبازاری
ول در هویت اصالحات دارای معانی و پیامدهای فرهنگی هستند و به تبع آن به تح

 . شوندمیمنجر های دانشگاهی فعالیت
کیفیت بازارمحور به شمار  معیار کارایی، از اصول مهم ارزیابی کاربردپذیری و

تا  شودمیارزیابی کیفیت در این تلقی سعی با . به عبارت دیگر، (2003)بل،  روندمی
ریق ترجمان و از ط گیردهای تجاری مورد ارزیابی قرار دانشگاه به شیوه شرکت

دانشگاه در قبال هزینه  محور، میزان کاراییهای کمی و نتیجهکیفیت به شاخص
 . تصور مبناییاقدام شوددر فضای رقابتی  هادانشگاه بندیرتبهمصرفی سنجیده و به 

« انتخاب اصلح»ابزاری برای تنظیم کارایی و  عنوانبهاین نوع ارزیابی، اعتقاد به رقابت 
 است.  هادانشگاهدر بین 
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، «سیاست عدم مداخله» برخالف تصور لیبرالیسم به نظم طبیعی در بازار و
)فوکو، نولیبرالیسم معتقد به نقش ایجابی و هوشمند دولت در تنظیم بازار است 

باید نقشی یک بازار، دولت  عنوانبهعالی  آموزش. حال با در نظر گرفتن نظام (1394
و  هادانشگاههایی برای گسترش رقابت آزاد در بین هوشمند در ایجاد زمینه

اشته باشد. بنابراین ارزیابی کیفیت بازاری مهم در دست دولت آنها د سازیبازاری
های استاندارد برای و تعیین شاخص« کنترل از راه دور»است که از طریق سیاست 
، آنها را به نوعی پنهان تنظیم و کنترل کند. این هادانشگاهخودارزیابی و دگرارزیابی 

مدیریت نوین »عه دف آن توسفرایند ارزیابی کیفیت، بخشی از گفتمانی است که ه
 . (2020محمدی، )محمدی و میرزا سازی دانش در دانشگاه استو کاالیی« عمومی

های گذشته متأثر از فضای جهانی، ارزیابی کیفیت و دیگر عناصر در سال
تبع عالی و به آموزشعنوان تنها راه توسعه عالی ایران نیز به آموزشدر  سازیبازاری

این  شده است. مدافعان، چنان از آن رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته
رانند که انگار اجتناب از آنها ممکن نیست. در این منظر، اصالحات سخن می

اصالحات بازارمحور ابزاری است که فارغ از هرگونه دیدگاه ایدئولوژیک و سیاسی، 
ی کشور ما را نسبت به هادانشگاهکند و ی را تضمین میعال آموزشکارایی نظام 
سازد. بنابراین امروزه مدافعان اصالحات های جهانی مهیا میبندیرتبهشرکت در 

«. 1هیچ جایگزینی وجود ندارد»دارند که: بازارمحور به شعار معروف نولیبرالیسم تکیه
است که متفکران مختلف در سطح جهان نسبت به ابعاد مختلف  حالی این در

یابی کیفیت بازارمحور هشدار شناختی ارز، سیاسی و روانشناختیانسانفرهنگی، 
. بنابراین ارزیابی کیفیت بازارمحور در (2000؛ شور و رایت، 2003)بل،  اندداده

رد نقد قرار گیرد و مو شناختیانسانعالی باید از ساحت مبنایی و به خصوص  آموزش
های این پژوهش نشانگر آن است که ناظر بر همین هدف مهم است. یافتهاین پژوهش 

اصالحات بازارمحور گرچه به صورت پنهان، تکیه بر تفکر انسان اقتصادی نولیبرالیسم 
مروج منطق عملی است که در آن عقالنیت اقتصادی و  شناسیانساناین نوع دارند. 

رود. عالی به شمار می آموزشمبنای عمل و ارزیابی آن در  عنوانبهود س -معیار هزینه
های سنتی همچون ارزش ذاتی علم، ارزش معلم در این منطق عمل، بسیاری از ارزش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. There is No Alternative (TINA) 
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خریدار  -بدل به رابطه فروشندهدانشجو  -بازد و رابطه استادو استاد و... رنگ می

 . گیردمیی شکل آموزشکه حول محور کاالی دانش و خدمات  شودمی
های مهم ارزیابی کیفیت و سایر اصالحات بازارمحور، توسعه شرایط یکی از شعار

رقابت آزاد و به تبع آن آزادی و برابری در جامعه و همچنین تقویت هویت مستقل در 
رود. البته در ورای این دانشگاه است که از شعارهای سنتی لیبرالیسم به شمار می

تنها یابی کیفیت بازارمحور و استانداردسازی ناشی از آن نهشعارهای ظاهری، ارز
رابر قدرت را ایجاد مروج روابط برابر قدرت در دانشگاه نیست، بلکه نوعی روابط ناب

های ایجابی ترکیب این مفهوم ارزیابی کیفیت با سیاستبخشد. و مشروعیت می
 (2003)بازارمحور نولیبرالیسم امروزه فضایی پیچیده ایجاد کرده است که به تعبیر بل 

و  استاداند، بلکه هویت کنهای دانشگاهی را متحول میلیتتنها ماهیت فعانه
 سازد. دانشجویان و روابط جاری در دانشگاه را هم دگرگون می

ات بازارمحور بسیار گسترش یافته و گرچه در سطح جهان، مطالعة انتقادی اصالح
های کمتری به د، در ایران پژوهشکننتعداد زیادی از متفکران به این امر مبادرت می

 هایی مانند باقری. از این لحاظ پژوهش حاضر با پژوهشانداشاره کردهاین مسئله 
ار در شباهت دارد. در این پژوهش نیز با رویکردی انتقادی نتایج فرهنگ باز (1391)

شده است. در پژوهش حاضر این نتایج از باب میزان مطابقت بررسی عالی  آموزش
بسیاری از در اسالمی مورد مطالعه قرار گرفته است. گرچه  شناسیانسانآن با 
از ابعاد مختلف آن را  سازیبازاریمطالعة نولیبرالیسم و  اها در سطح جهان بپژوهش

فهم  توانمیها نبا تکیه صرف بر این پژوهش ، ولیگرفته استمورد مطالعه قرار 
و پرورش ایران به دست آورد. این  آموزشمناسبی از اصالحات بازارمحور در 

اصالحات در هر جامعه و کشور به دلیل قرار گرفتن در بطن فرهنگی خاص 
های فرهنگی اند و مطالعة آنها باید در پیوند با ویژگیخصایص ویژه به خود گرفته

 جامعة مورد هدف صورت گیرد. 
عالی ابزاری خنثی نیست و  آموزشدر « ارزیابی کیفیت»دهد که ها نشان مییافته

ثر از أسیاسی در نظر گرفت که بسیار مت -بخشی از گفتمان فرهنگی عنوانبهباید آن را 
وامل نولیبرالیسم است. گسترش این گفتمان بازارمحور بدون شک تابع شرایط و ع

ساخته و حاصل آن را به صورت کامل دست توانمیبسیار پیچیده بوده است و ن
 سویریزی شده تصور کرد. از ریزی نولیبرالیسم و یا فرایندی آگاهانه و طرحطرح
خود مفهوم نولیبرالیسم چنان مبهم و پیچیده است که جز در ارجاع مصداقی به  ،دیگر
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ق نظر نسبی بر سر آن ممکن نخواهد بود و تنها به شرایط و وقایع تاریخی، فهم و اتفا
داری بدل خواهد شد. با این وجود در ای برای برچسب زدن بر موافقان سرمایهواژه

خصوص سخت هستة اصالحات بازارمحور جای پای برخی عقاید فلسفی و به
لیسم عنوان نولیبرا باآنها را نقاط مشترک گرایشی  توانمیپیداست که  شناختیانسان

دانست. انسان اقتصادی در تفسیرهایی که بیان شد، بخشی مهم از این سخت هسته را 
 دهد. به خود اختصاص می

، شودمینگر مثل پژوهش حاضر نتیجه های انتقادی و ژرفآنچه از نتایج پژوهش
اسالمی  شناسیانسانعدم سازواری مبانی فکری ارزیابی کیفیت بازارمحور با مبانی 

 (1389) شورخصوص نقشه جامع علمی کعالی و به آموزشباالدستی  است. در اسناد
 هایها و هدفسعی شده تا اصالحات بازارمحور همانند ارزیابی کیفیت و ارزش

اسالمی همسو نشان داده شود، ولی بررسی این پژوهش نشان از تضاد و ناسازواری 
یک ابزار برای  . اصالحات بازارمحور صرفاً است شناختیانساناین دو الگو در سطح 

گیری از آن برای کسب قدرت سیاسی و اقتصادی تحول و توسعه دانشگاه و بهره
معنایی خاصی را با خود به همراه  نیست، بلکه این نوع اصالحات مبانی فرهنگی و بار

منطق  گذاری و حتی تغییرانی به نتایج مهمی در عرصه سیاستگمان این مبدارد و بی
 عنوانبهخواهد شد. نظر به دانشجو و استاد دانشگاه منجر عالی  آموزشعمل در 

سود، عالی بر مبنای منطق هزینه آموزشانسان اقتصادی و همچنین ارزیابی کیفیت در 
دانشجو و  -به تحولی عمیق در روابط جاری در دانشگاه اعم از روابط بین استاد

خواهد شد. این نوع منطق عمل در بطن خود منجر مدیر دانشگاه  -همچنین استاد
شکلی خاص »صورت کلی حاوی حاوی نگاهی ایدئولوژیک، سیاسی و فرهنگی و به

تنها هویت دانشگاه، بلکه هویت افراد و روابط انسانی جاری در است که نه« از زیستن
ین در وهله بنابرا. (2005؛ السن و پیترز، 2003)بل،  سازددانشگاه را نیز دگرگون می

نمودن ارزیابی کیفیت بازارمحور هدف عمده این پژوهش است. در « دارمسئله»اول 
. این هدف گامی مهم شودمیحقیقت با این هدف مسیر برای نقد و دگراندیشی مهیا 

رود و به پژوهشگران و در مسیر نقد این الگوی ارزیابی کیفیت به شمار می
انگیزد که ارزیابی کیفیت بازارمحور، برمی مختلف این تردید را گذارانسیاست
معنایی و فرهنگی  های علمی فارغ از عالیق ایدئولوژیک و بارای از برنامهمجموعه

رفته و نتایج عمیقی گعکس، از دیدگاه فلسفی و سیاسی خاصی نشئت نیست، بلکه به
 ها به دنبال دارد. در باب نحوه زیستن و تحول ارزش
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عدم ارزیابی و »یا « ارزیابی کیفیت بازارمحور»موضع از دوگانگی بنابراین با این 

به روشی دیگر ارزیابی کرد.  توانمیدیگر، عبارتکنیم. بهگذر می« وانهادن دانشگاه
طراحی الگوی ارزیابی نیست و این رسالت بر  ،این پژوهشاز اجرای البته هدف 

های مرتبط است که بر وزهو دیگر ح ریزیبرنامهعهده متخصصان حوزه مدیریت و 
های فلسفی مانند پژوهش حاضر به مبنای فهم متفاوت ارزیابی کیفیت که در پژوهش

آید، در باب الگوهای نوین ارزیابی کیفیت پژوهش کنند. در اینجا صرفاً به دست می
ند راهنمای طرح توانمیکه  شودمیهای مبنایی اشاره برخی از محورهای مهم و ایده

حفظ استقالل  گویی قهری؛پذیری و نه پاسخبر مسئولیت تأکیدگویی باشند: چنین ال
 های درونی دانشگاه در ارزیابی کیفیت؛بر پتانسیلتکیه  دانشگاه؛ استاداندانشگاه و 

 سازی؛جای خصوصیتوزیع قدرت و تمرکززدایی به حفظ کرامت دانشجو و استاد؛
ایجاد فضایی  علمی در ارزیابی کیفیت؛های علمی و انجمن های هیئتمشارکت گروه

 بازار در حین حفظ هویت مستقل دانشگاه؛ -دولت -برای تعامل دانشگاه
 های اجتماعی دانشگاه.مداری و حفظ موضع انتقادی و دغدغهاخالق

مراتبی که الگوی بازارمحور ارزیابی کیفیت، مبتنی بر رابطه سلسلهبنابراین درحالی
 (2005)السن و پیترز،  کننده و مدیر قدرت برتر دارندارزیابیاز قدرت است و در آن 

الگوی نوین ارزیابی کیفیت باید مبتنی بر روابطی برابر قدرت بین مدیر دانشگاه، 
کنندگان باشد. البته این به معنای قدرت یکسان ، دانشجویان و دیگر مشارکتاستادان

تعامل »ست. بر اساس الگوی سازی و ارزیابی دانشگاه نیها در تصمیماین گروه
که فضا برای تعامل درحالی (1396)باقری،  اسالمی شناسیانساندر نظریه « ناهمتراز

به سبب برخورداری  استادانها همانند ها برقرار است، برخی از گروهبین این گروه
گیری داشته باشند که البته کمال اخالقی و فکری بیشتر، باید وزن بیشتری در تصمیم

 د اتفاق افتد.توانمیعلمی دانشگاه  های هیئتین امر در قالب گروها
  



در آموزش عالی ایران...« ارزیابی کیفیت»شناختی تأملی بر مبانی انسان 199  
 

 
 

 

 منابع
علوم تربیتی  مجلهبر روابط فرهنگ، بازار و دانشگاه،  یتأمل(. 1391باقری، خسرو )

 .22 -7 ،(2)19، دانشگاه چمران اهواز

 ن با علومیبه نسبت د یشناختمعرفتهویت علم دینی؛ نگاهی (. 1382باقری، خسرو )
 ات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.سازمان چاپ و انتشار انسانی.

 .جلد دوم. انتشارات مدرسه نگاهی دوباره به تربیت اسالمی.(. 1390باقری، خسرو )

 زدایی از دانشگاه و علوم انسانی.؛ تنشدو بستر یارؤیک (. 1396باقری، خسرو )
 مطالعات فرهنگی و اجتماعی. پژوهشکده

از مکتب تربیتی لیبرالیسم تا نولیبرالیسم؛ (. 1396محمدی، حمداله ) ؛فاطمهزیباکالم، 
 انتشارات دانشگاه تهران.  نگاهی انتقادی.

شناختی نظریة انتخاب عمومی. (. بازسازی روش1391ساعی، علی ) ؛پرست، فائزدین
 .109-87(، 2)4ای در علوم انسانی، فصلنامه مطالعات میان رشته

سایت: سند نقشة جامع علمی کشور. (. 1389شورای عالی انقالب فرهنگی )
 Http://Sccr.ir 

)کمیتة  جامع علمی کشور اسناد پشتیبان نقشه(. 1385شورای عالی انقالب فرهنگی )
 (آموزش

های عالی: منظرهای جهانی ومسئله آموزشدانشگاه و  (.1388فراستخواه، مقصود )
 نشر نی. ایرانی.

فراستخواه، مقصود؛ قاضی طباطبایی، اللهی، احمد؛ یمنی، محمد؛ صباغیان، زهرا؛ فتح
های پنج گانه توسعه ایران با توجه به (. تحلیل محتوای برنامه1393محمود )

 . 83 -47(، 4)6 عالی، آموزشفصلنامه انجمن  .عالی آموزشهای حکمرانی مقوله

-1978تولد زیست سیاست: درس گفتارهای کلژو دو فرانس، (. 1394فوکو، میشل )
 زاده. نشر نی.ترجمة رضا نجف؛ 1979

(. پژوهش فلسفی: تحلیل مفهومی. )ترجمة 1388کومبز، جرالد و لو، روی بی. دنیلز )
مطالعات روش شناسی )ویراستار.(.  دکتر خسرو باقری(. در: شورت، ادموند سی

 . انتشارات سمت.محمدی و دیگرانترجمه محمود مهر ؛درسی برنامه

 آموزشدر نظام  سازیتجاریهای اساسی بررسی چالش(. 1397محمدی، حمداله )
مکتب تربیتی نولیبرالیسم و ارائه  شناختیانسانعالی ایران بر اساس نقد مبانی 

http://sccr.ir/
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شناسی و علوم تربیتی دانشگاه . رساله مقطع دکتری. دانشکده روانمفهوم بدیل

 تهران. 

تربیت؛ چالشی  سازیتجاری(. نولیبرالیسم و 1393، فاطمه )زیباکالم ؛محمدی، حمداله
 .116-95(، 2)4پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، فراروی تربیت اخالقی. 

(. 1397محمدی، حمداله؛ باقری، خسرو؛ تلخابی، محمود؛ میرزامحمدی، محمدحسن )
تعلیم و تربیت و کارآفرین رقابتی؛ تاملی بر تحول مفهوم انسان اقتصادی از مکتب 

(: 8)2 پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت.تربیتی لیبرالیسم کالسیک تا نولیبرالیسم. 
123-142  

قانون (. 1383قیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری )معاونت پژوهش، تدوین و تن
. تهران: انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و برنامة چهارم توسعه

 مقررات ریاست جمهوری. 

. پنجم توسعه هقانون برنام(. 1389های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش
/http://rc.majlis.ir/fa/law/show790196  

رسانی . پایگاه اطالعقانون برنامه ششم توسعه(. 1396ان برنامه و بودجة کشور )سازم
 برنامة ششم توسعه. 

 یدرباره برنامه درس ییگفتارها. (1398) یآموزشسازمان پژوهش و برنامه ریزی 
 .انتشارات مدرسه .یمل یگرا بر اساس برنامه درسفطرت

برنامة پنجم توسعه جمهوری اسالمی (. 1389مرکز مطالعات مجلس شورای اسالمی )
 آدرس سایت: ایران. 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196  
نظارت، ارزیابی و تضمین نامة نظام آیین(. 1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )

سایت:  ،کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری
/https://nezarat.msrt.ir/fa/regulation833 

( نگاهی به یک دهه تجربه نظام نوین 1396وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )
کشور، مرکز تحقیقات،  آموزشسازمان سنجش  .عالی آموزشارزشیابی کیفیت در 

 عالی. آموزشارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت 
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Reflection on the Anthropological Foundations of "Quality 

Assessment" in Iranian Higher Education and its Compatibility 

to Islamic Anthropology 
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Abstract: 

The purpose of this paper was to assess the anthropological foundations of 

'quality assessment' in Iranian higher education and its compatibility with 

Islamic anthropology. For this purpose, the conceptual analysis and 

documentary analysis methods were used. Thus at first, the basis of quality 

assessment in the philosophy of neoliberalism has been examined, then this 

anthropological foundations of have been criticized. Within neoliberalism, 

two anthropological viewpoints can be distinguished as the bases of 

market-oriented reforms: 'homo economicus' and 'homo legalis'. These two 

perspectives have a great impact on market-based reforms and quality 

assessment. In the following, the market-based quality assessment in the 

supporting documents of the Iranian higher education has been extracted 

and analyzed. Comparison of the anthropological foundations of market-

based quality assessment and Islamic anthropology (in this study "Human 

Agency Theory" theory) reveals serious contradictions. 
 
Keywords: Quality assessment, Market-based reforms, Higher 
education, Anthropology, Neoliberalism. 
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