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تبیین ویژگيهاي هویتی آموزش عالي هنر
*
با تاکید بر متغیرهاي فرهنگي در ایران امروز
حبیباهللآیتاللهي** ،1مهديپوررضائیان ، 2مهرانهوشیار
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 1دانشیار دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 3دانشجوي دکتراي پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،90/3/23 :تاریخ پذیرش نهایي)90/7/3 :

چکیده
هویت که شخصیت هر جامعهاي را تشکیل ميدهد ،ارزشهاي فرهنگي است که توسط قشر تحصیلکرده و دانشگاهي صیانت
شده و در مسیر انتقال به نسلهاي آینده با تحوالت و نیازهاي روز جامعه همگام ميگردد .این وظیفهي نظامهاي تربیتي ،بخصوص
آموزش عالي است که براي ارتقاء و انتقال مناسب هویت فرهنگي به تدوین مناسبترین سیاستهاي راهبردي اقدام نمایند .نظام
آموزشعالي در رشتههاي هنري به تناسب محتواي موضوعي و مفهومي که با فرهنگ جامعه و همچنین ارتباط با ارزشهاي بومي،
ملي و آییني دارد ،در این میان از اهمیت و حساسیت بیشتري برخوردار است .این پژوهش که به لحاظ هدف ،تحقیقي بنیادي است،
در تحلیل نظامهاي آموزشعالي رشتههاي هنري ،ابتدا با روش کتابخا نهاي ،به تاریخچه ،مفاهیم بنیادي و چارچوبهایي که ميباید
در امر آموزش ،تعلیم و تربیت مدنظر قرارگیرد ،پرداخته و سپس در مطالعهاي پیمایشي ویژگيهاي هویتي این نظام و تاثیر متغیرهاي
فرهنگي معاصر را در برنامههاي آموزشي این رشتهها مورد بررسي قرار داده است .در نتیجه؛ برنامههاي آموزشي و سرفصلهاي مصوب
در رشتههاي هنر نیازمند بازبیني ،تصحیح و سازگاري با تغییرات و تحوالت معاصر بوده و در شرایط موجود با نیازهاي جامعه ،انتظار
دانشجو و آرمانهاي ایران اسالمي همگامي نداشته ،کیفیت الزم را براي حفظ و انتقال هویت فرهنگي ندارد.

واژه های کلیدی
نظامهاي آموزشي ،آموزش عالي ،هویت ،فرهنگ ،هنر.
* این مقاله برگرفته از رسالهي دکتري نگارنده سوم با عنوان " بررسي نظام آموزش عالي رشتهي هنرهاي صناعي ای ران" از دانشکده هنر دانشگاه شاهد است.

** تلفن ،09124942155 :نماب ر.E-mail: habbib-ayat@yahoo.fr ،021-66723337 :
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مقدمه
نهاد آموزش عالی به عنوان یکی از کلیدیترین نهادهای جوامع
بشــری ،بهطور رسمي و ثبتشــده در تاریخ ،پیشینهای به قدمت
بیش از هشــت ســده دارد .این نهاد بیش از هر نهــاد دیگری (از
جمله نهادهای اجتماعی و اقتصادی) توانســته اســت لزوم حضور
و ثبات وجودی خود را به اثبات برســاند ،چرا که دانشــگاه یکی از
با ارزشترین نهادهایی اســت که هر جامعهای برای دســتیابی به
پیشــرفت و توسعه به آن وابســته است و برای تحقق اهداف عالی
خود میبایست به آن توجه و روی آن سرمایهگذاری نماید .مواریث
فرهنگی و ارزشهای تاریخی هر ملتی توسط قشر تحصیلکرده و
فرهنگی آن جامعه اســت که درک شده ،پاس داشته میشود و به
نسلهای بعدی انتقال مییابد .یکی از عمدهترین وظایف دانشگاه
و هدفهــاي آموزش عالی همچنیــن هماهنگ نمودن ارزشها با
نیازهــا و مقتضیات روز جامعه اســت .مقتضیاتی که متناســب با
توسعه دانش و فنآوری درحال تغییر و تحول ميباشد.
تحول نظام آموزش و پرورش
تأمل و آشنایي با سیر ساختاري و
ِ
در ایران نکات بسیار قابل توجه و ارزشمندی را در این مسیر آشکار
میسازد .با مطالعه و مرور تاریخي این روند ميتوان به این نتیجه
منطقي دســت یافت که دانشگاه بر اســاس تعاریف علمي ،اصول
و اهدافــي که براي خود در نظر گرفته شــده؛ محــل نقد و تولید
دانش و جایگاه تجلي و استقرار حقیقت است .این طبیعي است که
اینچنین جایگاهي مقدس و ارزشــمند به هیچ عنوان نميتواند و
نباید ابزار دســت قدرتها بوده و بازیچه سیاست باشد .دانشگاهي
موفق و معتبر اســت که ذهن و روح انســان را به کمال و حقیقت
نزدیک و آشــنا گرداند .با این تعاریف اســت که دانشگاه ميتواند
نیازهــاي فرهنگي جامعه را تامین کرده و تمدن ســاز باشــد .این

میراثي اســت که نسل به نســل در میان جوامع بشري رشد کرده
و ماندگار میماند و باشــکوهترین مفهوم انســانیت یعني آفرینش
اندیشه را در خود زنده نگاه خواهد داشت(کسایي.)1383 ،
از ســوي دیگر ،این حقیقتي گریز ناپذیر است که محیط هاي
علمي ،فعالیتهاي پژوهشــي و دانشــگاهها نميتواننــد و نباید از
جریانها و رویدادهاي روز دنیا غافل بوده و از جامعه جدا باشــند.
دانشــگاه نیز همچون دیگر ارکان جامعه ،بخشي مهم از سرنوشت
جریانهــاي اقتصادي ،فرهنگي ،صنعتي و اجتماعي بوده و در آن
دخالت مستقیم دارند .بخصوص در جهاني که تمامي آن همچون
پیکري واحد و در ارتباطي تنگاتنگ ،به پیشــرفتهاي فنآوری و
ســرعت در ارتباطات ،وابسته اســت .اینچنین است که سازگاري
دانشــگاه با محیطهاي اجتماعي و دنیایي که در آن بســر ميبرد،
از ضروریــات عصر حاضر ميباشــد .ضرورتي کــه در تمامي دنیا
تجربه شــده و لزوم آن به اثبات رسیده است .به همین دلیل است
که بررســی ،بازبینی و حفظ کیفیت آمــوزش و پژوهش از جمله
مهمترین دغدغههای تمامی نظامهای دانشگاهی برای دستیابی به
آرمانها و اهداف نهایی به خصوص در دو دهه اخیر ،در بســیاری
از کشورهای جهان است .از آن جایي که کیفیت در آموزش عالي
امــري پویــا و داراي ابعاد متعددي اســت و دائمــاً تغییر ميکند،
بنابراین همین پویایي و تغییرپذیري کیفیت نیز باعث ميگردد که
برنامهریزان آموزشــي براي ارتقاء دائمي آن بکوشند .با این اوصاف
این مسلم است که ارتقاء و بهبود کیفیت آموزش در هر سطحی ،از
جمله بنیادیترین و متعالیترین اهداف هر نظام آموزشی است چرا
که ضعف کیفیت آموزش ،صدمات جبرانناپذیری بر بدنه و ساختار
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه وارد مینماید.

روش و پرسشهاي تحقیق

پیشینهیتحقیق

با عنایت به ویژگیهای هویتی و فرهنگی در سابقهی تاریخی ،آیینی
و ملی ایران ،بررسی ساختار نظام آموزش عالی در رشتهی هنر مسالهی
اصلي این تحقیق قرار گرفته و تالش میشــود تا در پژوهشــی که در
هدف ،ماهیتی بنیادی دارد ،با استفاده از روش توصیفی(پیمایشي) به
پرسشهای زیر پاسخهای علمی و منطقی داده شود:
 -1جایگاه فعلی نظام آموزش عالی ایران بخصوص در رشــتههای
هنری تا چه میزان در راســتای اهداف و آرمانهای هویتی و فرهنگی
ایران میباشد ؟
 -2آیــا نظام آموزشــی و برنامههای درســی رشــتههای هنری
دانشگاههای ایران در حال حاضر میتواند پاسخ گوی نیازهای جامعه
متناسب با تحوالت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی معاصر باشد؟
 -3با توجه به تحوالت و متغیرهاي فرهنگي معاصر ،چه امکان یا
پیشنهاديبرايهمگاميوپذیرشرویکردهاينویندرکنارساختارهاي
سنتي به منظور حفظ هویت بومي در جامعهی معاصر مطرح است؟

موضــوع تعلیم و تعلــم و آموزش و پــرورش در مقاطع متفاوت
همواره از مباحث و دغدغههاي دولت مردان و مســئولین بوده و در
این میان همواره هزینههاي بســیاري صرف مطالعات ،پژوهشها و
طرحهاي تحقیقاتي مشابه شــده ،مقاالت و کتابهاي مختلفي به
رشته تحریر درآمده و پیشنهادهاي متنوع و گاه متفاوتي نیز با نیت
بهبود وضعیت تحصیل و آموزش جامعه ارائه گردیده اســت .غافل
از اینکه دســتیابي به آرمانهاي مورد نظر در نظام آموزشي در هر
فرهنگي بدون توجه و در نظر داشتن پشتوانههاي هویتی ،تاریخي،
بومی و ســابقهي شــکلگیري آن ،جز ارائه و پیشنهاد شکلگیري
نظامي بيهویت و تقلیدي با عمري کوتاه نتیجهی دیگری به ارمغان
نخواهد داشــت .چرا که؛ « مسئله اصلي دانشگاه در جوامع دانایي،1
بیش و پیش از آنکه مسئلهاي فني باشد ،مسئلهي تغییر در بینش و
نگرش و یافتن جایگاه خود در شرایط و صورتبنديهاي اجتماعي
جدید است .در این میان ،شناختي از محیطهاي جدید آموزشي که
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فرهنگي در ایران امروز

با نیازها و تقاضاهاي آموزشــي آینده تناسب بیشتري داشته باشد،
ضروري به نظر ميرسد و ميتواند عزیمتگاهي براي پژوهش باشد»
(یزدانپور.)21، 1388 ،
در میان تمامی این مطالعات و پژوهشهای انجام شده میتوان
به تعدادی نمونه که با مســالهی تحقیق حاضر تشابهی مفهومی و
محتوایی دارد اشاره کرد .برای نمونه مجموعه مقاالت پژوهشی چاپ
شده در کتاب «رویکردها و چشماندازهای نو در آموزشعالی»
که به اهتمام دکتر محمد یمنی سرخابی گردآوری و توسط پژوهشکده
مطالعــات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری در
سال  1388بهچاپ رسیده است ،با  12مقالهی پژوهشی ،مسئلهی
نسبت دانشگاه با مسایل فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی روز را محور
اصلی قرارداده و تالش نموده با تحلیل شرایط موجود ،پیشنهادهای
سازنده و کارآمدی را جهت حل مسایل بنیادین در ساختار و ماهیت
نظامآموزشعالی رایج در ایران ارائه نماید .نکتهی مشترک در تمامی
این پژوهشها پدیدهی جهانیشــدن و ظهور اشکال نوین مبادالت
علمی در جهان است که به همراه خود صورت جدیدی از آموزش و
پژوهش را فراهم آورده اســت و نقش تعیین کنندهای در سرنوشت
و هویت نهادهای دانشگاهی معاصر جهان ایفا مینماید .ضمن آنکه
لزوم برقراری و مستحکم ساختن پیوند میان دانشگاه و امور جاری
جامعه ،در تمامی این پژوهشها به عنوان نتیجهای مشــترک مورد
تایید قرارگرفته اســت .همچنین ميتوان به مقالههاي پژوهشــي و
منابع مدون زیر به عنوان پیشــینهي تحقیق اشاره کرد .همچنین
است؛
2
 درآمدی بر عملکرد سیستمهای دانشگاهی ،محمد یمنی()1382
 ارزیابی توسعهی س�ازمانی در دانشگاههای وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری در تهران ،3جعفر ترکزاده (پایاننامه دکترا)1385 ،
 تداوم یا توازي :تاملي در نظام دانشگاهي ایران و غرب،شروین مقیمي زنجاني)1388( 4

بحث و بررسي؛ شکلگیری نظام آموزش عالی
جدید در ایران
افتتاح و راهاندازی دانشــگاه به سبک و ســیاق غربی در ایران با
چالشهای بســیار همراه بود و به دلیل سابقهی آموزش سنتی در
فرهنگ ایرانی با مقاومتهای زیادی نیز روبرو شد .مخالفان بسیاری
از میان ســنتگرایان ،لــب به اعتراض گشــودند و به همین دلیل
شــکلگیری اینگونه مراکز ،علیرغم اشــتیاق جوانان ایرانی و قشر
روشنفکر و تجددگرا ،تا مدتی با تأخیر روبرو گردید .ا ّما مراکز آموزش
عالی در ایران به همان اندازه که با تأخیر افتتاح شد ،به همان اندازه
نیز با سرعت بسیار رشد کرد و مورد استقبال و پذیرش جامعه قرار
گرفت .دانشگاههای ایران با همت استادان برجسته ،انگیزهی باالی
دانشجویان پژوهشگر ،روحیهی توسعهطلبی و رقابت علمی به پیش
رفت و باعث شــد تا سیاستمداران و متولیان کشور در امر آموزش،
تالش خود را در جهت ارتقای ســطح کیفی و کمی دانشــگاههای

کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفتهی جهان بیشتر نمایند .بدون
تردید چنین اشتیاق و استعدادی نیازمند فراهم نمودن بستر و فضای
مناســب جهت شکوفایی و عرض اندام است .فضایی که متناسب با
رشد علمی و فرهنگی جامعه پیشرفت کرده و فرصتهایی را همگام
با تحوالت و نیازهای بومی و جهانی در اختیار جوانان و دانشجویان
قرار دهد .این ســؤال به عنوان مبنای فعالیت سازمانها و مؤسسات
آموزشی کشور ،پرسشی حیاتی است که آیا سیستم آموزشی (اعم از
آموزش و پرورش تا وزارت علوم) به لحاظ ساختار و محتوا توانسته
اســت پاسخگوی نیاز ،استعداد و اشتیاق جامعه باشد؟ و آیا این نوع
از آموزش میتواند رســالت اصلی خود را در همراهی با ســرعت و
پیشرفت دانش بشری ایفا کند؟
اگرچه دانشگاه به مفهوم عام محلی برای تحصیالت عالیه است،
اما امروزه با توجه به توسعه دانش و تغییر ساختار فرهنگي جوامع،
ميباید به دنبال معاني خاص براي تعریف دانشــگاه گشت ،معنایي
بسیار فراتر از تعریف لغوي آن ،چرا که دانشگاههاي امروز در سطوح
مختلف ،کارکردهاي متنوعي را در برنامههاي آموزشــي ،فرهنگي،
اجتماعي و پژوهشهاي سیاسي دنبال مينمایند.
از بعد جامعه شناسي آموزش عالي؛ آلن تورن 5سه کارکرد براي
دانشگاه مطرح ميکند؛ کارکردهایي که در تضاد و تعارض با یکدیگر
عمل ميکنند:
الف -کارکرد بازتولید (تربیت نخبگان و تفسیر اطالعات و در عین
حال باز تولید ساختار و کارکردهاي خود)
ب -کارکرد سازگاري (سازگاري با تغییرات توام با بازتولید خود)
ج -کارکــرد تولید (تولید محصوالت متنوع و دشــواري جذب
آنهــا با توجــه به ناهمگونيهاي ناشــي از جهاني شــدن اقتصاد)
(یمني.)17 ،1382،
6
از سوي دیگر ارنست بویزر ( )1990چهار رسالت اساسي را براي
دانشگاه مطرح ميسازد.
اما سؤالي که امروز پیش روي برنامهریزان آموزشی میباشد توجه
به این مسئله است که رسالت دانشــگاههاي امروز ،در برابر شرایط
فرهنگــي ،اقتصادي و اجتماعي حاضر و در تقابل با هجوم اطالعات
و ارتباطات بینالمللي و همچنین در میدان رقابت و تمرکزگرایي و
افزایش دامنه تخصصهاي علمي روز چیست؟
دکتر کامران دانشــجو ،وزیر علوم ،تحقیقات و فنآوري در تایید
و تاکیــد بر این چالش بنیادي که پیش روي برنامهریزان آموزشــي
اســت ،عدم توجه به تجاري ســازي علم را یکي از مشکالت اصلي
در برنامهریزي آموزشــي کشور معرفي کرده و ميگوید؛ «ما علم را
تولید ميکنیم ولي متاسفانه نميتوانیم آن را به ثروت تبدیل کنیم
و فارغالتحصیالن ما نميتوانند از آموزشي که در دانشگاهها دیدهاند
کارآفریني کنند» .7و یا ســئوال دیگر اینکه در این اســتمرار پایان
ناپذیر آموزش در ســطوح عالي ،چشــم انداز دانشگاههاي فعلي بر
اساس چه اهدافي تدوین ميگردد و تا کجا پیش خواهد رفت؟
در این خصوص نیز ،معاون آموزشــي وزیرعلوم ،دکتر حســین
نادرمنش ،در خصوص چشمانداز و اهداف دانشگاهها درحال حاضر،
به مسئلهي توسعهي کیفي توجه نموده و ميگوید؛ «آموزش عالي
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در کشــور از نظر کمي رشد خوبي داشته اســت زیرا حجم و تنوع
آموزشي در این وزارتخانه بسیار باال است و از این نظر جزو ده کشور
نخست دنیا هستیم .اما در چهار سال آینده باید از نظر کیفي توسعه
یابیم .به این منظور ،آموزشها در وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوري
باید به گونهاي باشد که نتیجهي آن در نهایت رقابتپذیر ،سرآمد ،با
قابلیت دسترسي همگاني و ثروتآفرین باشد .تربیت نیروي انساني
متخصص و کارآفرین مبتني بر آموزههاي اسالمي ،توسعه و ترویج
علم و توسعه تفکر هوشمندانه و نقادانه از جمله ماموریتهاي اصلي
وزارت علوم در این دوره است».8
جدا از تمامي این اهداف آرماني و فراتر از رویکردهاي سیاســي
و شعارهاي مطبوعاتي ،براي پاسخ به این گونه پرسشهاي اساسي
و معضلهاي بنیادي ،الزم اســت تا باردیگر فلســفه و مفهوم اصلي
دانشگاه به عنوان یک ســاختار پیچیده ،هدفمند و بسیار گسترده
مورد بازبیني قرار گرفته و جایگاه آن ،بخصوص در بستر تغییرات و
9
جریانهاي متنوع و متفاوت جامعهي امروز مشخص شود.

فلسفهی وجودی نظامهای آموزشی معاصر
در نگاهی آرمانی
در هر جامعهای تمامی نظامهای تربیتی و آموزشی در پی تحقق
هدف یا اهداف مشــخص و از پیشتعیین شــدهای هســتند که در
مدت زمان تعریف شــدهای به نتیجه رسیده و انجام پذیرد .از آنجا
که موضوع آموزش و پرورش ،انســان است و انسان نیز از دیدگاهها
و زوایههای مختلفی مورد شناسایی قرار گرفته و تعریف شده است،
طبعــاً آموزش و پرورش نیز معانی و تعاریف مختلفی در فرهنگها
و جوامع مختلف خواهد داشــت 10،اما بدون شــک تمامی طراحان
و برنامه نویســان آموزشــی اهداف تربیتی خود را بر پایه و اساسی
ارائه مینمایند که هرچه بهتر و ســریعتر آنها را به اهداف مورد نیاز
جامعهی خود نزدیک گرداند .پیشرفت فعالیتهای آموزشی ،درک
میزان موفقیت و دســتیابی به اهداف تربیتی ،همگی مستلزم پاسخ
به پرسشهایی است که مسئوالن و برنامهریزان در سطوح مختلف
آموزشی از نظام مربوطه انتظار دارند .از جمله مهمترین این پرسشها
عبارتاند از؛
 چه عواملی در تعیین هدفهای آموزشــی و تربیتی تاثیرگذارخواهند بود؟
 میزان تاثیر و یا دخالت نظامهای حکومتی و دولتی در تعییناین اهداف تا چه حد است؟
 آیا رشد و تکامل یا بهطورکلی وضع روانشناختی دانشآموزان،عامل اصلی در تعیین هدفها است؟
 تغییرات ناشــی از گذر زمان تــا چه میزان میتواند هدفهایاصلی و سنتی این نظام را تغییر دهد؟
این نکته بارها توســط اندیشمندان و محققان در حوزهی تعلیم
و تربیت ذکر شده و همواره مد نظر طراحان نظامهای تربیتی بوده
است که؛ «آنچه آموزش و پرورش میتواند و باید بکند این است که
به مردم کمک نماید تا انســان بارآیند .هدف تربیت نیروی انسانی

نیســت بلکه انسانیت است .این هدفی است که ما اکنون میتوانیم
بدســت آوریم .انســان واقعاً تربیت یافته ،نیروهای خود را رشــد و
گســترش میدهد و میتواند شناخت خود از جهان را برای مواجهه
با هرگونه مشــکلی که پیش میآید بهکار ببرد .او با تربیت خویش
آماده شده است که در راه یادگیری قدم بردارد» (شعارینژاد،1381 ،
 .)220او آماده است از وقت آزادش استفاده کند .و این در حقیقت،
مقصود تربیت در کودکی و نوجوانی است .در یک اجتماع دمکراتیک
فرد باید یاد بگیرد که خود بر خویشتن فرمانروایی کند ،انسان باشد
و یک اجتماع انسانی را سازمان بخشد(.)Kenneth,1971
با عنایت به موارد ذکر شــده و پرسشهای مورد نظر در طراحی
برنامههای آموزشــی و تربیتی ،هدفهــای کلی این گونه نظامها را
میتوان به سه عامل اصلی مربوط دانست؛
 -1عوام�ل فردی :از جمله اســتعداد ،توانایی ،انگیزه ،نیازهای
فردی در مراحل مختلف رشــد اجتماعی و در نهایت توجه به آینده
شغلی و زندگی فرد مورد تربیت .بدیهی است که انسان وقتی برای
رسیدن به یک هدف خواهد کوشید که بتواند ارزش آن را درک کند،
قدرت رسیدن به آن را داشته باشد ،بدان راغب باشد و خود را به آن
هدف نیازمند احساس کند و آن شود که انتظارش را دارد.
 -2عوام�ل اجتماع�ی :مجمــوع آداب و رســوم ،هنرها ،علم،
رفتاردینی و سیاســی ،گرایشها و ارزشها که جامعهای را از سایر
جوامع مشخص و متفاوت میکند ،عوامل اجتماعی هستند که تحت
عنوان" فرهنگ" 11از آن یاد میشود.
 -3مقاطع تحصیلی :از دیگر عواملی که در پیشبینی و تعیین
هدفهای آموزش و پــرورش در هر جامعه میباید مورد توجه قرار
گیرد ،مقاطع و یا سطوح تحصیلی میباشد .چرا که هر فرد در دوران
رشــد و تکامل خود برای تغییرات خاصی آمادگیداشته و هر سن و
سالی استعداد و توان خاص خود را در زمینههای تربیتی دارا میباشد
و توجه به این مسئله روانشناختی میتواند برنامه و نظام تربیتی را
دردستیابی به اهداف درازمدت خود یاری نماید.
در این میان مسلم است که به هیچ عنوان نباید مقطع یا مقاطعی
را بــر دیگری ترجیح داد یا مهمتر برشــمرد .هر مقطع تحصیلی از
پیشدبســتانی تا دانشــگاه ،ارزش خاص خود را داشته و در زندگی
فرد و سرنوشــت جامعه مؤثر میباشد .ضمن آنکه رابطه مستقیم و
تنگاتنگی نیز میان تمامی مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا تحصیالت
تکمیلی وجود دارد به همین دلیل است که هرگونه برنامهریزی اعم
از آموزشی و درسی حتماً باید با همکاری معلمان و مدرسان تمامی
مقاطع انجام گیرد و همچنین مسئوالن آموزشی دانشگاهها میباید تا
خود را در همهی امور آموزشی مقاطع تحصیلی پایینتر نیز مسئول
دانسته و فعاالنه در آن شرکت نمایند(شعارينژاد.)1381 ،
نظام آموزشــی موفق و تاثیرگذار در یک جامعهی روبه رشــد و
فرهنگ محور ،نظامی اســت پویا ،زنده ،فعــال و آزاد؛ در این میان
منظور از زنده بودن محیطهای علمی و دانشگاه آن است که؛ بتواند
رسالت واقعی و اهداف اصلی خود را به نتیجه و سامان برساند ،یعنی؛
به نیازهای امروز و فردای جامعه پاســخ علمــی بدهد .فرزند زمان
خویش بوده و ضمن آنکه منطقهای عمل میکند ،جهانی بیاندیشد.

9
تبیین ویژگيهاي هویتی آمــوزش عالي هنر با تاکید بر متغیرهاي
فرهنگي در ایران امروز

با محیط پیرامون و جامعه در تعامل و ارتباط مستقیم بوده خودمحور
عمل نکند .در ارائهی راهکارها و اندیشههای خود خالق و نوآور باشد
و در نهایت مهمترین شرط یک جامعهی فرهنگی و پیشرو را مد نظر
داشته ،آزاداندیش باشد.
تغییــرات ماهوی در جوامع فردا که به تعابیر متفاوتی از آنها یاد
میشــود ،آیندهی روشن و امیدوار کنندهای پیش روی انسان فردا،
را به تصویر نمیکشــد .انســان در جامعهی فردا انسانی گم گشته،
سرگشــته و بیگانه با زندگی و محیط پیرامونش ،ســردر الک خود
کرده و به انزوا در دنیای فنآوری و ماشینی هزارهی سوم خو خواهد
کرد .انسان مضطربی که هدف خود را گم کرده و نمیداند به دنبال
چه چیز یا کدامین مقصد مجبور است شرایط ناخواسته و مشکالت
ناشی از جامعهی بی هویت خود را تحمل نماید(مورن.)1383 ،
دیگر مفاهیم انســانی ،عشــق و محبت و معنــای زندگی تغییر
میکند ،اعتماد میــان مردم به حداقل میرســد ،روابط خانوادگی
سست میگردد و از همه مهمتر احساس از خود بیگانگی ،بیهویتی
و تسلط ماشین و فنآوری بر انسان است که او را آزار میدهد .اینها
همه مسایلی هستند که فکر دانشمندان و محققان معاصر ،مخصوصاً
در حــوزهی علوم انســانی ،را کام ً
ال به خود مشــغول نموده و روزی
نیســت که مقاله یا کتابی از ســوی گروهها ،انجمنهای علمی و ...
دربارهی اینگونه مسایل انسانی و پیشنهادهایی برای رهایی از این
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مشکالت نوشته و منتشر نشود.
شاید بتوان عامل اصلي و سبب تمامي این کمبودها و بحرانهاي
هویتــي انســان معاصــر را در دوري جســتن او از هویت حقیقي،
ارزشها واقعي و سنتهایش دانست و از گفتار و تاکید فیلسوفان و
اندیشمنداني چون "آنتوني گیدنز "13در بیان اهمیت و تفاوت کارکرد
سنت در گذشته و حال یادنمود ،آنجا که ميگوید؛
«در گذشته سنتها به عنوان یک چارچوب براي فعالیت بشري
در نظر گرفته ميشــدند و ميبایست بسیاري از تصمیمها را همین
چارچوب براي ما اتخاذ کند اما دورهي جدید ،دورهي سامان اجتماعي
پسا – سنتي 14است که در آن سنت جایگاه خود را تغییر ميدهد ،نه
این که از میان برود .سنتها خودشان را مورد بازنگري قرار ميدهند
و همچنان قدرت خود را حفظ ميکنند و زمینه را براي تثبیت نظم
اجتماعي فراهم مينمایند» (.)Giddens,2008,85
متفکرانيدیگر چون "کریستوفر پیرسون "15نیز در خصوص ارزش
و اهمیت توجه به سنت ميگویند؛ « جهان امروز ،مرگ سنتها را بار
نميآورد ،برعکس ،جهان امروز ،سنتها را به مثابه بسترهاي بدیل
تصمیمگیري؛ جایگزین معرفت ،ارزش و اخالق ميکند .اگر زماني
جهان سنتها هستیم»
در جهان سنتي زندگي ميکردیم ،امروزه در
ِ
(پیرسون.)38 ،1380 ،
در این میان طراحان و برنامه نویسان نظامهای آموزشی و تربیتی
معاصر باید با شناخت و آگاهی کامل از مقتضیات و تغییرات ناشی
از مســایل اجتماعی فوق ،ضمن توجه به ارزشهاي بومي ،باورهاي
سنتي و اعتقادات فرهنگي بدانند و معتقد باشند که:
«تعلیم و تربیت ،مســایل خاصی را که جدا از مسایل اجتماعی،
سیاســی و مذهبی باشــد ،مطرح نمیکند .وقتی اقتصاد با آهنگی

خاص به راه ترقی میافتد طبعاً تعلیم و تربیت نیز به نشر و اشاعهی
مقدار روزافزون معلومات بین تعداد روزافزون افراد گرایش مییابد،
چه از طرفی تولید بهتر و منظمتر نیاز به نیروی انســانی ورزیدهتر
دارد و از طرف دیگر این نیروی انســانی بــه نوبهی خود اصالحات
فنــی تازهتری را برمیانگیزد و روح ابداع و نوآوری را پدید میآورد»
(یونسکو.)34 ،1354،

ضرورت تجدید نظر
در فلسفه نظامهای آموزش عالی
بــا عنایت به مجموع موارد ذکر شــده و همچنین لزوم پیوند و
توجه بــه ارتباط تنگاتنــگ جنبههای متفــاوت زندگی اجتماعی
ازجمله؛ اقتصاد ،سیاست ،دین و اخالق که همگی فرهنگ و هویت
یک جامعه را شــکل میدهد ،و همچنین تاثیرات ناشي از پدیدهي
جهاني شــدن در عصر حاضر ،برخي از پژوهشــگران ایراني در عین
پذیرش چالشهاي برآمده از جهاني شدن براي هویت ملي ایران ،بر
آن هســتند که «ماهیت هویت ملي ایران بهگونهاي است که داراي
عناصر قدرتمند جهاني اســت و بنابراین در صورت تعامل با فرآیند
جهاني شدن ،ميتوان از آن به عنوان فرصت استفاده کرد» (احمدي،
 .)210 ،1388از جمله فرصتهاي بدســت آمده ناشي از تغییر در
ســاختارهاي فرهنگي جهان معاصر ،ضرورت بازبیني ،پیشــنهاد و
ارائهی برنامه آموزشــی و نظام تربیتی جدید اســت .چرا که اوضاع
اجتماعی و اقتصادی ما به ســرعت در حال تغییر و تحول اســت و
این روند بدون تردید زمینه را برای تبدیل و تغییر نظامها ،عادتها
و ســنتهای مطرح و شناخته شده ،به نظامها ،عادتها و رویههای
جدیــد فراهم و آماده خواهد نمود« .دانشــگاه براي ادامهي حیات،
ناگزیر از اصالحات دروني و همخوان ســاختن خود با ســاختارهاي
کالن جامعهي مدرن است .به این ترتیب ،بازاندیشي تعلیم و تدریس
به تنهایي چارهساز نیست و دانشگاه باید به اصالح و بازسازي نقش
آمــوزش در جامعهي مدرن بپردازد» (یزدانپــور .)59 ،1388 ،این
سرنوشتی محتوم برای تمامی جوامع در دنیای معاصر بوده و طبیعی
است که ما نیز همانند دیگر فرهنگها و جوامع رو به رشد و در حال
توسعه ،تالش خود را در راه گسترش علم و فنآوری معطوف داشته و
به تجدیدنظر در افکار ،ایدهها ،جهانبینی و احتماالً تغییر ارزشهای
ســنتی و فرهنگ موروثی خود مجبور خواهیم بود« .جریان جهاني
شدن بدون شک محقق ميشود و نميشود جلوي آن را گرفت ...این
اتفاق دارد ميافتد و ما براي هویتمان مثل ماهي هستیم که کار آن
شنا کردن در اقیانوس است ،البته تا به حال خیلي مقاومت کردیم،
چون واهمه داشــتیم که اگر داخل اقیانوس بیافتیم غرق شویم ،در
حالي که خصوصیت جهاني شدن هویت ایراني براي ما فرصتي ایجاد
ميکند» ( 16به نقل از احمدي.)210 ،1388 ،
تمامی این رویکردهای اجتماعی اســت که ما را وادار میکند تا
لزوم تجدید در فلســفهی آموزش و شــیوههای تربیتی را احساس
کنیم ،باشد تا تغییري مناسب با شرایط زمانه ،مقدمات آیندهی بهتر
را پیش روی فرزندان ما قرار دهد و آنان را از آزادی مشروع و رفاه و
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آرامش نسبي ،در این دنیاي صنعتي و بحرانزده از هجوم اطالعات
و فنآوري بهرهمند گرداند.

اصول تعلیم و تربیت
با توجه به تحوالت فرهنگی معاصر
همانگونهکه بارها ذکر شــد ،در عصر حاضر تحوالت عمیقی در
کلیهی شئون اجتماعی ،فرهنگی و  ...ایجاد گردیده است ،در همین
راســتا دکتر علی شریعتی در کتاب خود با عنوان اصول و فلسفهی
تعلیــم و تربیت به نکتهی قابل توجهی اشــاره کرده و مینویســد؛
«علم و فنآوری در ارتباطات ،وضع تربیتی ،ایدهآل های اجتماعی،
میزانها و استانداردهای اخالقی ،آداب دینی ،وضع طبقاتی ،شغل و
حرفه ،تغییرات شگرفی بوجود آورده است» (شریعتی.)28 ،1380 ،
او همچنین معتقد است که نظام آموزشی جامعه در چنین شرایطی
بیش از همه باید در مقابل این تغییرات حساســیت نشان داده و در
کلیهی جنبههای تربیتی خود با توجه به تنوع رشــته ،مخاطبان و
دانش آموزان را با اینگونه تحوالت روز آشــنا سازد .از سوی دیگر در
شرایط معاصر توجه به موضوع میراث فرهنگی ،از اهمیت خاصی در
حــوزهی آموزش و تربیت برخوردار اســت به همین دلیل نیز دکتر
شــریعتی اصول برخورد با میراث فرهنگی را اینگونه دسته بندی
مينماید17؛
 -1سیســتم تربیتی و نظام آموزشی کشور باید به نحوی برنامه
ریزی شده و تدوین گردد که به فهم میراث فرهنگی جامعه کمک
کند و اهمیت و ارزش آن را برای شــاگردان روشن سازد تا آنجا که
حس قدردانی شاگردان را در مقابل میراث فرهنگی برانگیزد.
 -2در نظــام تربیتی نباید تنها به انتقال و حفظ میراث فرهنگی
پرداخته و توجه شود .بدون تردید آنچه از گذشتگاه سینه به سینه
به ما رسیده است قابل بررسی و مطالعه است و باید آن را به ضرورت
وجــود و وجههی عقالنــی و زمانی مورد تحلیل و نقد قرار داد .مهم
این اســت که شاگردان بهاندازهی کافی رشد فکری داشته باشند تا
بتوانند ارزش میراث فرهنگی و سنتهای برجای مانده از اجداد خود
را درک کنند .در آن صورت است که میتوانند آنچه را که مفید است
حفظ نمایند و به مابقی احترام بگذارند.
 -3توسعه و ارتقای ارزشها و پیشرفت میراث فرهنگی از عمده
وظایف بعدی نظامهای آموزشی در این حیطه است.
«افتخار نصیب ملتی است که بر آثار گذشتگان خود اضافه کند و
در رشتههای مختلف ،افکار ،نظریات ،آداب و ایدههاي تازهای بوجود
آورد .کارمهم مربی کمک به شــاگردان در توسعه و پیشرفت میراث
فرهنگی است» (شریعتی.)28 ،1380 ،
بــا اندکي واقعبیني و درک شــرایط محیطــي معاصر ميتوان
به این باور دســت یافت که رهبري راهبــردي 18در آموزشعالي،
که در اکثر جوامع پیشــرفته و کشــورهاي پیشــرو در فنآوری و
صنعت به موضوعي جدي و حیاتي تبدیل گشته و در ساختارهاي
سیاسي و برنامههاي اجرایي ،دستآوردهایي موثر نیز داشته است،
در کشــورهایي همچون ایران آنگونه که شایستهي سابقه و تاریخ

پر افتخار نظام آموزش و تربیت آن اســت مورد توجه قرار نگرفته
و چه بســا ضرورت آن نیز توسط برنامهریزان و طراحان سازماني،
آن طور که بایســته است شناخته نشده و در نظر گرفته نميشود.
این در حالي اســت که «در شرایط محیطي ،آموزش عالي ،بدلیل
تعامل فزاینده عواملي مانند انقــالب ارتباطات و اطالعات ،تکامل
ســریع دانش در حوزههاي مختلف ،جهاني شــدن ،روند ســریع
مشتري محوري و در نتیجه تشدید رقابتها ،به سوي پیچیدگي و
پویایي هر چه بیشتر پیش ميرود .تغییر محیط موجب پارادایمها،
فرهنگها ،خط مشــيها ،ســاختارها و نقشهاي آموزش عالي و
نیز الگوهاي آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعي آن شــده است.
تغییرات یادشــده ،تغییر در محیط یادگیري و قلمرو سیســتمي
آمــوزش عالــي ،تغییر در خروجيهــاي آموزش عالــي ،تغییر در
توســعه آموزشعالي و البته تغییر در ارزیابــي و هدایت(رهبري)
آموزشعالي 19در ســطوح ملي ،منطقــهاي و بینالمللي را در پي
داشته و خواهد داشت .عالوه بر اینکه آموزشعالي ،همزمان تحت
تاثیر عوامل و شــرایط متفاوت و متغیــري در محیط بینالمللي،
ملي و منطقهاي اســت ،که ناچار از پاســخگویي به آنها است ...از
سوي دیگر  ...واکنش آموزش عالی به شرایط و اقتضائات محیطي
و چالشها و نیازهاي ناشــي از آن ،به توان سیســتم آموزشعالي
در متحولســازي خود و خلق تغییر بســتگي دارد .20در حقیقت
آموزشعالي اگر ميخواهد از تغییرات عظیم و سریع محیطي عقب
نماند و کارآمدي ،معناداري و استمرار بقاي خود را از دست ندهد
بایــد در خود و محیطش ،تغییرات قصد شــده ،هدفمند و معنادار
بیافریند» (ترکزاده .)143،1388،و تنها در اینصورت اســت که
آموزشعالي ميتواند در راستاي تحقق اهداف فرهنگي و متناسب
با قابلیت و ظرفیتهاي کاربردي خود در جامعه قدمهاي مثبت و
متناسب با ماهیت وجودي خود بردارد .اگرچه نمونههاي بسیار از
نظامهاي آموزشي و سیستمهاي تربیتي امروز را ميتوان مثال زد
که بنابر مقتضیات سیاسي و به قصد ترغیب حمایتهاي دولتي ،از
این هدف دور شده و دچار کژکارکردي 21شدهاند .تحقق و دستیابي
به این شرایط ،شــاید رجعتي به ارزشهاي فرهنگي و هویتهاي
بومــي ،ملي و آییني را ميطلبد ،نکتــهاي که البته به صراحت در
ســر فصل تمامی رشتههای هنری توسط برنامهریزان و طراحان و
22
همچنین در نقشهی جامع علمی کشور بر آن تاکید شده است.
در بخشی از نقشه جامع علمی ایران آمده است که؛ هر کشوری
باید بر اساس مبانی فکری ،هویتی و پیشینهی فرهنگی و فلسفهی
تربیتــی خاص جامعه خویش ،بــرای انواع تربیت رســمی(اعم از
عمومی و تخصصی) تبیین فلسفی ویژه و الگوهای نظری مناسبی
را بر اساس آن ،ساخته و پرداخته نماید؛ زیرا نه تنها تربیت رسمی
بیش از هــر چیز تابع مقتضیات محیط اجتماعی بوده و شــرایط
جامعــه میتواند حدود و ثغور و ویژگیهــای آن را رقم بزند بلکه
همچنیــن تثبیت فرآیندهای تحول مطلــوب و تداوم ویژگیهای
مورد نظر هر جامعه نیز مرهون نظام تربیت رســمی آن است .این
در حالی اســت که تبیین فلســفهای ویژه و طراحی الگوی نظری،
نیازمند ایجاد انگیزه و احســاس نیاز به حضور مفاهیمي همچون
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فرهنگ ،هنر ،معنویت ،اخالق و اندیشــهی انســانی برای کشــف
حقیقــت را دارد ،نیازی که جزء مبانی هنر در ســابقهی فرهنگ
شــرق و بخصوص هنرهای ســنتی ایرانیان بوده و هست .این نوع
نگرش متاســفانه در هیچ سطحی از آموزههای درسی و واحدهای
ارائه شده در رشتههای هنری نمود نیافته ،اگرچه در تدوین اهداف
اصلی این رشــتهها لحاظ گردیده است .در این راستا ،و به منظور
ایجاد احساس نیاز به این مفاهیم بنیادی در جامعه و از آن مهمتر
در سطوح آموزشی و تربیتی ،الزم است تا ضمن توجه به مفاهیمي
کلیدي همچون؛ نقش و عملکرد استاد ،صحت آگاهيهاي علمي
و به روز او و درنهایت ایجاد شــرایطي جهت گزینش شایستهترین
اســتادان و حتــي ایجاد تغییــر در روند ناکارآمــد گزینش فعلي
پژوهش استاد محور که بر
دانشجو ،با تغییر شــیوههای آموزش و
ِ
ساختار نقلی استوار است ،برنامههای درسی و آموزشی را بر پایهی
پرســشگری و پژوهش محوری تدوین نمود ،در این صورت است
که میتوان انتظار داشــت تا با توجه به مفاهیم اخالقي ،معنوي و
هویــت انســاني ،وضعیت جدایی علم و عمل و دانشــگاه و جامعه
که امروز گریبانگیرمان اســت تکرار نشــود« .مسئلهي اخالق در
حــوزهي تولید و پردازش دانش ،فقــط به حریم خصوصي ،حقوق
مالکیت معنوي ،محتواهاي مبتذل ،یا گمنامي محدود نميشود و
مســایل اصوليتر و بنیادیني همچون هویت و درک ما از دیگري
را شــامل ميشــود .از آنجا که براي نایل آمدن بــه فهمي از تاثیر
دانــش بر تعامالت اجتماعي و حیات بشــري ،باید همین مفاهیم
هویت و ســوژه را در ارتباط با جامعه و اجتماع مورد بازاندیشــي
قرار داد؛ اخالق یکي از موضوعات مهم جوامع دانایي شده است .به
بیاني دیگر ،در جوامع دانایي ،سطح دیگري از بحث پیرامون اخالق
مطرح ميشود و شناخت تحوالت جاري بدون مراجعه به مفاهیم
اخالقي محال است» ( یزدانپور.)97،1388،
بسیار پیش میآید که از خود میپرسیم؛ چرا علیرغم سابقهی
درخشان و فرهنگ گستردهای که در تاریخ برای ایران زمین ثبت
و ضبط گردیده اســت و با توجه به تالشهای گســتردهای که در
حوزههای مختلف میشود ،توسعهی مطلوب و افتخارات مشابهی
حداقل در عرصههای هنری همچون قرون گذشته به بار نمیآید و
آن شــکوه و جالل همراه با معنویت و آرامش در آثارهنري معاصر
متجلی نمیگردد؟ با اندکي تدقیق و تعمیم مفاهیم ،شــاید بتوان
پاســخ را در گفتاري از دکتر اصغر افتخاری دانشــیار دانشگاه امام
صادق(ع) در خصوص ارتباط علوم انســانی ،تربیت دینی و ارزش
راهبردی اینگونه علوم در چارچوب گفتمان اسالمی جستجو کرد
که امکان رشــد و توســعهی آن را مورد نقد و بررســی قرار داده و
جایگاه تربیت را در علوم انسانی به چالش کشانده است.
«این پرســش که نســبت علم و تربیت چیســت ،در بسیاری از
گفتمانهای جاری پاسخ درخور توجهی نیافته و چنین تصور شده
که تربیت مقولهای ناظر بر رفتار و علم مقولهای مربوط به اندیشــه
است؛ لذا میتوان از اجتماع یا افتراق آن دو بدون آن که به دیگری
لطمهای وارد آید ،ســخن گفت .به همین خاطر اســت که از وجود
عالمان با تربیت ضعیف و یا افراد بالعکس آن ســخن گفته میشود.

این تفکر چنان رواج یافته که بســیاری سعی دارند ،الگوی دینی را
نیز در همین چارچوب فهم نمایند .اما واقع امر آن است که خداوند
متعال به گونهای متفاوت در این خصوص انسان را راهنمایی نموده
است» (افتخاری.)1388،
توجه نمودن به بحث چارچوب ،قاعده و اصولی مشخص و تعریف
شده از جمله مفاهیم ارزشی و بنیادی است که در نظامهای سنتی،
استاد شاگردی ،مرید و مرادی و فرهنگ بومی ما سابقهای به درازای
تاریــخ تعلیم و تربیــت دارد که بیش از هر چیــز در آن جنبههای
اخالقی ،معنوی ،دینی و نیل به سعادت اخروی توجه داشته و اهتمام
میورزیدند « .در نظام استاد -شاگردي گذشته ،سلسله مراتبي وجود
داشت که شاگرد تالش ميکرد تا به استادي برسد .این سلسله مراتب
آزمایشهایي بود که شاگرد ميباید از درون مشکالت و فوت و ففن
کاســهگري(کوزهگري) بگذرد تا به مرتبهي خلیف ،شیخ و استادي
برسد .نایل شدن به مقام استادي همراه با جشن و آیینهاي خاص
مذهبي ،ســنتي و اجتماعي توأم بود .وجود چنین آییني به نظم و
نسق و انضباط کاري آرایش مستحکمي ميداد و کار را با سختي و
طاقتفرسایياش قابل پذیرش و دلنشین ميساخت و محیط کار را
توأم با نشاط و شادي ميکرد( »...فیوضات .)71 ،1372 ،البته کام ً
ال
واضح اســت که این نحوهی تفکر تا چه حد با شیوهی تفکر جهانی
مغایرت داشته و از همین جاست که در بسیاری از شیوههای نوین
و به تعبیری متمدن آموزشی ،انکار گذشتگان و شیفتگی برای ابداع
23
روشهای جدید به چشم میخورد.
اســتا ِد شهید مرتضی مطهری ،متفکر اسالمی معاصر با تکیه بر
آثار و آرائ بزرگان پیش از خود ،به تبیین امکانات و شــرایط تعلیم
و تربیت مطابق با نیازهای فرهنگی روز پرداخته و تعبیر مشابهي از
چارچوب در این حوزه دارد؛
«  ...معلم باید نیروی فکری متعلم را پرورش بدهد و او را به سوی
اســتقالل رهنمون شــود ،باید قوهی ابتکار او را زنده کند ...علم ،دو
علم است یکی علم شنیده شده یعنی فراگرفته شده از خارج و دیگر
علم مطبوع یعنی دانشی که ناشی از طبیعت و سرشت آدمی است،
و از خود انسان سرچشمه میگیرد و منظور همان قوهی ابتکار خود
شخص است  ...در آموزش و پرورش ،رشد فکری دادن به شاگرد ،به
کودک ،به بزرگ و به جامعه ،بایستی هدف قرار گیرد( »...مطهری،
.)303 ،1362
و اما اهدافي که در ســرفصل و برنامهي رشــتههاي تجسمي و
کاربردي از سوي وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوري و شوراي انقالب
فرهنگي مصوب گردیده و در اختیار دانشــگاه هــاي هنر قرار داده
شده ،همگي بر این نکته تاکید دارد که هدف از آموزش این رشتهها
در مقطع کارشناسي ،تربیت نیروهاي آگاه و محقق است که ضمن
شــناخت نسبت به مباني نظري و عملي رشتهي مربوطه ،موجبات
ارتقاء و احیاء ارزشهاي دیني را متناســب با نیازهاي جامعه تامین
نمایند .در بخشــي از اهداف اصلي معرفي شدهي این رشتهها آمده
است؛
 حفــظ و تقویــت فرهنگ بومــي و ملي با توجه بــه اصالت وارزشهاي اسالمي
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 احیاء ،حفظ و ترویج هنر به منظور اشاعه فرهنگ و هنر اصیلاسالمي ایران
 اشاعهي فرهنگ معنوي و انتقال مفاهیم هنري ،دیني و ملي ازطریق گسترش مفاهیم هنر
 آمــوزش علــوم عملي و نظري به منظــور تربیت هنرمندان و24
کارشناسان آگاه و متعهد در جهت حفظ حریم میراثهاي فرهنگي
الزم به یادآوري اســت که اگرچــه تمامي این اهداف و مباني
آموزشــي که در سرفصل رشتههاي هنري ارائه و تدوین گردیده
از جمله ارزشها و اصول اولیهي بومي ،ملي و منطبق بر مفاهیم
دینــي و انتظارات آییني و اســالمي جامعه اســت ،اما ســاختار
اجرایي و برنامههاي درســي ،آنگونه که بایسته و شایسته است
ایــن اهداف را دنبال نميکند ضمن آنکه در هیچ کجا از اهداف
پیشنهاد شدهي آموزشي ،تاکیدي بر تقویت قوهي تخیل و ابتکار
هنرجو به عنوان انساني متفکر ،اندیشهمحور و خالق در مواجه با
تغییرات و سازگار با نیازهاي روز جامعه مشاهده نميشود .ضمن
آنکه بيتوجهي به زمانمند بودن برنامههاي درســي نیز از دیگر
دالیل ضعف و کاهش کیفیت برنامههاي آموزشــي بخصوص در
رشتههاي هنري ميباشــد ،چرا که؛«ایجاد چابکي در برنامههاي
درسي براي پاسخگویي به تغییر و تحوالتي که مي تواند برنامهي
درســي را به روز نگاه دارد و کارآیي و تناســب آن را با تقاضاي
محیــط از دانشآموختگان افزایش دهد بســیار مهم ميباشــد»
(مهرمحمدي.)18 ،1387،

آسیبشناسي ساختار آموزش هنر
در نگاهي پیمایشي
در ایــن بخش به منظور دســتیابي به واقعیــت موجود و روند
آمــوزش هنر در دانشــگاه و همچنین مشــخص شــدن جایگاه
مفاهیمــي چــون هویــت ،فرهنــگ ،ارزشهاي ســنتي و توجه
بــه متغیرهــاي فرهنگــي و اجتماعي رایج در جهــان معاصر ،در
برنامههاي درسي ،به سراغ دانشجویان در حال تحصیل با سابقهي
حداقل سه نیمسال آموزشــي رفته و در بررسي پیمایشي جامعه
آماري حدود  721نفر از دانشجویان مقطع کارشناسي رشتههاي
تجسمي و کاربردي دانشگاه سوره در پنج رشته تحصیلي و از آن
میان بر اساس نمونهگیري طبقهاي و در نظر گرفتن خطاي حدي
 ، %5حجم نمونهاي به تعداد  25نفر از هر رشته (نقاشي ،گرافیک،
صنایعدســتي ،کتابت و نگارگري و هنرهاي اسالمي) در مجموع
 125نفر به روش تصادفي انتخاب شده و به پرسشنامهي تحقیق
پاســخ دادهاند .سپس پاسخها توسط برنامهي  spssو با توجه به
25
آزمون  spearmanمورد ارزیابي و تحلیل زیر قرارگرفته است.
 -1براســاس پرسشهاي اصلي تحقیق و جستجو در خصوص
میزان هماهنگي ســاختار آموزش و برنامههاي درسي رشتههاي
هنــري با اهــداف آرماني و حفظ هویــت و فرهنگ بومي و دیني
جامعه ،بیش از  %40دانشجویان ،اگرچه توجه به هویت فرهنگي و
سابقهي تاریخي را در پیشرفت تحصیلي وهنري خود مؤثر دانسته

و بــه آن اعتقــاد دارند اما جایــگاه این مفاهیــم را در برنامههاي
آموزشــي خود کمتر از  %10محتواي درسي موجود یافتهاند و بر
این اساس جدول تحلیلي زیر قابل استنباط است؛
جدول  -1همبستگي متغیرهاي طرح شده در سئوال  1و  2پرسشنامه با سطح
معنيدار  0/01بر اساس آزمون.spearman

پرسش 1

پرسش 2

1/000

0/293

0

0/001

125

125

ضریب همبستگي متغیرهاي پرسش 2

0/293

1/000

سطح معنيدار

0/001

0

125

125

ضریب همبستگي متغیرهاي پرسش 1
سطح معنيدار
تعداد

تعداد

با توجه به جدول تطبیقي  1میتوان بیان داشــت که رابطهی
بین دو متغیر موردنظر در ســطح اعتماد  %95معنادار بوده و این
فرض که علیرغم ارزش هویت ملی که در مفاهیم سنتی ،بومی و
آیینی ما ریشــه دارد و میتواند در راســتای حفظ و ارتقای شعور
جمعی و پیشــرفت فرهنگی جامعــه مؤثر باشــد ،در برنامههای
آموزشــی و واحدهای درسی دانشــجویان هنر ،اهمیت و ضرورت
آن تبیین نگردیده ،تایید میشود.
 -2بــا توجه بــه متغیرهاي فرهنگي در دنیــاي معاصر و لزوم
همراهي با این تحوالت ،ضمن توجه و حفظ ارزشهاي ســنتي و
اعتقادات دیني ،جامعه آماري مورد نظر بر اســاس ارزیابی آماری
زیر معتقدند که؛ پیوند و همراهي این تحوالت فرهنگي و مفاهیم
مدرن با باورهاي سنتي جامعه ضروري بوده اما متاسفانه راهکاري
براي چگونگي پذیرش و همراهي با پیشــرفتهاي مدرن و سریع
در دنیاي معاصر را در برنامههاي درســي و آموزشي رشتهي خود
مشاهده و احساس ننمودهاند.
جدول  -2همبستگي متغیرهاي طرح شده در سئوال  5و  7پرسشنامه با سطح
معنيدار  0/01بر اساس آزمون .spearman

ضریب همبستگي متغیرهاي پرسش 5
سطح معنيدار
تعداد

پرسش 5

پرسش 7

1/000

-0/244

0

0/006

125

125

ضریب همبستگي متغیرهاي پرسش 7

-0/244

1/000

سطح معنيدار

0/006

0

125

125

تعداد

با توجه به جدول  2میتوان بیان داشت که بین دو متغیر مورد
پرســش؛ یعنی لزوم همراهی با تحوالت مدرن و ضرورت بازبیني
وآشــنایی با این تحوالت در برنامههای درسی رابطهی معناداری
یافت شــده و همبستگی معکوس دیده میشود .بنابراین ميتوان
چنین نتیجهگیري نمود که؛ سرفصلها و اهداف آموزشي موجود
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تبیین ویژگيهاي هویتی آمــوزش عالي هنر با تاکید بر متغیرهاي
فرهنگي در ایران امروز

در رشــتهي هنــر ،چشــمانداز مدوني در خصوص آشــنا نمودن
دانشجویان با تحوالت دنیاي معاصر در ایران و جهان ندارد.
 -3در نهایــت آنکه ،اگرچه بیش از  %60از پاســخدهندگان،
رشــتهي تحصیلي خــود را با امید به تامیــن آیندهي حرفهاي و
شغلي انتخاب نمودهاند و به این منظور پیش از انتخاب رشته به
مطالعه و شناخت حدودی موضوع مورد عالقهي خود پرداختهاند
اما تنها  %4آنها پس از شــروع به تحصیل و قرارگرفتن در مسیر
آموزش دانشــگاهي ،هنوز به آینده خود در رشته تحصیلي مورد
نظرشــان امیدوارند و بقیه از تحصیل در رشــتهي انتخابي خود
رضایتي کمتر از  %30دارند .و به همین دلیل نیز بیش از  %95از
دانشجویان ضرورت بازبیني سرفصل و برنامههای درسی رشتهی
هنری خود را با توجه به بازخوردهاي جامعه و ســرعت تحوالت
فرهنگي معاصر و با امید به تضمین آیندهي حرفهاي خود ،کام ً
ال
احساس مينمایند.
همانگونه که در جدول 3مشاهده میشود رابطهی متغیرهای
تضمین آیندهی شــغلی دانشــجویان و ضرورت بازبینی سرفصل

جدول -3همبستگي متغیرهاي طرح شده در سئوال 7و 8پرسشنامه با سطح معنيدار
 0/01بر اساس آزمون .spearman

پرسش7

پرسش 8

1/000

- 0/246

0

0/006

125

124

ضریب همبستگي متغیرهاي پرسش 8

-0/246

1/000

سطح معنيدار

0/001

0

124

124

ضریب همبستگي متغیرهاي پرسش 7
سطح معنيدار
تعداد

تعداد

دروس ،رابطه ای معنادار بوده وجهت همبستگی آن نیز معکوس
است .به این ترتیب از آنجایي که اکثر سرفصلهاي رشتهي هنر
در دههي اول انقالب اسالمي به تصویب رسیده ،ساختار آموزشي
دانشگاههاي امروزي ميباید از برنامههاي درسي ،نظام مدیریتي،
تجهیزات و امکانات اســتاندارد روز و براساس نیازسنجي جامعه
تدوین و ارائه گردد.

نتیجه
چنانچه از جمیع مطالب ارائه شــده و استنتاج مطالعهي آماري
مربوطه برميآید ،شیوههاي رایج در آموزش عالي رشتهي هنر ،فارغ
از اهداف ،آرمان ،چارچوب و چشــماندازهایي که در نقشهي جامع
علمي کشور و یا سرفصل دروس و برنامهي کلي این رشتهها مصوب
شده و به دانشگاههاي مجري ابالغ گردیده ،از ضعفهایي برخوردار
است که این مهم ضمن پاسخ به پرسشهاي طرح شده در این مقاله،
نتایج زیر را نیز در پي خواهد داشت؛
 توجه به ارزشهاي ملي ،بومي ،آییني و هویت فرهنگي در امرآموزشهاي دانشــگاهي ،آنچنان که شایسته و بایستهي سابقهي
تاریخي این سرزمین است به دانشجویان ،انتقال نیافته و اهمیت آن
تبیین نميگردد.
 در بیشتر موارد ،بدلیل عدم آگاهي از لزوم تعامل و ضرورت پیوندمیان ارزشهاي سنتي با پیشرفتهاي سریع زمانه،بصورت ناخواسته،
تقابل و تضاد مفهومي میان سنت و تجدد در ذهن دانشجویان ایجاد
شده و شــاکلهي فکري آنها را دچار توهمي بيسرانجام در انتخاب
مسیر مينماید.
 اهداف ،سرفصلهاي درسي و برنامههاي مصوب آموزشي ،عموماًتاریخ مصرف گذشتهاند و علیرغم ارزش و اهمیت فرهنگي و هویتي
که در آنها قابل مشــاهده است ،به هیچ عنوان با سرعت تغییرات و
میزان تحوالت روز ،همگام پیشنميرود و درنتیجه ضرورت بازبیني
آن کام ً
ال محسوس است.
 تحوالت ســاختاري جامعه و انتظارات گســتردهي فرهنگي،اقتصادي و تعامالت سیاســي و جهاني در جامعه با اهداف تربیتي و
توانمندي تخصصي فارغالتحصیالن همسو نبوده ،عدم نیازسنجي در
جامعه با برنامههاي آموزشي ،دانشگاه را از پیوند و ارتباط سازنده و
منطقي با دیگر نهادهاي اجتماعي جدا نموده است .به همین دلیل

نیز انگیزهي الزم براي ادامهي تحصیل و پیشرفت حرفهاي در میان
دانشجویان بسیار پایین است.26
 بيانگیزگــي و ناکارآمــدي در امر مدیریت آموزشــي ،کمبودامکانات و تجهیزات استاندارد ،آموزشهاي سلیقهاي و بيبرنامه در
کنار سردگمي دانشجو از نحوهي تامین آیندهي شغلي در رشتههاي
هنري باعث شــده است تا تنها دانشــجویان و استاداني که شعلهي
عشق به هنر را در روح کمال جوي خود زنده نگاه داشتهاند ،بتوانند
در این مسیر صعب و ناهموار ،طي طریق نموده و همچون پروانه به
گرد شمع وجود خود بسوزند و بسازند.
 درانتها و با نگاهي اجمالي به عنوان مقاله ،پیشنهاد و دستآوردنهایي این متن ،ميتوان اهداف برنامهي آرماني براي آموزش عالي را
در چهار بخش اصلي یعني هویتپروري ،بهروزرساني ،نیازسنجي و
غنيسازي اتوار دانسته و مطابق نمودار زیر ارائه داد.
هویت
پروري

نیاز سنجي

آرمان
دانشگاه در
عصر دانایي

بهروز
رساني

غني سازي

نمودار  -1برنامهی آرمانی آموزش عالی متناسب با متغیرهای فرهنگی معاصر.
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پي نوشت ها
 1صفت دانایي در ادبیات یزدانپور جایگزین تحوالت و تغییرات گستردهي دنیاي
نوین است.
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