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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،161-191،)1(11 ،پیاپی ،11زمستان 1991

حبیبی ،الهام؛ منوچهری ،عباس؛ میرعمادی ،طاهره؛ و مهدی ،رضا ( .)7931اندیشهشناسیی سیاسیی نظریی سیرمای انسیانی و
استخراج داللتهای سیاستی آن در حوزۀ آموزش عالی .فصلنامه مطالعاا میانرشاههای در علام انساان .761-731 ،)7(77 ،
شاپا8002-6667 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

اندیشهشناسیسیاسینظریۀسرمایۀانسانیواستخراج

داللتهایسیاستیآندرحوزۀآموزشعالی 

الهام حبیبی ،1عباس منوچهری ،2طاهره میرعمادی ،3رضا مهدی


4

دریافت0931/10/01 :؛ پذیرش0931/10/00 :

چکیده

نظری سرمای انسانی نقش مهمی را در ورود و اثرگذاری نظیام آمیوزش عیالی در رونید سوسیبه برعهیده دارد.
هدف از این مقاله ،اندیشهشناسی سیاسی نظری سوسبهای سرمای انسانی و استخراج داللتهای سیاسیتی آن
در حوزۀ آموزش عالی است؛ برایناسیاس ،از رواییت داللتیی بیهعنوان چیارچو مههیومی و روششناسیی
داللتپژوهی استهاده شده است .یافتههای این مقاله نشان میدهد نظری سرمای انسانی با سکیه بر مقومیا و
داللتهای اندیش سیاسی مطلوبیتگرایی ،مبانی نظری و هنجاری رویکرد اقتصادی و بیازارموور در حیوزۀ
نظام آموزش عالی را فراهم کرده و با سأکید بیشازاندازه بر ُببد اقتصیادی آمیوزش و اولوییتدهی بیه اهیداف
اقتصادی ،بسیاری دیگر از اهداف و کارکردهای غیراقتصادی و فینهسه ارزشمند نظام آمیوزش عیالی را میورد
غهلت و کمسوجهی قرار داده است .طبق نتایج بهدستآمده ،نظیام آمیوزش عیالی مبتنیی بیر سسیوری سیرمای
انسانی ،با انبکاس نگاه سقلییلگرا و مویدودیتهای حیاکم بیر مطلوبییتگرایی در سکییه بیر انگیارۀ انسیان
اقتصادی ،بیسهاوسی نسبت به مسسل سوزیع ،سهاو های میانفردی و فراموشکردن سیایر مححظیا ناوابسیته
به مطلوبیت ،از کهایت نظری الزم برای ارائ سصویری همهجانبیه و جیامع از نقیش و جایگیاه نظیام آمیوزش
عالی در سوسبه برخوردار نیست.
کلیدواژهها :سوسبه ،مطلوبیتگرایی ،نظری روایت داللتی ،روششناسی داللتپژوهی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1دانشجوی دکتری اندیش سیاسی ،پژوهشکدۀ مطالبا فرهنگی و اجتماعی ،سهران ،ایران (نویسندۀ مسسول).


 .2استاد علوم سیاسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه سربیت مدرس ،سهران ،ایران.


 .3دانشیار سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری ،سازمان پژوهشهای علمی و صنبتی ایران ،سهران ،ایران.

 .4استادیار برنامهریزی سوسب آموزش عالی ،پژوهشکدۀ مطالبا فرهنگی و اجتماعی ،سهران ،ایران.


.1مقدمه 

در بدو سوسبه ،نقش و جایگاه نظام آموزش عالی بهسیب ههیور رشیت اقتصیاد آمیوزش و
نظری سرمای انسانی مورد سوجه قرار گرفت ،امیا در دهیههای ببید از شید اهمییتش در
مباحث سوسبه کاسته شد .پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه میان آمیوزش عیالی و سوسیبه»

(سامسون )8002 ،1یکی از علل مهم کم رنگ شدن نقش و جایگاه نظام آمیوزش عیالی در
مباحث سوسبه را باور به نرخ بازدهی 2پایین آن در مقایسه با آموزش ابتدایی و متوسطه بییان

میکند .در ابتدا نتایج مطالبا گسترده نشیان مییداد آمیوزش دانشیگاهی در مقایسیه بیا
آموزش ابتدایی و متوسطه از نرخ بازدهی پایینسری برخوردار است و به همیین سیب بایید
منابع مالی کمتری از سوی بخش دولتی و کمکهای بینالمللی اقتصادی به آن اختصاص
یابد« .براساس نتایج حاصل از این سوقیقا و بهمنظور دستیابی به بازدهی باالسر در رشید
اقتصادی که غایت و هدف سوسبه در نظر گرفته میشد ،سوجیه موققیان و سیاسیتگذاران
فصلنامه علمیـپژوهشی
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سازمانهای بینالمللی بیشتر به سمتوسیوی آمیوزش ابتیدایی و متوسیطه در امیر سوسیبه

جل شد» (چپمن و آستن.)1 ،8008 ،3

کم سوجهی به نقش آموزش عالی در سوسبه به سضیبی بسییاری از مسسسیا آمیوزش
عالی در بسیاری از کشورهای درحال سوسبه و همچنیین کیاهش مییزان سوقیقیا علمیی
صور گرفته پیرامون نقش این نهاد از مباحث سوسبه منجر شید (سامسیون8002 ،؛ لبیو و
سال.)8077 ،4

از اواخر ده  ،7320شاهد احیای نقشآفرینی نهاد آمیوزش عیالی بیهعنوان بیازیگر و
مسلههای کلیدی در سوسبه هستیم که دلیل آن را سیا حید زییادی میسیوان در احییای نظریی
سرمای انسیانی میدرن در سسوریهیای جدیید رشید ،ههیور اقتصیاد دانشبنییان جهیانی،
قدر گیری جریان نسولیبرالیسم و پدیدۀ جهانیشدن یافت .از اواخیر قیرن بیسیتم ،گسیترۀ
سغییرا در حوزۀ آموزش عالی و مشارکت آن در رشد و سوسب اقتصادی به حدی است کیه

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .2نرخ بازدۀ سرمایهگذاری آموزش بهمنزل ابزار کلیدی نظری سرمای انسانی مطرح شد.
&

از آن با عنوان انقح دوم آ کادمیک نام برده میشود« .درحالیکیه دولیت و صینبت جیز
نهادهای اصلی و اولیه در جوامیع صینبتی موسیو میشیدند؛ در جوامیع دانشبنییان و
پساصنبتی ،زنجیرۀ سهگان دولت ،صنبت و دانشگاه را بیهعنوان بیازیگران کلییدی سوسیبه

شاهدیم» (اسزکویتز و کلوفستن.)866 ،8001 ،1

مروری بر ادبیا نظام آموزش عالی در سوسبه نشان میدهد مشارکت و اثرگذاری ایین
نهاد در سشکیل سرمای انسانی بهمنظور دستیابی به رشد اقتصادی منجیر بیه قیدر گیری و
سقویت نقش و جایگاه آن در سوسبه بوده است؛ درواقع،نظری سرمای انسانی ،سینگ بنیای
ورود و اثرگذاری نظام آموزش عالی در روند سوسبهای را برعهده داشته است.
پرسش اصلی مقاله این است که آیا سسوری سرمای انسانی از کهایت نظری الزم برای ارائی
سصویری همهجانبه و جامع از نظام آموزش عالی برخوردار اسیت ییا خییره بیهمنظور فهیم و
شناخت بهتر نظری سوسبهای سرمای انسیانی و اسیتخراج داللتهیای سیاسیتی آن در حیوزۀ
آموزش عالی ،از پشتوان مبرفتی و هنجاری اندیش سیاسی اسیتهاده شیده اسیت؛ یبنیی سیه
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میانرشتهای در سرکی و همگرایی با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتهاند .به همیین منظیور ،از

اندیشهشناسی سیاسی
نظریۀ سرمایۀ انسانی و

نظری روایت داللتی بهعنوان چارچو نظرییمههومی (منوچهری )7931 ،و از روششناسی
داللتپژوهی (داناییفرد )7931 ،برای سازماندهی این مقاله بهره گرفته شده است.
نظری روایت داللتی چارچوبی مههومی برای سبیین نسبت میان اندیش سیاسی و نظری
سوسبه فراهم میکند .عحوهبراین ،خیود اندیشی سیاسیی را میسیوان مبرفتیی میانرشیتهای
دانست و نظری روایت داللتی ،شیوهای بدیل برای سبیین میانرشتگی اندیش سیاسیی ارائیه
میدهد؛ زیرا داللیت وضیبیتی را در جامبهشناسیی ،داللیت بنییادین را در انسانشناسیی
مکاس فلسهی ،داللت هنجاری و راهبردی را در علم سیاست و داللت کیاربردی اندیشی
سیاسی را بهصور خطمشیها و راهکارها در سیاستگذاری اجتماعی میسیوان مشیاهده
کرد (منوچهری.)7936 ،
برای بررسی و استخراج داللتها ،آثار ،سببا  ،کاربردهای یک فلسهه ،یک چارچو ،

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

یک نظریه ،یک مدل ،یا یک ایده برای رشته یا موضوعی مشخص میسوان از «روششناسی
داللتپژوهی» استهاده کرد (داناییفرد .)7931 ،در مطالبا داللتپژوهی ،پژوهشگر به
دنبال استقراض و وامگیری دانش عاریهای و برکشیدن ایدههای کلیدی از سایر رشتهها برای
استهاده در رشت سخصصی خود است .ازاینرو ،انجام روششناسی داللتپژوهی نظاممند
(داناییفرد )10 ،7931 ،مناس این پژوهش میانرشیتهای اسیت ،زییرا امکیان برکشییدن
سییهمیاری (ایییدههای کلیییدی) از چییارچو مههییومی روایییت داللتییی (بییهعنوان مأخییذ
صادرکننده یا قرضدهندۀ ایده) و احصا و بازیابی رهنمودها و داللتهای سیاستی متنیاهر
در حوزۀ آموزش عالی (بهعنوان مأخذ واردکننده ییا قرضگیرنیدۀ اییده) را فیراهم میکنید.
موفقیت این روششناسی در برکشیدن ایدههای کلیدی برای اقتبیاس در رشیته ییا حیوزه ییا
موضوع مطالباسی دیگر،نیازمند آشنایی پژوهشگر با شیوههای پژوهش کیهی بهطور خیاص
ً
ببضا ّ
کمی است .در این مطالبه،روش نمونهگیری کیهی هدفمند برای گردآوری دادهیای
و
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مرسبط به کار گرفته شده است.
یکی از مختصا روش داللیتپژوهی ایین اسیت کیه پژوهشیگر بییش از یکبیار بیه
ً
گردآوری دادهها میپردازد ،زیرا مرسبا برای گیردآوری اطحعیا بیشیتر و غنیسیر بیه مأخیذ
دادهای خود بازمیگردد؛ بنابراین موعد زمانی دقیقی برای فرایند روششناسی داللتپژوهی
وجود ندارد و پژوهشگر سا زمانیکه داللتهای خود را به نووی جامع و مانع ،و شیهاف و
منطقی احصا نکند به گردآوری دادهها ادامه میدهد (داناییفرد.)11 ،7931 ،
مسسل پژوهشی ایجا میکند نوعی از مطالب ایدههای کلیدی از ابژۀ منتخ به شیوۀ داللیتپژوهی انجیام شیود کیه
خود فرایندی را طی میکند مشتمل بر:
یافتن ایدههای کلیدی
اعتبارسنجی ایدههای کلیدی
سبیین داللتهای مناس
اعتبارسنجی داللتها
شکل شمارۀ ( .)1مراحل روششناسی داللتپژوهی
(منبع :داناییفرد)11 ،7931 ،

واقبیت این اسیت کیه ایین مراحیل در روششناسیی داللیتپژوهی بهصیور خطیی
غیرقابل برگشت انجام نمیشود؛ بلکه بین گامها رفتوآمد (بدهوبستان)های متبددی شکل
میگیییرد سییا نتیجیی بهدسییتآمده مبتبییر و قابلاسکییاسر باشیید (دانییاییفرد.)17 ،7931 ،
اعتبارسنجی ایدههای کلیدی و داللتهای احصایی را میسوان بر اساس میزان سکرار آنهیا
در متون مختل (استنادا دادهشده) و از طریق مرور همتیا 1سبییین کیرد .سیحش شید سیا

عحوهبر افزایش سبداد منابع ،با مراجب چندباره و مطالبی دقییقسر نییز غنیای داللتیی ایین
مطالبه سقویت شود.
.2نظریۀسرمایۀانسانی

سسوری سرمای انسانی ،نظری جدید قرن بیستم نیسیت؛ درواقیع ،آدام اسیمیت در اثیر ثیرو
ً
ملل ،مبنای آنچه را ببدها بهعنوان نظری سرمای انسانی شناخته شد ،پیریزی کرد .اما سقریبیا
سا دو قرن پس از انتشار ثرو ملل ،علم اقتصیاد سیا حید زییادی از اییدهها و بینشهیای آدام
اسمیت غافل ماند و بهجای سرمای انسانی ،سمرکزش را بر نقش زمین ،ساعا و سبداد نیروی
کار ،و سهام سرمایه بهعنوان عوامل کلیدی در دستیابی به رشد اقتصادی مبطوف ساخت.
از ده  ،7360با ههور نظری سرمای انسانی بهطور رسمی ،مبوث آمیوزش و اهمییت
آن در دستیابی به رشد اقتصادی مورد سوجه قرار گرفت و هزینه در آموزش بیهجای مصیرف
بهعنوان سرمایهگذاری سببیر شد و مههوم نرخ بازده سرمایهگذاری در آموزش بهعنوان سنج
اقتصادی به کار رفت.

2

در ده  ،7310سسوریهای پاالیش کوبنیدهسرین انتقیادا را علییه مهروضیا نظریی
ً
سرمای انسانی مطرح ،و این نظریه را شدیدا به چالش کشییدند .چیالش دیگیر ،بیا ههیور
مشکل سوصیح فرانیاز نیروی کار امریکا در ده  7310به وقوع پیوسیت .در ایین دهیه،
همچنین ،حمایتهای اجتماعی و سیاسی برای هزینهها و سرمایهگذاری دولیت در حیوزۀ
آموزش کاهش یافت.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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در ده  ، 7320ناکارآمدی نظری سرمای انسانی در ارائ پاسخی بسنده به چالشها،
و نیز سساال و سردیدهای مطرح شده ،به کاهش اعتبار سیاسی و آ کادمیک آن منجر شد.
درنتیجه ،نظریه پردازان سرمای انسانی سحش کردند اصححاسی را در برخیی از گزارههیای
اولی آن ارائه دهند .در اشاره به سهاو های ارائه شده در نسخ جدیید بیا نظریی سیرمای
انسانی ده  7360می سوان به این موارد اشاره کرد ) 7 :اذعان به نقش سکنولوژی بیهعنوان
عاملی که واسط میان سرمای انسانی و بهرهوری 1است ) 8 .نظری سرمای انسانی مطیرح

در ده  ،7320حامی سیرمایه گذاری بخیش خصوصیی در آمیوزش اسیت (بپتیسیت،2
.)723 ،8007

ِبن فاین ،)8003( 3نکت هریهی را مورد سوجه قرار داده است مبنی بر اینکه پییش از دهی

 7310دولت بهعنوان بازیگر اصلی اقتصادی در نظری سرمای انسانی در نظر گرفتیه میشید.
اما با شروع بوران اقتصادی در ده  ،7310دولت بهعنوان منبع ناکارآمدی و شکست موازنی
فصلنامه علمیـپژوهشی
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بازار در نظر گرفته شد« .نظری سرمای انسانی که سا پیش از ده  7310در پیوند با کینزگراییی
قرار داشت ،پس از ده  7310بیشتر همسو با اصیول اقتصیاد نسوکحسییک قیرار گرفیت و در
نسخ نسوکحسیک ،هژمونی خود را سوکیم و سقویت بخشید» ُ(بنال.)700 ،8076 ،4
از اواخر ده  ،7320اطمینان زیادی به مطلوبیت بنیادین نظری سرمای انسیانی ایجیاد
شد که این اطمینیان در دهی  7330نییز ادامیه داشیت .سسوریهیای پیاالیش نظییر سسیوری
عحمت دهی قادر به ارائ سسوری قدرسمند جایگزین نظری سرمای انسانی نبودند.
همان طور که اشاره شد ،نظری سرمای انسیانی از مکتی فکیری نسوکحسییک در علیم
اقتصاد نشست گرفت و در نسیخ نسوکحسییک ،هژمیونیاش را مسیتوکم و سقوییت کیرد؛
بنابراین ،برای داشتن سصویری روشن و شهاف از این نظریه ،ابتدا باید فهمی کامل از میدل
اقتصادی نسوکحسیک و مهروضا بنییادینش داشیته باشییم .میدل اقتصیادی نسوکحسییک
بییهمنظور سوضیییو و سبیییین پدیییدههای اجتماعی/اقتصییادی ،بییر دو پییارادایم اصییلی ،یبنییی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

فردگرایی متدولوژیک و نظری انتخا عقحنی 1سمرکز دارد .نظری سیرمای انسیانی نییز بیر
مهروضا و مبانی این دو پارادایم استوار است (سان.)8076 ،2

1ـ.2فردگراییمتدولوژیک 

فردگرایی متدولوژیک ،فرد را واحد سولیل قرار میدهد و بر اهمیت و برسری سیطو سولییل
خرد (عامل انسانی) بر سطو سولیل کحن (ساختارهای اجتماعی) داللیت دارد .براسیاس
فردگرایی متدولوژیک ،بهمنظور فهم پدیدههای اجتماعی ،نیازمند درک افیراد و انگیزههیای
آنها هستیم.
2ـ.2نظریۀانتخابعقالنی 

نظری انتخا عقحنی به دنبال ارائ میدل ییا رویکیردی اقتصیادی بیرای درک و پیشبینیی

رفتار های انسانی است .بر طبق گهت گری بکر ،این نظریه بیر سیه اصیل (منطیق )3اسیتوار
است که عبار اند از )7 :رفتار بیشینهکننده؛  )8موازن بازار؛ و  )9سرجیوا پایدار (بکر،4

.)1 ،7316

ً
نظری انتخا عقحنی ،کنش عقحنی را صرفا رفتاری در جهت بیشینهسازی مطلوبیت
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یا سود و کاهش ضرر و هزینه میداند که در دیدگاه مطلوبیتگرایی جرمی بنتام ریشه دارد.
ازاینرو ،کنش هر بازیگر اجتماعی در راستای بیشیینهکردن مطلوبییت میورد نظیر ،منیافع
ُ
خصوصی ،ثرو یا درآمد مالی (اقتصادی) فهمیده میشود (زفیراوسیکی.)62 ،7333 ،6
درواقع ،در این نظریه با ارائ شکلی جدید از مطلوبیتگرایی جرمی بنتام ،موتیوا و مههیوم
مطلوبیت بهگونهای دیگر دیده میشود؛ یبنی مطلوبیت نه به مههوم خوشوالی و شادمانی،
بلکه بهعنوان دستیابی به خواستهها یا نوعی بیروز رفتارهیای انتخیابی در هیر فیرد سبریی
میشود .مکت نسوکحسیک بهجای سمرکز بیر شیادی و خوشیوالی ،مطلوبییت را ارضیای
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.3
گزارهها استخراج میشوند.

 :گزارهای است که بدون اثبا و به شکل پیشفرض پذیرفته میشود و از روی آن سایر
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نظریۀ سرمایۀ انسانی و

سرجیوا یا خواستها سبری کرده است .آنچه مهم است قدر خواستی است که ارضا
شده است ،نه میزان خوشوالی حاصل از آن (سن.)716 ،7929 ،1

در ارائ مدل یا رویکردی اقتصیادی بیرای سوضییو و سبییین رفتیار انسیان و پدییدههای
ً
اجتماعی در نظری انتخا عقحنی ،دومین اصل بر مهروض موازن بازار آزاد و کامح رقابتی
مبتنی است .در این رویکرد اقتصادی ،بازار سبیینکننده ،مشروعیتبخش ،و سنظیمگیر هیر
جنبه از زندگی انسانی و رفتار اجتماعی است .سمام نهادها و پدیدههای اجتماعی ،ازجملیه
حکومت ،خانواده ،مدارس ،طحق ،ازدواج ،سببیض ،جرم و جنایت ،اعتیاد ،و  ...در قال
مکانیسم بازار سهسیر میشوند ،زیرا هم آنها در برابیر نییروی بیازار سسیلیم میشیوند و از
قانون حداکثرسازی مطلوبیت پیروی میکنند (بکر .)3-77 ،7316 ،نیروهای سنظیمکننیدۀ
بازار در هماهنگی و انطباق با ماهیت بیشینهکنندۀ منهبت افراد عمل میکنند و این اطمینان
خاطر را فراهم می کنند که در مکانیسم حاکم بر بازار ،هیر فیرد سیهم عادالنیهاش را بیرای
فصلنامه علمیـپژوهشی
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سحشها و سرمایهگذاریهایی که کرده است ،دریافت خواهد کرد .گهتنی است که آموزش
و نهادهای آموزشی بخشی از این جامب بازار هستند.
« سومین مهروض بر سرجیوا پایدار مبتنی است که امکان پیشگویی دربارۀ رفتارهای
انسانی و سغییرا قیمتها ،سقاضا ،عرضه ،هزینهها ،و درآمد را در اختیار اقتصاددانان قیرار
میدهد .برایناساس ،سرجیوا افیراد بیا گذشیت زمیان سغیییر نکیرده و در مییان طبقیا
اجتماعی ،جوامع و فرهنگهای مختل  ،متهاو نیستند» (بکر .)1 ،7316 ،منظور گیری
بکر از این سرجیوا پایدار جنبههای بنیادین زندگی همانند سحمتی ،شأن اجتماعی ،لذ
و شادمانی ،و  ...است که طبق گهت وی ،این سرجیوا در همی انسیانها بیهطور یکسیان
وجود دارد.
درمجموع ،با بررسی و پسکاوی ریشههای ساریخی نظری سیرمای انسیانی در اقتصیاد
نسوکحسیک به مبانی اندیشهای و فلسهی مطلوبیتگرایی بهعنوان پشتوانه و اندیش سیاسیی
بنیادین نظری سرمای انسانی نزدیک میشویم که از طریق روایت داللتی ،مهاهیم پنهیان و
ضمنی آن را دربارۀ هستی و انسانشناسی ،و فن حکمرانی مطلو بررسی خواهیم کرد.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

اندیشهشناسیسیاسینظریۀسرمایۀانسانی

.3

از روایت داللتی به عنوان چارچو نظری یا مههیومی ایین مقالیه بهیره گرفتیه شیده اسیت
(منوچهری )7931 ،که نسبت میان اندیش سیاسی و نظری سوسبه را سوضیو میدهد.
اندیش سیاسی یک منظوم گهتارییعملی است کیه دربردارنیدۀ طرحیی نظیری بیرای
سامان نیک اجتماعی است .اندیش سیاسی وضبیت مطلوبی را سرسیم میکند که در عیالم
واقع وجود ندارد اما می سوان آن را مستقر کرد .با مطالبی انیواع مکاسی و آرای سیاسیی در
ساریخ فکر ،میسوان اندیش سیاسی را آنگونه اندیشهای دانسیت کیه مشیتمل بیر پینج نیوع
داللت است .این داللتها بهسرسی عبار اند از )7 :داللت ساریخییوضبیتی )8 ،داللت
بنیادین )9 ،داللت هنجاری )6 ،داللت راهبردی ،و  )1داللت کاربردی.
نظری سوسبه از داللتهای کاربردی اندیشی سیاسیی موسیو میشیود و چهارگونیه
داللت ساریخییوضبیتی ،بنیادین ،هنجاری ،و راهبیردی در آن منیدرج اسیت و درنهاییت
داللت کاربردی مبتنی بر داللتهای پیشین قوام مییابید (منیوچهری .)7931 ،بدینسیان
ً
این چهار داللت اندیشهای ،موجد چرایی ،چیستی و چگونگی سسوری سوسبه هستند .اخیرا
نظری سرمای انسانی به یکیی از قدرسمنیدسرین مبیانی نظیری در سیاسیتگذاری آموزشیی

جهانی سبدیل شده است (ریزوی و لینگارد8070 ،1؛ مارگینسون8076 ،8070 ،2؛ گلییز،3
َ
لکن.)8072 ،4
8076؛ بونی و والکر8076 ،8079 ،؛ ک ِ
برنامهها و سیاستهای سوسبهای ایران ،در قبیل و پیس از انقیح  ،پییرو رویکردهیای

اقتصادی سرمایهداری جهیانی بودهانید (مظهرینییا .)7931 ،ازایینرو ،کیاهش بودجیه و
حمایتهای مالی دولتی و افزایش فشار دولت برای خصوصیسازی دانشیگاه بیا سوجیه بیه
اصل  66قانون برنام چهیارم سوسیبه و برنامیههای سوسیب پنجسیاله ،دانشیگاهها و دیگیر
مسسسا نظام آموزش عالی را به سنوعبخشی در منابع مالی،و پیگییری منیافع سیودانگاران
آسی و منطق حسابگرانه در فبالیتهایشیان واداشیته اسیت؛ همچنیین پیشیروی بیه سیمت

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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رویکردهای سجاریسازی (آراسته7929 ،؛ عباسی ،قلیپیور ،دالور ،و جبهیری،)7922 ،
سسریع روند کاالییشدن آموزش عالی ایران ببد از سال 7921ش (مالجو ،)7939 ،سبدیل
دانشگاهها به بنگاههای اقتصیادی در دو دهی اخییر (مویدثی7938 ،؛  )7939و ههیور و
سلط مهاهیمی نظیر سرمایهداری دانشگاهی ،علم فرادانشگاهی ،طرح دانشیگاه کیارآفرین
یا دانشگاه علمیی کاربردی ،بازاریابی موصوال دانشگاهی ،همگرایی روزافزون دانشیگاه
با صنبت و سازمانهای کس وکار ،ییا سأکیید بیر پیرورش فرهیختی عقحنی یبوروکراسیک
بهجای پرورش فرهیخت رمانتیک (صمیم )7936 ،همگی ناهر بر یک سازۀ اصیلی ،یبنیی
جهتگیری حوزۀ نظام آموزش عالی ایران به اولویتبخشیی اهیداف و رویکیرد اقتصیادی
(وریج کاهمی )7936،و بهطور کلی نظری سرمای انسانی بوده است.
بنابراین اندیشهشناسی حاکم بر سسوری سوسبهای سیرمای انسیانی از طرییق چیارچو
مههومیینظری روایت داللتی میسواند به استخراج ،درک و مههومپردازی کامیل و جیامعسر
فصلنامه علمیـپژوهشی
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داللتهای سیاستی آن در سامانبخشی مطلو جامب آموزش عالی یی که مراد این پژوهش
است یی کمک کند.
داللتتاریخیـوضعیتی 

1ـ.3

اندیشهورزی سیاسی ابتدا در مواجه متهکر با مبضح یا بورانهیای موجیود در زمینیه و
زمان خود آغاز میشود و متهکر ،مبضل عمدۀ جامبه را بهصور اجتماعییساریخی سبیین
میکند؛ یبنی به چرایی و چگونگی ایجادشدن وضع موجود پاسخ میدهد.
بهطور کلی ،در سسوریهای اقتصادی سوسبه ،ازجمله سسیوری سیرمای انسیانی ،مههیوم
سوسبه مترادف و مبادل با رشد اقتصادی سبری میشود .در این سسوریها اغل فیرض بیر
این است که اگر رشد اقتصادی صور گیرد ،سایر مشیکح و بورانهیا نظییر بیکیاری،
نابرابری و فقر بهطور خودکار رفع خواهند شد.
مباحییث مییرسبط بییا رشیید اقتصییادی در دهییههای آغییازین سوسییبه مییورد سوجییه شییدید
اقتصاد دانان نسوکحسیک قرار گرفت .در نسل اول از سسوریهای رشد یی که از آنها با عنیوان
سسوریهای رشد برونزا یا سسوریهای رشد نسوکحسیک نییز ییاد میشیود ییی رشید و رونیق
اقتصادی در گرو عوامل خارجی ازجمله پیشرفت سکنولوژیک ییا سیرمایهگذاری خیارجی

است .در ده  7310و نیم نخست ده  7320از شد اهمیت این مباحث در سوسبه سیا
ً
حد زیادی کاسته شد؛ سا آنکه مجددا در نیم دوم دهی  ،7320مباحیث میرسبط بیا رشید و
سوسبه با عنوان سسوریهای جدید رشد یا سسوریهای رشد درونزا مورد سوجه قرار گرفتند .در
نسل دوم سسوریهای رشد یی سسوریهای جدید رشد یا سسوریهیای رشید درونزا ییی نیروهیا و
عوامل درونی اقتصاد ،ازجمله سرمایهگذاری نامودود بر روی سرمای انسانی ،جز عوامل
سأثیرگذار بر رشد اقتصادی یکنواخت در نظر گرفته میشوند.
در سسوریهای جدید رشد ،سرمای انسانی بهعنوان دیگر عامل سولیدی است کیه انباشیت آن
برای دستیابی به رشد اقتصادی امری مهید و اثرگذار است .ازایینرو ،در ایین سسوریهیا ،نقیش و
مشارکت نظری سرمای انسانی ،نهادهای آموزشی یی ازجمله نظیام آمیوزش عیالی ییی و همچنیین
برخی از رشتههای سوصیلی در دستیابی به رشد اقتصادی ،ثرو آفرینی و افزایش رقابتپیذیری
کشورها در سیستم اقتصاد دانشبنیان جهانی مورد سوجه و سأکید بیشتری قرار گرفت.

1

از منظر سسوریهای جدید رشد ،هرفیتهای مولد افراد در نتیج آموزش افزایش مییابند و
افراد سوصیلکرده و آموزشدیده در فرایند سولید اقتصیادی ،مولیدسر ،نیوآورسر ،و کارآمدسرنید.
همچنین در سسوریهای جدید رشد ،سطوح باالسر آموزش به مبنای امکان دسترسی به دستمزد
و حقوق باالسر و سوقق رشد اقتصادی در سطو ملی است .درآمد باال یا به عبیارسی بهزیسیتی
اقتصادی ،وضع مطلو و امکان و انگیزۀ پسانداز است و عامل حیا چرخ رشد.
این مبنا از سوسبهیافتگی با سبیین مطلوبیتگرایی از وضیع مطلیو سیازگاری دارد .در
فلسه سیاسی مطلوبیتگرایی« ،درآمد ،قدر کس منهبت و مناس سرین شاخص برای

سنجش کس منهبت اسیت( »2مظهرینییا .)761 ،7931 ،همچنیین دسیتیابی بیه رشید
اقتصاد ملی (باالسرین سطو از درآمد ناخالص ملی) بیشترین رفیاه را بیرای بیشیترین افیراد
سضمین میکند که انبکاس همان مههوم مرکزی اندیش مطلوبیتگرایی است که بیا عنیوان
«بیشترین مطلوبیت برای بیشترین افراد» صور بندی شده است.
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 .1اقتصاددانانی نظیر کوین مورفی ،آندره شلیهر ،و ویشنی ( )1991در مطالبا خود نشان دادند که همه رشتههای سوصیلی
به طور برابر در رشد اقتصادی مشارکت ندارند .آنها مواسبا اقتصادسنجی خود را با چنین عبارسی بیان میکنند« :برخحف
وکح ،مهندسان برای رشد اقتصادی مهیدند».
 2درآمد شاخصی مبطوف به نهع افراد است.
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رشد اقتصاد ملی
سرمای انسانی
آموزش

اشتغال و کس
درآمد باال

شکل شمارۀ ( .)2مدل مبتنی بر سرمایۀ انسانی آموزش
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سرمایهگذاری فردی
در آموزش (براساس
استدالل هزینه-فایده،
نرخ بازده سرمایه
گذاری و دیگر
سنجههای کمی)

2ـ.3داللتبنیادین 

«انسان و سباد » و «مصلوت دولت» مقیوال اصیلی در داللیت بنییادین هیر اندیشی
سیاسی هستند که با دو هویت ،یکی هویت انسانی و دیگری هویت مشترک (دولت/عرص
عمومی) پیوند دارند .مکاس مختل اندیش سیاسی ،بیا سبیابیر مختلهیی کیه از انسیان و
هو یت فردی و جمبی داشتهاند ،سباد و مصلوت را به انوای خاصی سبریی و سبییین
کردهاند و وهیه علم سیاست را سأمین آنها میدانند .در این بخش این نکته بررسی میشود
که نظری سرمای انسانی ،به پشتوان اندیشهای مطلوبیتگرا چه سصویری از سرشت آدمی و
سباد وی ارائه می دهد .در ادامه نیز ماهیت دولت ،رابط فرد با اجتمیاع و سلقیی اندیشی
مطلوبیتگرا از مهاهیم خیر خصوصی و خیر عمومی بررسی خواهد شد.
1ـ2ـ.3انساناقتصادی 

در فلسه سیاسیی میدرن نگیاه بیه منهبیتطلبی بیهعنوان ییک مییل کمضیرر سغیییر کیرد و
منهبتطلبی نه یک رذیلیت ،بلکیه میوهبتی انگاشیته شید کیه بیا کنتیرل امییال خطرنیاکسر
میسوانست به نظم و بقای جامبه کمک کند؛بنابراین ،یکی از صهاسی کیه در فلسیه سیاسیی

کحسیک جز رذایل اخحقی به حسیا میآمید ،مبنیای علیم اقتصیاد و اسیاس بسییاری از
نظریههای اقتصادی سوسبه ازجمله نظری سرمای انسانی قرار گرفت که درواقیع ایین نگیاه بیه
اخحق و انسان در قرون میانی و قبل از آن مرسوم نبود .بهطور خحصیه ،سسیوری فیرد منطقیی
خودخواه و به دنبال نهیع شخصیی (انسیان اقتصیادی) در فلسیه سیاسیی میدرن جیایگزین
شهروند فضیلتموور در فلسه سیاسی کحسیک میشود .رویکرد اقتصادی نسوکحسیک نیز
پیرو این سیر اندیشهای است و انسان اقتصادی را در کانون مباحث و اندیش خود قرار میدهد
و از موضع این فیرد منطقیی سیبی در فهیم پدییدههای اقتصیادی و اجتمیاعی دارد .اقتصیاد
نسوکحسیک بر مبنای برداشت مطلوبیتگرایانه از عقحنیت بنا نهاده شده و رفتیار عقحنیی بیه
حسابگری منطقی در جهت بیشینهکردن نهع شخصی سوژۀ منهبتجو سقلیل یافته است.
برایناساس ،گری بکر ( )7316عقحنیت اقتصادی قرن ههدهم را در مخالهتش با هم
سبیینهییای غیرمییادی رفتییار انسییانی سکییرار و قابلیییت سوضیییودهندگی مهییاهیمی نظیییر
مسسولیتپذیری اجتماعی ،ارزشها ،آدا ورسیوم ،سینتها و هنجارهیای اجتمیاعی را در
دستیابی به پیشرفت اقتصادی رد کرد .نظریهپردازان سرمای انسانی ،انسان را در چیارچو
ً
مههوم انسان اقتصادی ،اساسیا منیزوی ،مسیتقل ،خودخیواه ،ماسریالیسیتی منهبتطلی ،
مطلوبیتگرا ،و استراسژیستی سودطل به سصیویر میکشیند کیه آزاد و رهیا از فشیارها ییا
ً
مسسولیتهای اجتماعی پا به این جهان میگذارد و ذاسیا بیه جامبهپیذیری کشیش نیدارد و
درنهایت براساس میل درونی برای حداکثرسازی مطلوبیت رفتار میکند.
2ـ2ـ.3تئوریقرارداداجتماعی 

ً
مطلوبیتگرایی اساسا نظریهای مبتنی بر قرارداد اجتمیاعی اسیت .در قرنهیای ههیدهم و
هجدهم میحدی ،بیشتر فحسه سیاسی میدرن سیحش کردنید اصیول و سشیکیل نهادهیای
سیاسی را نه براساس قوانین طبیبی (سسیوری ارگانییک دولیت) ،بلکیه طبیق اصیل قیرارداد

ا جتماعی در جامب سیاسی سبیین کنند .هر فردی منافع خاص خود را دارد که در وضیبیت
طبیبی و پیش از قرارداد ،مورد سهدید واقع شده است؛ بنیابراین ،آنچیه میردان و زنیان را در

جامبه گرد هم میآورد ،نه جامبهپذیری ذاسی آنها یا همبستگی (پیوند) مدنی ،1بلکه نییاز
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برای سأمین امنیت و بیشینهکردن دارایی آنهاسیت (الک .)793 ،7361 ،1در اینجیا ،نهیع،
سرچشم سجربی قرارداد است و رابط فرد با حکومت مودود به رابطهای قراردادی اسیت.
ً
«سوژۀ حقوقیای که از رهگذر قرارداد ساخته میشیود ،اساسیا سیوژۀ نهعجوسیت؛ سیوژۀ
نهعجوی پاالیششدهای که مواسبهگر و مبقول شده است» (فوکو.)961 ،7936 ،2

در نظری سرمای انسانی نیز که بر اندیش سیاسی مطلوبیتگرایی مبتنی است ،دولت و
سیاست بهمثاب ابزاری در خدمت فرد برخوردار از هویتی اقتصادی قیرار میگییرد و بیشیتر
مههوم دولت کمین روبر نوزیک را در ذهن سداعی میکند.
3ـ2ـ.3خیرخصوصیوخیرعمومی 

در فلسه مطلوبیتگرایی و همچنین اقتصاد نسوکحسیک که بر پای فردگراییی متیدولوژیک
شکل گرفته است:
جامبه یک پیکر مجبول است ،یبنی متشکل از افرادی است کیه در حکیم اعضیای آن
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پیکرند و منهبت یا مصلوت جامبه عبار است از سرجمع منافع آحاد اعضایی کیه آن
ً
را سشکیل میدهند .اگر قبول کنیم که مصلوت عام صرفا سرجمع مصالو خاص یکایک
اعضای جامبه است ،می سوانیم این نتیجه را بگیریم که اگر هر فیرد در طلی منهبیت و
مطلوبیت شخصی خود و در پی افزایش آن باشد ،الجرم به مصلوت عام افزوده میشود
(کاپلستون.)82-7922،83 ،3

بنابراین ،یکی از مهروضا اندیش سیاسی مطلوبیتگرا این است که خیر جمبی نباید
هدف و غایت باشد ،بلکیه آنچیه اهمییت دارد سوقیق خییر خصوصیی اسیت .هیر عامیل
اقتصادی فقط باید خیر فردی (خصوصی) را دنبال کند و نبایید ییا نمیسوانید خییر جمبیی
(عمومی) را سبقی کند (فوکو.)7936 ،
4ـ2ـ.3سعادت 

از آنجا که ثرو با لذ مرسبط است ،در نظام فلسهی بنتام ،هر کمیتی از ثرو بیا کمییت
مشخصی از لذ و شادی مبادل اسیت .از مییان دو فیرد بیا ثیرو نیابرابر ،فیردی کیه از
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مالکیت و بهزیستی اقتصادی بیشتری برخوردار است ،از لذ و شادی بیشتری نیز بهرهمند
است ُ
(ستیروپالوس.)8003 ،1
3ـ.3داللتهنجاری 

هر اندیش سیاسی با داللتهای هنجاریاش بیرای مناسیبا مطلیو اجتمیاعی مبییار و
محک میدهد سا به مدد آنها یک «وضیبیت مطلیو » ییا آن مناسیباسی کیه بیرای زنیدگی
مطلو بهتر است برقرار شود .این داللت به چیزی مبطوف است که نیست و باید یا بهتیر
است یا میسواند باشد .ازجمله هنجارهیای شیاخص در سیاریخ سهکیر سیاسیی میسیوان از
عدالت و برابری ،آزادی ،حق ،دوستی مدنی ،و همبستگی یا هماندیشی نام برد.
1ـ3ـ.3عدالتوبرابری 

بر اساس گزارۀ هنجاری مطلوبیتگرایی ،اقداما  ،هنجارها ،و قوانینی عادالنیه و مطلیو
موسو میشوند که به بیشینهکردن سباد هم افراد یا بیشیترین سبیداد ممکین از آنهیا
منجر شوند (کای .)67 ،7338 ،2یکی از نقدهای واردشده به دیدگاه مطلوبیتگرا در بیا

عدالت این است که عدالت فردی را نادیده میگیرد و کل جامبه را مورد سوجه قرار میدهد،
چراکه در فرایند بیشینهسازی ،وزن یکسانی به مطلوبیت افراد مختل داده میشود و نسبت
به سهاو های میانفردی در سوزیع مناس عدالت بیسوجه است .همچنین دیگر وجه منهی
آن این است که نووۀ سوزیع مجموع مطلوبیت را در مییان افیراد سوضییو نمیدهید .سوزییع

درست در این دیدگاه ،سوزیبی است که بیشین مطلوبیت را فراهم آورد (رالز.)7930 ،3
2ـ3ـ.3آزادی 

آیزایا برلین سمایزی میان دو مههوم از آزادی یی یبنی آزادی مثبت و آزادی منهی ییی برقرار کیرد.
منظور وی از آزادی منهی همان عدم دخالیت و نبیودن جبیر و زور و مویدودیت از سیوی
دیگران اسیت کیه بیشیتر میورد سأکیید دییدگاه لیبرالیسیم و نسولیبرالیسیم در دفیاع از آزادی
اقتصادی است.در دیدگاه حاکم بر مطلوبیتگرایی نیز رفاه ،زمانی به بیشین مقدار خود در
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جامبه خواهد رسید اگر کیه افیراد در پیگییری منیافع و سرجیواسشیان آزاد باشیند و دولیت
کمترین مداخله را در مکانیسم حاکم بر بازار آزاد رقابتی داشته باشد.
اما باید نکتهای مهم دربارۀ آزادی اقتصادی فراهمشده در نظری سرمای انسانی مورد سوجه
قرار گیرد .اگرچه این نظریه ادعای فراهمسازی آزادی فردی را دارد یی یبنی سوژههای اقتصیادی
آزادی را مبرفییی میکنیید کییه سصمیماسشییان را دربییارۀ زنییدگی و کییار از طریییق مییدیریت
سرمایهگذاریها اسخاذ میکنند یی اما این آزادی بیشیتر نماسیازی (ابیزاری) اسیت .سیوژههای
فبال اقتصادی در نظری سرمای انسانی از آزادی فردی انتخا در بازار برخوردارند اما بیهواقع
از قدر شکلدهی به گزینههایی برخوردار نیستند که باید از میانشان دست به انتخا بزنند.
درنتیجه با سغییر شرایط (عوامل خارجی) میسوان سوژهها و انتخا هایشان را کنترل کرد.
3ـ3ـ.3حق 
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جرمی بنتام ،حقوق را بهمثاب «منهبت» میانگاشت .بهزعم وی ،حق هر چه هست آفریدۀ
قییانون اسییت و در خییارج از قییانون حییق نیسییت (منییوچهری .)762 ،7931 ،دیییدگاه
مطلوبیتگرایی هیچ اهمیت ذاسی برای احقاق حقوق قائل نیست.
4ـ3ـ.3اخالق 

نظری اخحقی حاکم بر جریان مطلوبیتگرایی نوعی اخحق غایتگرا (نتیجهگرا)سیت .در
این نوع اخحق ،عمل اخحقی براساس نتایج آن ارزیابی میشود.
در رویکرد مطلوبیتگرا ،مبیار فبل اخحقی ،بیشینهسازی نهع شخصی در نظیر گرفتیه
میشود .در اقتصاد کحسیک و نسوکحسیک نیز ،منهبتطلبی نهسنها بهعنوان رفتار اقتصادی
و عقحنی ،بلکه بهعنوان یک اصل اخحقی مطرح میشود؛ یبنی مبادل اخحق سنتی که در
آن نهی یک میل موج بقای جامبه میشد ،سغیییر ،و مبادلی جدییدی کیه در آن ارضیای
میلی (میل به نهعطلبی به منظور کس ثرو ) به نظم و مطلوبیت و درنتیجه بقیای جامبیه
کمک میکند ،مورد استقبال قرار گرفت .در رویکرد مطلوبیتگرایی ،چنانچه افراد به دنبال
منافع شخصی خود باشند و از عقحنیت اقتصادی فردگرایانه منورف نشوند و مویط رقابتی
باشد ،نتیجه کارا خواهد بیود؛ بنیابراین ،جیایی بیرای مههیومی از اخیحق و عقحنییت کیه
اجتماعی بوده و مبنایی برای کنش جمبی و ارزشهای مشترک باشد ،بیاقی نمیمانید .امیا

پیگیری نهع شخصیی مسیسلهای جدیید بیه وجیود مییآورد؛ انتخیا بیین خودخیواهی و
دیگرخواهی .خودخواهی صرف میسواند به سضاد بیین افیراد و درنتیجیه ،اخیتحل در نظیم
اجتماعی منجر شود .اسمیت این مسسله را با سأیید خودخواهی مبتنی بر منهبیتطلبی حیل
میکند .استدالل او این است که دست نامرئی بازار میسواند هماهنگی و اسواد منافع فرد و
جمع را در مبادل اقتصادی بهدست دهد .این نظم اقتصادی ،مبنایی بیرای نظیم اجتمیاعی
خواهد بود .همچنین بنا به گهت گیری بکیر ( ،)7316سولییل هزینیه و فاییده ،مکانیسیمی
نامرئی است که از طریق آن بازار ،رفتار اجتماعی را هماهنگ میکند.

1

سولیل مبتنی بر هزینه و فایده نیز بر استدالل نتیجهگرا (غایتگرا) مبتنی است (فرانک ،
 .)8007براساس منطق این ایده ،اقدام به کاری فقط زمانی ارزشمند و سوجیهپذیر است که
منافع حاصله بر هزینههای آن غال آید .یکی از مهمسرین مودودیتهای حاکم بر اخحق
رویکرد مطلوبیتگرا آن است که همهچیز در قال سوقیق سکسینج مطلوبییت سینجیده
میشود ،نه در چارچو گستردهای که در آن ارزشها و اهداف اجتماعی وسیعسری در نظر
گرفته شود.
3ـ.3داللتراهبردی 

از طریق داللت راهبردی ،متهکر سیاسی الگوی مطلو یا مناس برای اقتدار در جامبه را
سرسیم می کند؛ بنابراین ،چگونگی سوسبه (نووۀ دخالت دولیت ،نسیبت بیازار و دولیت ،و
جامب مدنی) و نووۀ انتقال به وضبیت سوسبهیافتگی در این موور بوث میشود.
1ـ3ـ.3اقتداربازار 

در سبیین سامان نیک اندیش سیاسی مطلوبیتگرا ،حیا اقتصادی و علم اقتصاد جایگزین
حیا سیاسی و علم سیاست شدند؛ یبنی بازار به عرص اصلی زندگی و «مول حقیقیت»
ً
(فوکو )19 ،7936 ،سبدیل شد .برایناساس ،حکومت صرفا کارگزار مناسبا بازار است و
باید راهی را طی کند که جامب سجاری نشان میدهد.
از نگاه نظریهپردازان اقتصاد نسوکحسیک و سرمای انسانی نیز بازار آزاد مشروعسرین نهاد
اجتماعی است؛ یبنی سنها نهادی که میسواند بیهطور عادالنیه و رضایتبخشیی رفتارهیا و
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دستاوردهای انسانی را اداره ،سنظیم و سبیین کند (بپتیست .)731 ،8007 ،گری بکر و دیگیر
نظریهپردازان سرمای انسانی بر این باورند که بهمنظور سوضییو موانیع سیاختاری و اشیکال
نابرابر قدر نیازی به رجوع بیه نیروهیای غیربیازاری ییا اسیتمداد از آنهیا نیسیت .آنهیا
سازوکار بازار را برای سنظیم بخش عمیدۀ مسیائل اقتصیادی و اجتمیاعی کیافی میداننید و
اطمینان دارند که «دست نامرئی بازار آزاد بهخوبی قادر اسیت بخیش اعظیم ،اگرنیه همیه،
کارکردهای منتس به ساختار را در سسوریهای جامبهشناسی پاسخ دهید» (بکیر،7316 ،
1؛ بپتیست.)736 ،8007 ،
2ـ3ـ.3نظریۀرقابتمحض 

اما سغییری درونی که در قاعدۀ حاکمیت بازار رخ داده است ،سغییر از حوزۀ مبادله به رقابت
است .براساس بررسی ساریخی فوکو ،در لیبرالیسم قرن هجدهم ،حاکمیت بیازار ،بیر پایی
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مبادل آزاد دوسویه سبری میشد که از طریق این مبادله ،سوازن و ارزش را برقرار میکردند.
ً
اما عمح از پایان قرن نیوزدهم بیه ببید ،کموبییش کیل لیبرالهیا و همچنیین اقتصیاددانان
نسوکحسیک و نسولیبرالها قبول کردند که رقابت مهمسرین مسسل مربوط به بازار است.
این قاعدۀ اساسی پذیرفته و در پیش گرفته میشود که سنهیا رقابیت اسیت کیه میسوانید
عقحنیت اقتصادی و برسریهیای اقتصیادی را سضیمین کنید (فوکیو .)7936 ،طبیق چنیین
سصوری از اقتصاد بازار در قرن نوزدهم و بیستم ،بازار میسواند سنها از طرییق رقابیت آزاد و
کامل عمل کند؛ بنابراین ،انتظار می رود دولت از ایجاد سغییر در وضیبیت رقیابتی موجیود
اجتنا و با احتیاط ،از به کارگیری عواملی که این وضبیت رقابتی را با انوصیار ،کنتیرل ،و
 ...مخدوش میسازد پرهیز کند.
«جامبهای که در آن قاعدۀ سنظیمکننده ،سازوکارهای رقابت باشید و ایین سیازوکارهای

رقابتی بیشترین سطو و عمق ممکن را در جامبه داشته باشند ،جامبهای شرکتی 1اسیت نیه
جامب سوپرمارکتی .و منظور از انسان اقتصادی ،انسان مبادلیهگر ییا انسیان مصیرفکننده
نیست ،بلکه انسیانی شیرکتی و سولییدگر اسیت» (فوکیو .)801 ،7936 ،جامبی شیرکتی،
جامبه ای در راستای دستیابی به بنگاه (یا سکثیر بنگاه از درون جامبه) است .درواقع ،در فن
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حکمرانی نوین مبتنی بر سازوکار جامب بازاری رقابتی ،بافتی اجتماعی برسیاخته میشیود
که در آن واحدهای اساسی شکل بنگاه [سجاری] دارند.

داللتهایسیاستینظریۀسرمایۀانسانیدرحوزۀآموزشعالی

.4استخراج

براساس یافتههای حاصل از چارچو مههومیینظری ،سحش میشود به این پرسش پاسیخ
داده شود که نظام آموزش عالی مطلوبیتگرا چه داللتها و راهکارهای سیاستی بیه همیراه
دارده بهعبار دیگر ،سسوری سرمای انسانی با سکیه بر داللتها و مقوما اندیش سیاسیی
مطلوبیتگرایی ،در مرحل عملی کاربست کدام سیاستها و فبالیتهای متناهر در حوزۀ
ً
آموزش عالی را مورد سوجه قرار داده است و نهایتا این سیاستها و فبالیتها چه دستاوردها
یا بورانهایی را در حوزۀ نظام آموزش عالی به دنبال داشتهانده
1ـ.4تأکیدبررویکرد(منطق)اقتصادی 

ً
همانطور که اشاره شد ،نظری سرمای انسانی عمیدسا دو وجیود اجتمیاعی را بیه رسیمیت

میشناسد که عبار اند از )7 :فرد بیشینهکنندۀ مطلوبیت یا همیان انسیان اقتصیادی ،و )8
بازار آزاد رقابتی .درنتیج نظری سرمای انسانی نیروها و سازوکار حاکم بر بیازار را بیهعنوان
اکسیر و عحج قطبی بسیاری از مشکح پیشآمده برای نهیاد آمیوزش عیالی در سرساسیر
جهان در نظر میگیرد و بازار به استبارهای قدرسمند در اصیححا سیأمین میالی ایین نهیاد
سبدیل می شود .ایین نظرییه ،نظیام آمیوزش عیالی را در حاکمییت مکانیسیم بیازارموور و
سازوکار رقابتی آن قرار میدهد و سحش دارد از این طریق رقابتپیذیری نهادهیای آمیوزش
عالی را در اقتصاد دانش بنیان جهانی ارسقا بخشد .درواقع ،نظری سرمای انسیانی بیر میدل
بازارموور آموزش سأکید داشته است؛ حامیان مدل بازار بر این نکته اصرار دارند که هیدف
آموزش در این مدل «سوسیب اقتصیادی قدرسمنید و رقیابتی از طرییق آمیوزش افیراد بیرای
سبدیلشدن به نیروی کاری مولد و مسثر است» (بریگهاوس .)81 ،8006 ،1بازاریسازی
آموزش عالی ناگزیر پیامدهای کاالییسازی و خصوصیسیازی در ایین حیوزه را بیه دنبیال
خواهد داشت.
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همچنین براساس مه هوم انسان اقتصادی ،رفتار انسیانی بیر پیگییری منهبیت فیردی در
بازارهای آزاد رقابتی مبتنی است .در چارچو سولیلی مبتنی بر مههیوم انسیان اقتصیادی،
دانشجویان باید فقط براساس دستاورد مالی و بازده اقتصادی آسی ،انتخا هیای آ کادمییک
ً
خود را به انجام رسانند .اساسا با کاربسیت منطیق بیازار (اقتصیاد) در سسیوریزهکردن رفتیار
انسانی ،بسیاری از نظریهپردازان سرمای انسانی چنین استدالل میکنند که افیراد برحسی
سولیل هزینه و فایده به سصمیمگیری دربارۀ میزان سرمایهگذاری در آموزش و سبلیم مبادر
ً
میورزند .نتیجتا ناکامی در سرمایهگذاری مناس فردی به ناکارآمدی در عرص بازار منجر
خواهد شد و هیچگونه سور ایمنی اقتصادییاجتماعی 1برای یاری فرد و حمایت از او وجیود
نخواهد داشت (کلکن.)8072 ،
اما عقحنیت اقتصادی نیز بر سوانایی فیرد در پیشبینیی آینیده و همچنیین در هرفییت و
قدر فائقآمدن بر موانع و عوامل بازدارنده در مسیر سرمایهگذاری آموزشی مبتنیی اسیت.
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سمام دانشجویان قادر به ایهای نقشی که از انسان اقتصیادی انتظیار مییرود ،نیسیتند؛ و در
اینجاست که سسوری سرمای انسانی از سوضیو و سبیین رفتار فردی که قصد دارد زمان خود را
بدون درنظرگرفتن دورنمای اقتصیادی بیه مطالبی رشیتهای بپیردازد ،بازمیمانید .درواقیع،
ً
دانشجویان عحوهبر فرصتها و درآمدهای شغلی و نگاه بیه مقولی آمیوزش از ُببید صیرفا
ابزاری و اقتصادی ،بر نقش فینهسه مهم دانش و بسیاری از انگیزههای غیرمادی در سبییین
مسیر آ کادمیک سأکید دارند که در بسیاری از مواقع سولیل این اقداما و فضاسیازی بیرای
ههور و بروزشان در نهاد آموزش عالی مبتنی بر نظری سرمای انسانی ناکافی و ناکیام بیاقی
میماند .نظری سرمای انسیانی بیا سأکیید بیشازانیدازه بیر ُببید اقتصیادی و مههیوم انسیان
اقتصادی ،پروس گستردهسر سکامل فردی را در حوزۀ آموزش پنهان و مبهم میکند.
تأکیدبررویکردحرفهگرایانه 

2ـ.4

نظری سرمای انسانی همواره رابطه میان آموزش عالی و اشتغال (بازار کار رقیابتی) را میورد
مطالبه و بررسی قرار داده است (مارگینسون ،)8076 ،بهطوریکه مهمسیرین کیارکرد نظیام
آموزش عالی مبتنی بر نظری سرمای انسانی در برقراری رابط خطی میان آموزش ،اشتغال و
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سطو عایدی افراد فهمیده میشود .نظام آموزش عیالی مبتنیی بیر نظریی سیرمای انسیانی
بهعنوان نهادی آموزشی بهمنظور آمادهسازی دانشجو برای شغل و حرف آسی در نظیر گرفتیه
میشود و اینکه خود آموزش ییی و نه درآمد خانوادگی ،هنجارهیای اجتمیاعی ،فرهنگیی ،ییا
نووۀ دسترسی افراد به شبکههای اجتماعی یی مبنای سبیین دستاوردهای شغلی و عایدی افراد
در بازار کار را فراهم میآورد (مارگینسون8076 ،؛  .)8071درواقع ،نظرییهپردازان سیرمای
انسانی ،به شایستهساالری آموزشی مبتقدند ،یبنی این مهروض را پذیرفتهاند که جایگیاه و
موقبیت اقتصادییاجتماعی فرد در جامبه به سیطو و مییزان سیرمایهگذاری آموزشیی وی
بستگی دارد .براساس نگاه خوشبینانه در این نظریه ،نظام آمیوزش عیالی از پتانسییل الزم
برای برقراری جامبهای عادالنهسر و کارآمدسر برخوردار است؛ جامبهای که در آن موفقییت
نه بر پای موقبیت خانوادگی یا اجتماعی ،بلکه براساس شایستگی سوصیلی و سختکوشی
فرد در مکانیسم بازارموور رقابتی رقم خواهد خورد.
فصلنامه علمیـپژوهشی
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سخصص(انباشت
سرمای انسانی)

آموزش

شکل شمارۀ ( .)9رابطۀ میان آموزش عالی و اشتغال

در مدل مبتنی بر نظری سرمای انسانی ،بیا سوجیه بیه مویدودیتهای اندیشیهای آن در
فردگرایی متدولوژیک ،مسسل سوزیع ،درنظرگرفتن سهاو های میانفردی و دیگر مححظیا
ناوابسته به مطلوبیت ،مسیر میان آموزش و اشتغال فرایندی خطی و یکنواخت سرسیم شیده
است که بسیار سطوی ،مویدود و سیادهانگارانهسر از امیر واقبیی اسیت .آمیوزش عیالی و
اشتغال دو حوزۀ اجتماعی متهاو با ساریخچه ،فبالیتها ،ملزوما  ،ریتم ،و مورکیههای
مجیزا هسییتند کییه گییاه در مرحلی عملییی ،همپوشییانیهای مهمییی بینشییان دیییده میشییود
(مارگینسون .) 8071 ،ولی در واقبیت ،روابط میان آموزش و اشتغال چندوجهی ،حسیاس

به بستر و شرایط موجیود ،1پراکنیده (گسسیته) و غیرمنسیجم اسیت و عوامیل غیرآموزشیی

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1روابط میان نظام آموزش عالی و اشتغال برحس کشور ،پیشین سوصیلی و اجتماعی فرد ،نوع مسسسه یا نهاد آموزشی ،نووۀ
سأمین مالی آموزش و فضای کس وکار در طول زمان متهاو و متغیر است.
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بسیاری بر میزان عایدی افراد سأثیر گذارند که در نظریی سیرمای انسیانی حیذف ییا نادییده
انگاشته میشوند.
تأکیدبرسرمایهداریعلمی 

3ـ.4

بییهجای سأکییید بییر آزادی علمییی ،فبالیتهییای مبتنییی بییر سییرمایهداری علمییی 1بییا مبییانی
اندیشهای یهنجاری آمییوزش عییالی مبطییوف بییه نظری ی سییرمای انسییانی در همخییوانی و
هماهنگی قرار دارند و بر آنها سوجه میشود.
فردیوبازآفرینینابرابریها 

هایمیان


توجهیبهتفاوت
4ـ .4
بی

در نظری سرمای انسانی ،زمین بازی و میدان کینش بیرای همگیان در ییک سیطو در نظیر

گرفته شده و «به طور کلی مسائل مرسبط با قیدر نادییده انگاشیته میشیوند» (اسیتروبر،2
 .)887 ،7330این نظریه با سکیه بر بنیاد اندیشیگانی مطلوبییتگرایی از سوجیه بیه مسیسل
سوزیع و همچنین سهاو های میانفردی بازمانده است.
فصلنامه علمیـپژوهشی
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نظری سرمای انسانی بر این مهروض استوار است که مکانیسم بازار ،با قراردادن افراد در
شغلهایی مرسبط با مهار ها و سخصصهایشان بسیار کارآمد عمیل میکنید و فرصیتها
بهطور برابر میان افراد سقسیم میشوند،درحالیکه سأثیر قدر درآمید خیانوادگی و سیرمای
سیاسی و اجتماعی در دسترسی افراد بیه نظیام آمیوزش عیالی نخبیه و مشیاغل سخصصیی
برجسته بهکرا در پژوهشهای سجربی مختل سأیید شده است .بهطور کلی ،ایدۀ آموزش
بهمثاب سرمایهگذاری فردی و نقش سبیینگر آن در موفقیت یا شکسیت فیرد در بیازار کیار و
سطو عایدی ،به سضبی وهیههمندی و سبهد اخحقی دولت در سوزیع یا بازسوزیع برابرانهسر
منجر شده است (مارگینسون.)8071 ،
در نظری سرمای انسانی ،اذعان به برابری جنسیتی نه بهعنوان امری فینهسه ارزشیمند،
َ
لکن،
بلکه بهعنوان مسلههای مهم در دستیابی به رشد اقتصادی مورد سوجیه قیرار میگییرد(ک ِ
 .)8072این نظریه سهاو درآمد میان زنان و مردان را نه بهدلیل سببیضا جنسییتی ،بلکیه
ناشی از انتخا های خود زنان یا عدم سمایل آنها بیه سیرمایهگذاری در آمیوزش بیهعنوان
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

نیروی کار در نظر میگیرد و با سأکیید بیر نگیرش موصیور اقتصیادی و پایگیاه اطحعیاسی
مودود آن از سولیل دیگر عوامل مسثر در رفع نابرابریهای آموزشی و درآمدی بازمیمانید.
نابرابری های جنسیتی و طبقاسی در نظری سرمای انسیانی سنهیا برحسی سهیاو در سیطو
سرمای انسانی افراد سوجیه میشوند .سازمانیکه نظری سرمای انسانی این سهاو ها را ناشی
از هنجارهای نادرست اجتماعی یا ناکارآمدی بازار کار نمیداند ،نیاز به سغییر اجتماعی ییا
س یاسی و لزوم دخالت در مکانیسم بازار کار را نیز ضروری در نظر نمیگیرد.
عحوهبراین ،افراد مبلول و ناسوان ،و قشر متبلق به خانوادههای کمدرآمد و فقیر بیشتر در
خطر حذف شدن از نظام آموزشی مبتنی بر رویکرد سرمای انسانی قرار دارند ،زیرا براسیاس
گمانهزنی هزینهی فایده ،هزین سأمین منابع برای این گروه از افیراد بیشیتر از فاییدۀ مشیارکت
اقتصادیشان در جامبه خواهد بود .ازاینرو ،بیا حاکمییت نظریی سیرمای انسیانی ،نهیاد
آمییوزش عییالی مطلوبیییتگرا بییهجای مواجهییه بییا سببیضهییا و نابرابریهییای اجتمییاعی و
سوانمندسازی افراد موروم و مبلول ،خود در چرخ بازآفرینی این روند هاهر میشود.
دهیبهرقابتونظامرتبهبندی 

5ـ.4اولویت

«سولد و رشد دانشگاه های نسل سوم و اسیتلزاما کیارکردی ایین نسیل از دانشیگاه نقیش
انکارناپذیری در پیدایش نظامهای رسبهبندی بینالمللی دانشیگاهها داشیتهاند» (خرسیندی
طحسکوه و پناهی .)776 ،7931 ،دانشجویان قادرند با استناد به نظام رسبهبندی دانشگاهها
حدس هایی دربارۀ مسسساسی بزنند که به احتمال زیاد منجر به پیشرفت آنها در بیازار کیار
خواهند شد .آنها سحش میکنند برای دستیابی بیه آمیوزش بیهعنوان کیاالی میوقبیتی ،بیه
نهادهای آموزشی مبروف دست یابند .ازاینرو ،حسن شهر دانشگاه به امری بس مهم در
افکار عمومی نسبت به گذشته سبدیل شده است« .رقابت موقبیتی ...بازی مبتنی بر بیرد ییا

باخت است (هیرش ) 7316 ،1و در حوزۀ آموزش عالی ،وجهیی دوگانیه دارد .در یکسیو،
نهادهای آموزشی بیه شیکل بیرحمانیهای در سیحش بیرای جیذ دانشیجویان ممتازنید،
درحالیکه دانشجویان برای ورود به دانشگاهها و دیگر مسسسا مبروف و نخبهای سیحش
میکنند که در رسبهبندی از جایگاهی باالسر برخوردارند .درنتیجه دانشگاهها و مسسساسی که
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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به شکل سنتی و ساریخی پیشرو بودهاند ،جایگاهشان را در صدر لیست بازار جهانی آموزش
عالی حهی خواهنید کیرد .صیاح نظرانی نظییر مارگینسیون ( )8003نییز مبتقدنید کیه
نظامهای رسبهبندی بازسا شهر و قیدر دانشیگاهها هسیتند و بیه شیکلهای مختلی
هژمونی دانشگاههای برخوردار را بازسولید و سثبیت میکننید .چراکیه نظامهیای رسبهبنیدی،
فرصتهای اقتصادی و اجتماعی را به نهع دانشیگاهها و مسسسیاسی سوزییع میکننید کیه از
شهر و پرستیژ آ کادمیک برخوردارند .در چنین وضبیتی ،دانشگاهی که بیهطور سیاریخی
برخوردار بوده است ،برخوردارسر و آنکه حاشیهنشیین و بویرانزده اسیت ،نیابرخوردارسر و
حاشیهنشینسر میشود و نابرابری در میان نهادهای آموزش عیالی ،فرصیتها و پیامیدهای
موردانتظار نیز بهطور چشمگیری افزایش مییابد.

ُ
بیتوجهیبهبعداجتماعیومفهومخیرعمومی 
6ـ .4

ً
اساسا اقتصاد نسوکحسیک و نظری سرمای انسانی با سأکید بر مههوم انسان اقتصیادی ،سنهیا
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قائل به دو ویژگی انسانیاند )7 :انسانها منطقی هستند ،و  )8مویرک اصیلی فبالیتهیا و
اقداما آن ها براساس پیگیری نهع شخصی قابل سوجیه است .این سأکید به غهلت از دیگیر
ویژگیها و انگیزههای واقبی رفتار انسانی ازجملیه وجیوه میدنی ،اخحقیی ،نوعدوسیتی و
خیرخواهی منجر شده است .انسیان اقتصیادی دغدغیهای در برابیر اخحقییا و اییدههای
مبتنی بر انگیزههای غیرمادی و دیگرخواهی ،یا انگیزههای مبتنی بر خیر عمومی ندارد و بیه
عبارسی اجتماعسیتیز اسیت؛ بنیابراین ،رویکیرد سیرمای انسیانی و دانشیگاه مطلوبییتگرا
براسییاس بنیادهییای اندیشییهای اشییاره شییده ،در حییال رواج اصییول خودخییواهی و ایجییاد
پاسخگویی و دغدغهمندی مودود اجتماعی در دانشجویان است.
همچنین براساس فردگرایی متدولوژیک ،ویژگی اجتماعی یا اشتراکی نهادهای آمیوزش
عالی ،سرجمع منافع فردی آنهاست .منافع مشترکی وجود ندارد که پیششرط ،متیأخر ییا
متقدم بر منافع خصوصی یا فراسر از مجموع آنها باشد .قبول ایین مهروضیا و کاربسیت
سیاست های متناهر در حوزۀ آموزش عالی ،پیگییری منیافع ییا اهیداف مشیترک نهادهیای
آموزش عالی و بهطور کلی ایدۀ آموزش عالی بهمثاب خییر عمیومی را در خطیر و سهدییدی
جدی قرار داده و بیشتر حامی ایدۀ نظام آموزش عالی بهمثابی حیوزه ییا کیاالی خصوصیی

است .ازاین رو ،وجه خیر عمیومی و درنظرگیرفتن شیبک جمبیی نهادهیای آمیوزش عیالی
بهعنوان سیستمی واحد و سحش آنها برای اقدامی مشیترک در برابیر مسیائل و چالشهیای
مبتنی بر ایدۀ خیر عمومی همچیون سوجیه بیه آسیی های زیسیتمویطی ،سغیییرا آ و
هوایی یا مقابله با بیماریهای واگیردار بهشد مورد کمسوجهی قرار گرفته است.
مارگینسون بزرگ سرین دشمن در برابر ایدۀ خیر عمومی را نه مکانیسم بازارموور ،بلکیه
رسبهبندی جایگاه دانشگاهها در سطو جهانی میداند (مارگینسون .)8070 ،ولی ایین نکتیه
گهتنی است که اهداف اقتصادی دانشگاهها و رقابت جهانی برای دسیتیابی بیه منیابع نظیام
آموزش عالی خود پیشران این رسبهبندیاند و برسیری اهیداف اقتصیادی و نظیام رسبهبنیدی
ً
دانشگاهها کامح و بهناچار درهم سنیدهاند؛ ازاینرو ،میسوان مشکل بنیادین در سضبی ایدۀ
آموزش عالی بهمثاب خیر عمومی را همان استیحی نگرش اقتصادی دانست (بونی و والکر،
 )8079که رویکرد سرمای انسانی آموزش بر آن سأکید دارد.
7ـ.4نقشدانشجووآموزشدرتئوریسرمایۀانسانی 

مبنای روششناختی اقتصاد نسوکحسیک و نظری سرمای انسانی ،عوامل سبیینکنندۀ سیاسیی،
اجتماعی و فرهنگی را در کنش اقتصادی مورد بیسوجهی قرار میدهنید؛ ازایینرو ،آمیوزش و
نهاد آموزشی مبتنی بر نظری سرمای انسانی نیز در جهتگیری خود غیرسیاسی خواهید بیود.
اهداف و فبالیتهای آموزشی از طریق سولیل بازار و مححظا سکنیکی سبیین خواهنید شید
که بیشتر بر فرایند نیازسنجی مبتنیاند.در این نظام ،واحید درسیی و رشیتهای کیه مطلوبییت
داشته باشد خریداری و آنچه مورد عحقه یا سقاضای بازار نباشد نادیده گرفته میشود.
براساس اندیشه شناسی سیاسی نظری سرمای انسانی ،آموزش و نهاد آموزشیی بیهعنوان
بخشی از جامب بازار ،بیر فردگراییی و عاملییت اقتصیادی مبتنیی اسیت و بررسیی حیوزۀ
اجتماعی که فرد در آن قرار گرفته است بیمبناست .این امر به سوسیب گهتمیانی در قلمیرو
آموزش منجر می شود که جامبه ،اجتماع ،و فرم اجتماعی در ایدئولوژی آن وجیود نیدارد و
آموزش مناس  ،فردگرایانه و مواسبهگرانه بر اساس سولیل هزینه و فایدۀ آسی خواهید بیود.
پس اگر کنش پیرو ایدئولوژی باشد ،داللتها و فبالیتهای نظام آموزش عیالی مبتنیی بیر
رویکرد سرمای انسانی نیز لزوم سوجه به مهیاهیم مسیسولیتپذیری اجتمیاعی ،دغدغیههای
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زیستمویطی و پاسیخگویی و اقیدام مشیترک ،و ادای ِدیین دانشیجویان بیه جامبیه را در

حداقلسرین سطو قرار خواهد داد .هر دانشیجو در مقیام انسیان اقتصیادی بیهعنوان فیردی
ً
منزوی ،قدرسمند ،خودکها ،و کامح آزاد در نظر گرفته میشیود و همبسیتگی ییا سبهیدی در
میان دانشجویان و دیگر اعضای جامبه وجود نخواهد داشت .سبامل و مشیارکت آنهیا بیا
یکدیگر نه براساس ایدۀ خیر عمومی یا پیگیری هدفی مشترک ،بلکیه بیهمنظور سضیمین ییا
بهینهکردن دارایی و منهبت خصوصیشان صور میگیرد .براساس مهروضا حیاکم بیر
این سسوری ،از دانشجویان خواسته شد سیا هرییک بیهسنهایی مسسلههایشیان را حیل کننید و
پروژه هایشان را انجام دهند بدون آنکه کاری به یکدیگر داشته باشند .پس سوسبه و سقوییت
قدر اجتماعیبودن و برهمکنش انسانی دانشجو مورد غهلت و بیسوجهی قیرار میگییرد،
چراکه برسری اهمیت کار گروهی بر کار فردی را به رسمیت نمیشناسد.
در نظری سرمای انسانی سأمین میالی رشیتههایی کیه همبسیتگی آشیکار و روشینی بیا
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فبالیتها و رشد اقتصادی ندارند و دارای کارآمدی کمتری از لواظ سینجههای اقتصیادی
در بازارند ،بهعنوان بار سنگینی بر دوش دانشگاهها و نهادهای آموزش عالی دیده میشود و
بقای این رشتهها سا حد زیادی منوط بر سحشهیایی اسیت کیه اهمییت اقتصیادی آنهیا را
بهجای درک دیگر سأثیرا غیراقتصادیشان مورد سوجیه قیرار دهنید .ازآنجاکیه سنهیا هیدف
ً
آموزش عالی صرفا اشتغال سبریی شیده اسیت ،برنامیهریزی درسیی دانشیگاهها و دیگیر
مسسسا آموزش عالی در خطر مودودشدن بیه ارائی رشیتههایی اسیت کیه مهار هیای
سکنیکی و کاربردی الزم برای بازار کار را در اختیار دانشآموختگان دانشگاهی قرار میدهند
و به نووی از انوا در کس سودآوری قابلعرضه در بازار سأثیرگذارند.

پژوهش رنسوم )8077( 1سمایز میان پداگوژی کیهی و ابزاری را بررسی و سولییل کیرده
است .نظری سرمای انسانی با سأکید بر ُببد اقتصادی آمیوزش ،از پیداگوژی کیهیی فاصیله
گرفته و در پاسخگویی و انطباق با ضیروریا بیازار و اشیتغال ،بیر چیارچو آموزشیی و
یییادگیری اب یزاری ،کییاربردیموور و کییارآفرین سمرکییز یافتییه اسییت کییه اییین فبالیتهییای
پداگوژیک ،بیش از آنکه سوولآفرین و انتقادی باشند ،سازوارپذیرند و بیر متیدهای سینتی

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

آموزش سأکید دارند .در چنین نظامی ،گزینه یا حق انتخا آموزشی یادگیرندگان پذیرفتن یا
ردکردن آن چیزی است که ارائه میشود.

نتیجهگیری 

.8

این مقاله به اندیشهشناسی سیاسی نظری سوسبهای سرمای انسانی و استخراج داللتهیای
سیاستی آن در سامانبخشی مطلو جامب آمیوزش عیالی میپردازد.بررسیی و پسکیاوی
ریشههای ساریخی نظری سیرمای انسیانی بیه اندیشی سیاسیی مطلوبییتگرا بیازمیگردد.
اندیشهشناسی این نظری سوسبهای از طریق روایت داللتی ،مهاهیم کلیدی و ضمنی دربارۀ
هستی و انسانشناسی و نووۀ برقراری سیامان نییک اجتمیاعی فیراهم را میکنید.همچنین
بهکارگیری روش داللتپژوهی ،امکان استقراض و برکشیدن ایدههای کلیدی از چیارچو
مههومیینظری و بازیابی داللت های سیاستی نظری سرمای انسانی در حوزۀ آموزش عیالی
را میسر میسازد .یافتههای مقاله نشان میدهد در بنییاد اندیشیگانی مطلوبییتگرا ،سقلییل
مههوم انسان به سوژۀ اقتصادی منهبتجو (انسان اقتصادی) و قلمرو اجتماعی به سیازوکار
بازار آزاد رقابتی و منطق اقتصادی (سلقی بازار بهمنزل اصل سنظیمگر اقتصادییاجتماعی) به
سضییبی نقییش دولییت ،مههییوم شییهروندی دمییوکرا  ،ایییدۀ خیییر عمییومی ،برابییری و
مسسولیتپذیری اجتمیاعی ،مشیارکت و همکیاری،روح جمیعگرایی و بافیت اجتمیاعی و
بازماندن از درک دیگر ویژگیها و انگیزههای غیرمادی رفتار انسانی منجر شده است.
کاربست نظری سرمای انسانی با سکیه بر پشتوان اندیش سیاسی مطلوبیتگرا و جرح و
سبدیل مههوم مطلوبیت در بستر مکت نسوکحسیک ،سهسیری اقتصادی از کل قلمرو آموزش
ً
که قبح غیراقتصادی سلقی میشد ،ارائه میدهد .چراکیه مبیانی اندیشیهای و هنجیاری ایین
نظریه مروج سیاستی اقتصادی و گسترش منطق اقتصاد به کل قلمرو اجتماعی اسیت .ایین
نظریه به پشتوان اندیشهای مطلوبیتگرا ،آموزش و نهاد آموزشی را بخشی از جامب بازار و
بهمثاب ابزاری برای نیل به منافع اقتصادی آسی ،سودآوری و ثرو آفرینی در نظر گرفتیه و بیا
سأکید بیشازاندازه بر عقحنیت و اهداف اقتصادی و اهمیت کارآفرینی و همچنین سکییه بیر
انگارۀ انسان اقتصیادی ،ایجیاد و پیرورش مهار هیای ابیزاری و کیاربردی را در اولوییت

فصلنامه علمیـپژوهشی

030
اندیشهشناسی سیاسی
نظریۀ سرمایۀ انسانی و

برنامهها و فبالیتهیای آموزشیی قیرار داده و در جهیتگیری آموزشیی خیود غیرسیاسیی،
فردگرایانه و سازوارپذیر (سطبیقی) بوده است .نظری سرمای انسانی ،مدل بازارموور رقابتی
و بالطبع پیامدهای خصوصیسازی و سجاریسازی را در حوزۀ آموزش عالی مورد سأکیید و
حمایت قرار داده است .اما نظام آموزش عالی مبتنی بر این نظریه با انبکاس نگاه سقلیلگرا
و مودودیتهای دیدگاه مطلوبیتگرایی در بیسهاوسی نسبت به مسسل سوزییع ،سهاو هیای
میانفردی و فراموشکردن سایر مححظا ناوابسته به مطلوبیت ،از ارائ سصویری جیامع و
فراگیر از نهاد آموزش عالی و دیگر کارکردهای مهم و اساسی آن بازمانیده اسیت .درواقیع،
نظری سرمای انسانی هنگامیکه سبی در سوصیی و سهسییر پدییدههای آموزشیی دارد ،از
همان مودودیتها و نقصانهای حاکم بر اندیش سیاسی مطلوبیتگرا رنیج خواهید بیرد؛
چراکه مهروضا اساسی آن دربارۀ انگیزهها ،اهداف و انتخا های انسانی چندان مسیتدل
و مبتنی بر بنیانهای موکم و واقبی نیست .اما همانطور که اشاره شد ،میسوان گهیت کیه
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نظری سرمای انسانی بهرغم این نقدها و نقصانها ،هنوز بهعنوان نظریهای مطیرح و غالی
در حوزۀ آموزش و سیاستگذاری مطیرح اسیت .درواقیع ،همیانطور کیه گیری بکیر نییز
خاطرنشان میکند« :همواره برای شکست سسوری نیاز به سسوری دیگیر دارییم» (بیه نقیل از
ِهرفلد.)12 ،8078 ،1

بنابراین بهمنظور بازاندیشی در نقش و جایگیاه قدرسمنید و فبیال نظیام آمیوزش عیالی در

چارچوبی گستردهسر و سبمییق رابطیهاش در فراینید و مباحیث سوسیبه ،بیه سسیوری سوسیبهای
جایگزینی نیازمندیم که به پشتوان اندیش سیاسی مستوکم و واقبیسری ،بیر مویدودیتهای
اندیش مطلوبیتگرایی فائق آید و عحوهبر سأ کید بر منابع و اهداف اقتصادی ،دیگیر اهیداف و
کارکردهای اجتماعی ،سیاسی ،اخحقی و فینهسه ارزشیمند آمیوزش عیالی را کیه در نظریی
غال سرمای انسانی نادیده گرفته شده است ،مورد سوجه قرار دهد.
آمارسیییا سیین موفقیییت ایییدۀ سوسییب انسییانی را مرهییون مواجهییه و برسییری آن در

برابرمطلوبیتگرایی مودود میداند(مکنیل)76 ،8001،2؛ بنابراین ،اگر اندیشی سیاسیی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

حاکم بر نظری سوسب انسانی قادر به نقد و ارائ طرحی جامع و برسیر در مقایسیه بیا مبیانی
اندیشهای و هنجاری حاکم بیر مطلوبییتگرایی باشید ،میسیوان نظریی سوسیب انسیانی را
بهعنوان سسوری سوسبهای ا نتقادی و جایگزین نظری سرمای انسانی در نظر گرفیت .بررسیی
سهصیلی اندیشه شناسی حاکم بیر نظریی سوسیب انسیانی را در بازاندیشیی نقیش و جایگیاه
متهاو نظام آموزش عالی به انجام پژوهشی دیگر واگذار میکنیم.
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