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تبیین ويژگيهاي هویتی آموزش عالي هنر
*
با تاكيد بر متغيرهاي فرهنگي در ایران امروز
حبيباهللآيتاللهي** ،1مهديپوررضائيان ، 2مهرانهوشيار
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 1دانشيار دانشكده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ايران.
 2استاديار دانشكده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ايران.
 3دانشجوي دكتراي پژوهش هنر ،دانشكده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ايران.
(تاريخ دريافت مقاله ،90/3/23 :تاريخ پذيرش نهايي)90/7/3 :

چکیده
هويت كه شخصيت هر جامعهاي را تشكيل ميدهد ،ارزشهاي فرهنگي است كه توسط قشر تحصيلكرده و دانشگاهي صيانت
شده و در مسير انتقال به نسلهاي آينده با تحوالت و نيازهاي روز جامعه همگام ميگردد .اين وظيفهي نظامهاي تربيتي ،بخصوص
آموزش عالي است كه براي ارتقاء و انتقال مناسب هويت فرهنگي به تدوين مناسبترين سياستهاي راهبردي اقدام نمايند .نظام
آموزشعالي در رشتههاي هنري به تناسب محتواي موضوعي و مفهومي كه با فرهنگ جامعه و همچنين ارتباط با ارزشهاي بومي،
ملي و آييني دارد ،در اين ميان از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است .اين پژوهش كه به لحاظ هدف ،تحقيقي بنيادي است،
در تحليل نظامهاي آموزشعالي رشتههاي هنري ،ابتدا با روش كتابخا نهاي ،به تاريخچه ،مفاهيم بنيادي و چارچوبهايي كه ميبايد
در امر آموزش ،تعليم و تربيت مدنظر قرارگيرد ،پرداخته و سپس در مطالعهاي پيمايشي ويژگيهاي هويتي اين نظام و تاثير متغيرهاي
فرهنگي معاصر را در برنامههاي آموزشي اين رشتهها مورد بررسي قرار داده است .در نتيجه؛ برنامههاي آموزشي و سرفصلهاي مصوب
در رشتههاي هنر نيازمند بازبيني ،تصحيح و سازگاري با تغييرات و تحوالت معاصر بوده و در شرايط موجود با نيازهاي جامعه ،انتظار
دانشجو و آرمانهاي ايران اسالمي همگامي نداشته ،كيفيت الزم را براي حفظ و انتقال هويت فرهنگي ندارد.

واژه های کلیدی
نظامهاي آموزشي ،آموزش عالي ،هويت ،فرهنگ ،هنر.
* اين مقاله برگرفته از رسالهي دكتري نگارنده سوم با عنوان " بررسي نظا م آموزش عالي رشتهي هنرهاي صناعي اي ران" از دانشكده 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
بش��ری ،بهطور رسمي و ثبتش��ده در تاريخ ،پیشینهای به قدمت
بیش از هش��ت س��ده دارد .این نهاد بیش از هر نه��اد دیگری (از
جمله نهادهای اجتماعی و اقتصادی) توانس��ته اس��ت لزوم حضور
و ثبات وجودی خود را به اثبات برس��اند ،چرا که دانش��گاه یکی از
با ارزشترین نهادهایی اس��ت که هر جامعهای برای دس��تیابی به
پیش��رفت و توسعه به آن وابس��ته 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 اس��ت که درک شده ،پاس داشته میشود و به
نسلهای بعدی انتقال مییابد .یکی از عمدهترین وظایف دانشگاه
و هدفه��اي آموزش عالی همچني��ن هماهنگ نمودن ارزشها با
نیازه��ا و مقتضیات روز جامعه اس��ت .مقتضیاتی که متناس��ب با
توسعه دانش و فنآوری درحال تغییر و تحول ميباشد.
تحول نظام آموزش و پرورش
تأمل و آشنايي با سير ساختاري و
ِ
در ايران نکات بسيار قابل توجه و ارزشمندی را در این مسیر آشکار
میسازد .با مطالعه و مرور تاريخي اين روند ميتوان به اين نتيجه
منطقي دس��ت يافت كه دانشگاه بر اس��اس تعاريف علمي ،اصول
و اهداف��ي كه براي خود در نظر گرفته ش��ده؛ مح��ل نقد و توليد
دانش و جايگاه تجلي و استقرار حقيقت است .اين طبيعي است كه
اينچنين جايگاهي مقدس و ارزش��مند به هيچ عنوان نميتواند و
نبايد ابزار دس��ت قدرتها بوده و بازيچه سياست باشد .دانشگاهي
موفق و معتبر اس��ت كه ذهن و روح انس��ان را به كمال و حقيقت
نزديك و آش��نا گرداند .با اين تعاريف اس��ت که دانشگاه ميتواند
نيازه��اي فرهنگي جامعه را تامين كرده و تمدن س��از باش��د .اين

ميراثي اس��ت كه نسل به نس��ل در ميان جوامع بشري رشد كرده
و ماندگار میماند و باش��كوهترين مفهوم انس��انيت يعني آفرينش
انديشه را در خود زنده نگاه خواهد داشت(كسايي.)1383 ،
ط هاي
از س��وي ديگر ،اين حقيقتي گريز ناپذير است كه محي 
علمي ،فعاليتهاي پژوهش��ي و دانش��گاهها نميتوانن��د و نبايد از
جريانها و رويدادهاي روز دنيا غافل بوده و از جامعه جدا باش��ند.
دانش��گاه نيز همچون ديگر اركان جامعه ،بخشي مهم از سرنوشت
جريانه��اي اقتصادي ،فرهنگي ،صنعتي و اجتماعي بوده و در آن
دخالت مستقیم دارند .بخصوص در جهاني كه تمامي آن همچون
پيكري واحد و در ارتباطي تنگاتنگ ،به پيش��رفتهاي فنآوری و
س��رعت در ارتباطات ،وابسته اس��ت .اينچنين است كه سازگاري
دانش��گاه با محيطهاي اجتماعي و دنيايي كه در آن بس��ر ميبرد،
از ضروري��ات عصر حاضر ميباش��د .ضرورتي ك��ه در تمامي دنيا
تجربه ش��ده و لزوم آن به اثبات رسيده است .به همین دلیل است
که بررس��ی ،بازبینی و حفظ کیفیت آم��وزش و پژوهش از جمله
مهمترین دغدغههای تمامی نظامهای دانشگاهی برای دستیابی به
آرمانها و اهداف نهایی به خصوص در دو دهه اخیر ،در بس��یاری
از کشورهای جهان است .از آن جايي كه كيفيت در آموزش عالي
ام��ري پوي��ا و داراي ابعاد متعددي اس��ت و دائم��اً تغيير ميكند،
بنابراين همين پويايي و تغييرپذيري كيفيت نيز باعث ميگردد كه
برنامهريزان آموزش��ي براي ارتقاء دائمي آن بكوشند .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 میش��ود تا در پژوهش��ی که در
هدف ،ماهیتی بنیادی دارد ،با استفاده از روش توصیفی(پيمايشي) به
پرسشهای زیر پاسخهای علمی و منطقی داده شود:
 -1جایگاه فعلی نظام آموزش عالی ایران بخصوص در رش��تههای
هنری تا چه میزان در راس��تای اهداف و آرمانهای هویتی و فرهنگی
ایران میباشد ؟
 -2آی��ا نظام آموزش��ی و برنامههای درس��ی رش��تههای 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 متغيرهاي فرهنگي معاصر ،چه امكان يا
پيشنهاديبرايهمگاميوپذيرشرويكردهاينويندركنارساختارهاي
سنتي به منظور حفظ هويت بومي در جامعهی معاصر مطرح است؟

موض��وع تعليم و تعل��م و آموزش و پ��رورش در مقاطع متفاوت
همواره از مباحث و دغدغههاي دولت مردان و مس��ئولين بوده و در
اين ميان همواره هزينههاي بس��ياري صرف مطالعات ،پژوهشها و
طرحهاي تحقيقاتي مشابه ش��ده ،مقاالت و كتابهاي مختلفي به
رشته تحرير درآمده و پيشنهادهاي متنوع و گاه متفاوتي نيز با نيت
بهبود وضعيت تحصيل و آموزش جامعه ارائه گرديده اس��ت .غافل
از اينكه دس��تيابي به آرمانهاي مورد نظر در نظام آموزشي در هر
فرهنگي بدون توجه و در نظر داشتن پشتوانههاي هویتی ،تاريخي،
بومی و س��ابقهي ش��كلگيري آن ،جز ارائه و پيشنهاد شكلگيري
نظامي بيهويت و تقليدي با عمري كوتاه نتیجهی دیگری به ارمغان
نخواهد داش��ت .چرا که؛ « مسئله اصلي دانشگاه در جوامع دانايي،1
بيش و پيش از آنكه مسئلهاي فني باشد ،مسئلهي تغيير در بينش و
نگرش و يافتن جايگاه خود در شرايط و صورتبنديهاي اجتماعي
جديد است .در اين ميان ،شناختي از محيطهاي جديد آموزشي كه
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با نيازها و تقاضاهاي آموزش��ي آينده تناسب بيشتري داشته باشد،
ضروري به نظر ميرسد و ميتواند عزيمتگاهي براي پژوهش باشد»
(يزدانپور.)21، 1388 ،
در میان تمامی این مطالعات و پژوهشهای انجام شده میتوان
به تعدادی نمون ه که با مس��الهی 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
مطالع��ات 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 جهانیش��دن و ظهور اشکال نوین مبادالت
علمی در جهان است که به همراه خود صورت جدیدی از آموزش و
پژوهش را فراهم آورده اس��ت 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 مش��ترک مورد
تایید قرارگرفته اس��ت .همچنين ميتوان به مقالههاي پژوهش��ي و
منابع مدون زير به عنوان پيش��ينهي تحقيق اشاره كرد .همچنين
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 يا توازي :تاملي در نظام دانشگاهي ايران و غرب،شروين مقيمي زنجاني)1388( 4

بحث و بررسي؛ شکلگیری نظام آموزش عالی
جدید در ایران
افتتاح و راهاندازی دانش��گاه به سبک و س��یاق غربی در ایران با
چالشهای بس��یار همراه بود و به دلیل سابقهی آموزش سنتی در
فرهنگ ایرانی با مقاومتهای زیادی نیز روبرو شد .مخالفان بسیاری
از میان س��نتگرایان ،ل��ب به اعتراض گش��ودند و به همین دلیل
ش��کلگیری اینگونه مراکز ،علیرغم اش��تیاق جوانان ایرانی و قشر
روشنفكر 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 ش��د تا سیاستمداران و متولیان کشور در امر آموزش،
تالش خود را در جهت ارتقای س��طح کیفی و کمی دانش��گاههای

کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفتهی جهان بیشتر نمایند .بدون
تردید چنین اشتیاق و استعدادی نیازمند فراهم نمودن بستر و فضای
مناس��ب 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 س��ؤال 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
اس��ت پاسخگوی نیاز ،استعداد و اشتیاق جامعه باشد؟ و آیا این نوع
از آموزش میتواند رس��الت اصلی خود را در همراهی با س��رعت و
پیشرفت دانش بشری ایفا کند؟
اگرچه دانشگاه به مفهوم عام محلی برای تحصیالت عالیه است،
اما امروزه با توجه به توسعه دانش و تغيير ساختار فرهنگي جوامع،
ميبايد به دنبال معاني خاص براي تعريف دانش��گاه گشت ،معنايي
بسيار فراتر از تعريف لغوي آن ،چرا كه دانشگاههاي امروز در سطوح
مختلف ،كاركردهاي متنوعي را در برنامههاي آموزش��ي ،فرهنگي،
اجتماعي و پژوهشهاي سياسي دنبال مينمايند.
از بعد جامعه شناسي آموزش عالي؛ آلن تورن 5سه كاركرد براي
دانشگاه مطرح ميكند؛ كاركردهايي كه در تضاد و تعارض با يكديگر
عمل ميكنند:
الف -كاركرد بازتوليد (تربيت نخبگان و تفسير اطالعات و در عين
حال باز توليد ساختار و كاركردهاي خود)
ب -كاركرد سازگاري (سازگاري با تغييرات توام با بازتوليد خود)
ج -كارك��رد توليد (توليد محصوالت متنوع و دش��واري جذب
آنه��ا با توج��ه به ناهمگونيهاي ناش��ي از جهاني ش��دن اقتصاد)
(يمني.)17 ،1382،
6
از سوي ديگر ارنست بويزر ( )1990چهار رسالت اساسي را براي
دانشگاه مطرح ميسازد.
اما سؤالي كه امروز پيش روي برنامهریزان آموزشی میباشد توجه
به اين مسئله است كه رسالت دانش��گاههاي امروز ،در برابر شرايط
فرهنگ��ي ،اقتصادي و اجتماعي حاضر و در تقابل با هجوم اطالعات
و ارتباطات بينالمللي و همچنين در ميدان رقابت و تمركزگرايي و
افزايش دامنه تخصصهاي علمي روز چيست؟
دكتر كامران دانش��جو ،وزير علوم ،تحقيقات و فنآوري در تاييد
و تاكي��د بر اين چالش بنيادي كه پيش روي برنامهريزان آموزش��ي
اس��ت ،عدم توجه به تجاري س��ازي علم را يكي از مشكالت اصلي
در برنامهريزي آموزش��ي كشور معرفي كرده و ميگويد؛ «ما علم را
توليد ميكنيم ولي متاسفانه نميتوانيم آن را به ثروت تبديل كنيم
و فارغالتحصيالن ما نميتوانند از آموزشي كه در دانشگاهها ديدهاند
كارآفريني كنند» .7و يا س��ئوال ديگر اينكه در اين اس��تمرار پايان
ناپذير آموزش در س��طوح عالي ،چش��م انداز دانشگاههاي فعلي بر
اساس چه اهدافي تدوين ميگردد و تا كجا پيش خواهد رفت؟
در اين خصوص نيز ،معاون آموزش��ي وزيرعلوم ،دكتر حس��ين
نادرمنش ،در خصوص چشمانداز و اهداف دانشگاهها درحال حاضر،
ش عالي
به مسئلهي توسعهي كيفي توجه نموده و ميگويد؛ «آموز 
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در كش��ور از نظر كمي رشد خوبي داشته اس��ت زيرا حجم و تنوع
آموزشي در اين وزارتخانه بسيار باال است و از اين نظر جزو ده كشور
نخست دنيا هستيم .اما در چهار سال آينده بايد از نظر كيفي توسعه
يابيم .به اين منظور ،آموزشها در وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري
بايد به گونهاي باشد كه نتيجهي آن در نهايت رقابتپذير ،سرآمد ،با
قابليت دسترسي همگاني و ثروتآفرين باشد .تربيت نيروي انساني
متخصص و كارآفرين مبتني بر آموزههاي اسالمي ،توسعه و ترويج
علم و توسعه تفكر هوشمندانه و نقادانه از جمله ماموريتهاي اصلي
وزارت علوم در اين دوره است».8
جدا از تمامي اين اهداف آرماني و فراتر از رويكردهاي سياس��ي
و شعارهاي مطبوعاتي ،براي پاسخ به اين گونه پرسشهاي اساسي
و معضلهاي بنيادي ،الزم اس��ت تا بارديگر فلس��فه و مفهوم اصلي
دانشگاه به عنوان يك س��اختار پيچيده ،هدفمند و بسيار گسترده
مورد بازبيني قرار گرفته و جايگاه آن ،بخصوص در بستر تغييرات و
9
جريانهاي 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 مش��خص و از پیشتعیین ش��دهای هس��تند که در
ف ش��دهای به نتیجه رسیده و انجام پذیرد .از آنجا
مدت زمان تعری 
که موضوع آموزش و پرورش ،انس��ان است و انسان نیز از دیدگاهها
و زوایههای مختلفی مورد شناسایی قرار گرفته و تعریف شده است،
طبع��اً آموزش و پرورش نیز معانی و تعاریف مختلفی در فرهنگها
و جوامع مختلف خواهد داش��ت 10،اما بدون ش��ک تمامی طراحان
و برنامه نویس��ان آموزش��ی اهداف تربیتی خود را بر پایه و اساسی
ارائه مینمایند که هرچه بهتر و س��ریعتر آنها را به اهداف مورد نیاز
جامعهی خود نزدیک گرداند .پیشرفت فعالیتهای آموزشی ،درک
میزان موفقیت و دس��تیابی 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 آموزش��ی 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 ناش��ی از گذر زمان ت��ا چه میزان میتواند هدفهایاصلی و سنتی این نظام را تغییر دهد؟
این نکته بارها توس��ط 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 نمايد تا انس��ان بارآیند .هدف تربیت نیروی انسانی

نیس��ت بلکه انسانیت است .این هدفی است که ما اکنون میتوانیم
بدس��ت آوریم .انس��ان واقعاً تربیت یافته ،نیروهای خود را رش��د و
گس��ترش میدهد و میتواند شناخت خود از جهان را برای مواجهه
با هرگونه مش��کلی 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 ش��ده و پرسشهای مورد نظر در طراحی
برنامههای آموزش��ی و تربیتی ،هدفه��ای کلی این گونه نظامها را
میتوان به سه عامل اصلی مربوط دانست؛
 -1عوام�ل فردی :از جمله اس��تعداد ،توانایی ،انگیزه ،نیازهای
فردی در مراحل مختلف رش��د 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 :مجم��وع آداب و رس��وم ،هنرها ،علم،
رفتاردینی و سیاس��ی ،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 پ��رورش در هر جامعه میباید مورد توجه قرار
گیرد ،مقاطع و یا سطوح تحصیلی میباشد .چرا که هر فرد در دوران
رش��د 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 ب��ر دیگری ترجیح داد یا مهمتر برش��مرد .هر مقطع تحصیلی از
پیشدبس��تانی تا دانش��گاه ،ارزش خاص خود را داشته و در زندگی
فرد و سرنوش��ت 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 آموزش��ی موفق و تاثیرگذار در یک جامعهی روبه رش��د و
فرهنگ محور ،نظامی اس��ت پويا ،زنده ،فع��ال و آزاد؛ در اين ميان
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 پاس��خ علم��ی بدهد .فرزند زمان
خویش بوده و ضمن آنکه منطقهای عمل میکند ،جهانی بیاندیشد.
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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.
تغیی��رات ماهوی در جوامع فردا که به تعابیر متفاوتی از آنها یاد
میش��ود ،آیندهی روشن و امیدوار کنندهای پیش روی انسان فردا،
را به تصویر نمیکش��د .انس��ان در جامعهی فردا انسانی گم گشته،
سرگش��ته و بیگانه با زندگی و محیط پیرامونش ،س��ردر 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 انس��انی ،عش��ق و محبت و معن��ای زندگی تغییر
میکند ،اعتماد می��ان مردم به حداقل میرس��د ،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 ح��وزهی علوم انس��انی ،را کام ً
ال به خود مش��غول نموده و روزی
نیس��ت که مقاله یا کتابی از س��وی گروهها ،انجمنهای علمی و ...
دربارهی اینگونه مسایل انسانی و پیشنهادهایی برای رهایی از این
مشکالت نوشته و منتشر نشود12.
شايد بتوان عامل اصلي و سبب تمامي اين كمبودها و بحرانهاي
هويت��ي انس��ان معاص��ر را در دوري جس��تن او از هويت حقيقي،
ارزشها واقعي و سنتهايش دانست و از گفتار و تاكيد فيلسوفان و
انديشمنداني چون "آنتوني گيدنز "13در بيان اهميت و تفاوت كاركرد
سنت در گذشته و حال يادنمود ،آنجا كه ميگويد؛
«در گذشته سنتها به عنوان يك چارچوب براي فعاليت بشري
در نظر گرفته ميش��دند و ميبايست بسياري از تصميمها را همين
چارچوب براي ما اتخاذ كند اما دورهي جديد ،دورهي سامان اجتماعي
پسا – سنتي 14است كه در آن سنت جايگاه خود را تغيير ميدهد ،نه
اين كه از ميان برود .سنتها خودشان را مورد بازنگري قرار ميدهند
و همچنان قدرت خود را حفظ ميكنند و زمينه را براي تثبيت نظم
اجتماعي فراهم مينمايند» (.)Giddens,2008,85
متفكرانيديگر چون "كريستوفر پيرسون "15نيز در خصوص ارزش
و اهميت توجه به سنت ميگويند؛ « جهان امروز ،مرگ سنتها را بار
نميآورد ،برعكس ،جهان امروز ،سنتها را به مثابه بسترهاي بديل
تصميمگيري؛ جايگزين معرفت ،ارزش و اخالق ميكند .اگر زماني
جهان سنتها هستيم»
در جهان سنتي زندگي ميكرديم ،امروزه در
ِ
(پيرسون.)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 مس��ایل اجتماعی فوق ،ضمن توجه به ارزشهاي بومي ،باورهاي
سنتي و اعتقادات فرهنگي بدانند و معتقد باشند که:
«تعلیم و تربیت ،مس��ایل خاصی را که جدا از مسایل اجتماعی،
سیاس��ی و مذهبی باش��د ،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 انس��انی ورزیدهتر
دارد و از طرف دیگر این نیروی انس��انی ب��ه نوبهی خود اصالحات
فن��ی تازهتری را برمیانگیزد و روح ابداع و نوآوری را پدید میآورد»
(یونسکو.)34 ،1354،

ضرورت تجدید نظر
در فلسفه نظامهای آموزش عالی
ب��ا عنایت به مجموع موارد ذکر ش��ده و همچنین لزوم پیوند و
توجه ب��ه ارتباط تنگاتن��گ جنبههای متف��اوت زندگی اجتماعی
ازجمله؛ اقتصاد ،سیاست ،دین و اخالق که همگی فرهنگ و هویت
یک جامعه را ش��کل میدهد ،و همچنين تاثيرات ناشي از پديدهي
جهاني ش��دن در عصر حاضر ،برخي از پژوهش��گران ايراني در عين
پذيرش چالشهاي برآمده از جهاني شدن براي هويت ملي ايران ،بر
آن هس��تند كه «ماهيت هويت ملي ايران بهگونهاي است كه داراي
ي اس��ت و بنابراين در صورت تعامل با فرآيند
عناصر قدرتمند جهان 
جهاني شدن ،ميتوان از آن به عنوان فرصت استفاده كرد» (احمدي،
 .)210 ،1388از جمله فرصتهاي بدس��ت آمده ناشي از تغییر در
س��اختارهاي فرهنگي جهان معاصر ،ضرورت بازبيني ،پیش��نهاد و
ارائهی برنامه آموزش��ی و نظام تربیتی جدید اس��ت .چرا که اوضاع
اجتماعی و اقتصادی ما به س��رعت در حال تغییر و تحول اس��ت و
این روند بدون تردید زمینه را برای تبدیل و تغییر نظامها ،عادتها
و س��نتهای مطرح و شناخته شده ،به نظامها ،عادتها و رویههای
جدی��د فراهم و آماده خواهد نمود« .دانش��گاه براي ادامهي حيات،
ناگزير از اصالحات دروني و همخوان س��اختن خود با س��اختارهاي
كالن جامعهي مدرن است .به اين ترتيب ،بازانديشي تعليم و تدريس
به تنهايي چارهساز نيست و دانشگاه بايد به اصالح و بازسازي نقش
آم��وزش در جامعهي مدرن بپردازد» (يزدانپ��ور .)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
س��نتی و فرهنگ موروثی خود مجبور خواهيم بود« .جريان جهاني
شدن بدون شك محقق ميشود و نميشود جلوي آن را گرفت ...اين
اتفاق دارد ميافتد و ما براي هويتمان مثل ماهي هستيم كه كار آن
شنا كردن در اقيانوس است ،البته تا به حال خيلي مقاومت كرديم،
چون واهمه داش��تيم كه اگر داخل اقيانوس بيافتيم غرق شويم ،در
حالي كه خصوصيت جهاني شدن هويت ايراني براي ما فرصتي ايجاد
ميكند» ( 16به نقل از احمدي.)210 ،1388 ،
تمامی این رویکردهای اجتماعی اس��ت که ما را وادار میکند تا
لزوم تجدید در فلس��فهی آموزش و ش��یوههای 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 اين دنياي صنعتي و بحرانزده از هجوم اطالعات
و فنآوري بهرهمند گرداند.

اصول تعلیم و تربیت
با توجه به تحوالت فرهنگی معاصر
همانگونهکه بارها ذکر ش��د ،در عصر حاضر تحوالت عمیقی در
کلیهی شئون اجتماعی ،فرهنگی و  ...ایجاد گردیده است ،در همین
راس��تا دکتر علی شریعتی در کتاب خود با عنوان اصول و فلسفهی
تعلی��م و تربیت به نکتهی قابل توجهی اش��اره کرده و مینویس��د؛
«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 حساس��یت نشان داده و در
کلیهی جنبههای تربیتی خود با توجه به تنوع رش��ته ،مخاطبان و
دانش آموزان را با اینگونه تحوالت روز آش��نا سازد .از سوی دیگر در
شرایط معاصر توجه به موضوع میراث فرهنگی ،از اهمیت خاصی در
ح��وزهی آموزش و تربیت برخوردار اس��ت به همین دلیل نیز دکتر
ش��ریعتی اصول برخورد با میراث فرهنگی را اینگونه دسته بندی
مينمايد17؛
 -1سیس��تم 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 ش��اگردان روشن سازد تا آنجا که
حس قدردانی شاگردان را در مقابل میراث فرهنگی برانگیزد.
 -2در نظ��ام 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
وج��ود و وجههی عقالن��ی و زمانی مورد تحلیل و نقد قرار داد .مهم
این اس��ت 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 ايدههاي تازهای بوجود
آورد .کارمهم مربی کمک به ش��اگردان در توسعه و پیشرفت میراث
فرهنگی است» (شریعتی.)28 ،1380 ،
ب��ا اندكي واقعبيني و درك ش��رايط محيط��ي معاصر ميتوان
به اين باور دس��ت يافت كه رهبري راهب��ردي 18در آموزشعالي،
كه در اكثر جوامع پيش��رفته و كش��ورهاي پيش��رو در فنآوری و
صنعت به موضوعي جدي و حياتي تبديل گشته و در ساختارهاي
سياسي و برنامههاي اجرايي ،دستآوردهايي موثر نيز داشته است،
در كش��ورهايي همچون ايران آنگونه كه شايستهي سابقه و تاريخ

پر افتخار نظام آموزش و تربيت آن اس��ت مورد توجه قرار نگرفته
و چه بس��ا ضرورت آن نيز توسط برنامهريزان و طراحان سازماني،
آن طور كه بايس��ته است شناخته نشده و در نظر گرفته نميشود.
اين در حالي اس��ت كه «در شرايط محيطي ،آموزش عالي ،بدليل
تعامل فزاينده عواملي مانند انق�لاب ارتباطات و اطالعات ،تكامل
س��ريع دانش در حوزههاي مختلف ،جهاني ش��دن ،روند س��ريع
مشتري محوري و در نتيجه تشديد رقابتها ،به سوي پيچيدگي و
پويايي هر چه بيشتر پيش ميرود .تغيير محيط موجب پارادايمها،
فرهنگها ،خط مش��يها ،س��اختارها و نقشهاي آموزش عالي و
نيز الگوهاي آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعي آن ش��ده است.
تغييرات يادش��ده ،تغيير در محيط يادگيري و قلمرو سيس��تمي
آم��وزش عال��ي ،تغيير در خروجيه��اي آموزش عال��ي ،تغيير در
توس��عه آموزشعالي و البته تغيير در ارزياب��ي و هدايت(رهبري)
آموزشعالي 19در س��طوح ملي ،منطق��هاي و بينالمللي را در پي
داشته و خواهد داشت .عالوه بر اينكه آموزشعالي ،همزمان تحت
تاثير عوامل و ش��رايط متفاوت و متغي��ري در محيط بينالمللي،
ملي و منطقهاي اس��ت ،كه ناچار از پاس��خگويي به آنها است ...از
سوي ديگر  ...واكنش آموزش عالی به شرايط و اقتضائات محيطي
و چالشها و نيازهاي ناش��ي از آن ،به توان سيس��تم آموزشعالي
در متحولس��ازي خود و خلق تغيير بس��تگي دارد .20در حقيقت
آموزشعالي اگر ميخواهد از تغييرات عظيم و سريع محيطي عقب
نماند و كارآمدي ،معناداري و استمرار بقاي خود را از دست ندهد
باي��د در خود و محيطش ،تغييرات قصد ش��ده ،هدفمند و معنادار
بيافريند» (تركزاده .)143،1388،و تنها در اينصورت اس��ت كه
آموزشعالي ميتواند در راستاي تحقق اهداف فرهنگي و متناسب
ت و ظرفيتهاي كاربردي خود در جامعه قدمهاي مثبت و
با قابلي 
متناسب با ماهيت وجودي خود بردارد .اگرچه نمونههاي بسيار از
نظامهاي آموزشي و سيستمهاي تربيتي امروز را ميتوان مثال زد
كه بنابر مقتضيات سياسي و به قصد ترغيب حمايتهاي دولتي ،از
اين هدف دور شده و دچار كژكاركردي 21شدهاند .تحقق و دستيابي
به اين شرايط ،ش��ايد رجعتي به ارزشهاي فرهنگي و هويتهاي
بوم��ي ،ملي و آييني را ميطلبد ،نكت��هاي كه البته به صراحت در
س��ر 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 ايران آمده است که؛ هر کشوری
باید بر اساس مبانی فکری ،هویتی و پیشینهی فرهنگی و فلسفهی
تربیت��ی خاص جامعه خویش ،ب��رای انواع تربیت رس��می(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 ه��ر چیز تابع مقتضیات محیط اجتماعی بوده و ش��رایط
جامع��ه میتواند حدود و ثغور و ویژگیه��ای آن را رقم بزند بلکه
همچنی��ن تثبیت فرآیندهای تحول مطل��وب و تداوم ویژگیهای
مورد نظر هر جامعه نیز مرهون نظام تربیت رس��می آن است .این
در حالی اس��ت که تبیین فلس��فهای ویژه و طراحی الگوی نظری،
نیازمند ایجاد انگیزه و احس��اس نیاز به حضور مفاهيمي همچون
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فرهنگي در ایران امروز

فرهنگ ،هنر ،معنویت ،اخالق و اندیش��هی انس��انی برای کش��ف
حقیق��ت را دارد ،نیازی که جزء مبانی هنر در س��ابقهی فرهنگ
ش��رق و بخصوص هنرهای س��نتی ایرانیان بوده و هست .این نوع
نگرش متاس��فانه در هیچ سطحی از آموزههای درسی و واحدهای
ارائه شده در رشتههای هنری نمود نیافته ،اگرچه در تدوین اهداف
اصلی این رش��تهها 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 مفاهيمي
كليدي همچون؛ نقش و عملكرد استاد ،صحت آگاهيهاي علمي
و به روز او و درنهايت ايجاد ش��رايطي جهت گزينش شايستهترين
اس��تادان و حت��ي ايجاد تغيي��ر در روند ناكارآم��د گزينش فعلي
پژوهش استاد محور که بر
دانشجو ،با تغییر ش��یوههای آموزش و
ِ
ساختار نقلی استوار است ،برنامههای درسی و آموزشی را بر پایهی
ش محوری تدوین نمود ،در این صورت است
پرس��شگری و پژوه 
که میتوان انتظار داش��ت تا با توجه به مفاهيم اخالقي ،معنوي و
هوي��ت انس��اني ،وضعیت جدایی علم و عمل و دانش��گاه و جامعه
که امروز گریبانگیرمان اس��ت تکرار نش��ود« .مسئلهي اخالق در
ح��وزهي توليد و پردازش دانش ،فق��ط به حريم خصوصي ،حقوق
مالكيت معنوي ،محتواهاي مبتذل ،يا گمنامي محدود نميشود و
مس��ايل اصوليتر و بنياديني همچون هويت و درك ما از ديگري
را ش��امل ميش��ود .از آنجا كه براي نايل آمدن ب��ه فهمي از تاثير
دان��ش بر تعامالت اجتماعي و حيات بش��ري ،بايد همين مفاهيم
هويت و س��وژه را در ارتباط با جامعه و اجتماع مورد بازانديش��ي
قرار داد؛ اخالق يكي از موضوعات مهم جوامع دانايي شده است .به
بياني ديگر ،در جوامع دانايي ،سطح ديگري از بحث پيرامون اخالق
مطرح ميشود و شناخت تحوالت جاري بدون مراجعه به مفاهيم
اخالقي محال است» ( يزدانپور.)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 اس��ت و با توجه به تالشهای گس��تردهای که در
حوزههای مختلف میشود ،توسعهی مطلوب و افتخارات مشابهی
حداقل در عرصههای هنری همچون قرون گذشته به بار نمیآید و
آن ش��کوه و جالل همراه با معنویت و آرامش در آثارهنري معاصر
متجلی نمیگردد؟ با اندكي تدقيق و تعميم مفاهيم ،ش��ايد بتوان
پاس��خ را در گفتاري از دکتر اصغر افتخاری دانش��یار دانشگاه امام
صادق(ع) در خصوص ارتباط علوم انس��انی ،تربیت دینی و ارزش
راهبردی اینگونه علوم در چارچوب گفتمان اسالمی جستجو کرد
که امکان رش��د و توس��عهی آن را مورد نقد و بررس��ی قرار داده و
جایگاه تربیت را در علوم انسانی به چالش کشانده است.
«این پرس��ش که نس��بت علم و تربیت چیس��ت ،در بسیاری از
گفتمانهای جاری پاسخ درخور توجهی نیافته و چنین تصور شده
که تربیت مقولهای ناظر بر رفتار و علم مقولهای مربوط به اندیش��ه
است؛ لذا میتوان از اجتماع یا افتراق آن دو بدون آن که به دیگری
لطمهای وارد آید ،س��خن گفت .به همین خاطر اس��ت که از وجود
عالمان با تربیت ضعیف و یا افراد بالعکس آن س��خن گفته میشود.

این تفکر چنان رواج یافته که بس��یاری 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
تاری��خ تعلیم و تربی��ت دارد كه بیش از هر چی��ز 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 كه شاگرد تالش ميكرد تا به استادي برسد .اين سلسله مراتب
آزمايشهايي بود كه شاگرد ميبايد از درون مشكالت و فوت و ففن
كاس��هگري(كوزهگري) بگذرد تا به مرتبهي خليف ،شيخ و استادي
برسد .نايل شدن به مقام استادي همراه با جشن و آيينهاي خاص
مذهبي ،س��نتي و اجتماعي توأم بود .وجود چنين آييني به نظم و
نسق و انضباط كاري آرايش مستحكمي ميداد و كار را با سختي و
طاقتفرسايياش قابل پذيرش و دلنشين ميساخت و محيط كار را
توأم با نشاط و شادي ميكرد( »...فيوضات .)71 ،1372 ،البته کام ً
ال
واضح اس��ت 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.
اس��تا ِد شهید مرتضی مطهری ،متفکر اسالمی معاصر با تکیه بر
آثار و آرائ بزرگان پيش از خود ،به تبیین امكانات و ش��رایط تعلیم
و تربیت مطابق با نیازهای فرهنگی روز پرداخته و تعبير مشابهي از
چارچوب در اين حوزه دارد؛
«  ...معلم باید نیروی فکری متعلم را پرورش بدهد و او را به سوی
اس��تقالل رهنمون ش��ود ،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 كه در س��رفصل و برنامهي رش��تههاي تجسمي و
كاربردي از سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري و شوراي انقالب
فرهنگي مصوب گرديده و در اختيار دانش��گاه ه��اي هنر قرار داده
شده ،همگي بر اين نكته تاكيد دارد كه هدف از آموزش اين رشتهها
در مقطع كارشناسي ،تربيت نيروهاي آگاه و محقق است كه ضمن
ش��ناخت نسبت به مباني نظري و عملي رشتهي مربوطه ،موجبات
ارتقاء و احياء ارزشهاي ديني را متناس��ب با نيازهاي جامعه تامين
نمايند .در بخش��ي از اهداف اصلي معرفي شدهي اين رشتهها آمده
است؛
 حف��ظ و تقوي��ت فرهنگ بوم��ي و ملي با توجه ب��ه اصالت وارزشهاي اسالمي
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 احياء ،حفظ و ترويج هنر به منظور اشاعه فرهنگ و هنر اصيلاسالمي ايران
 اشاعهي فرهنگ معنوي و انتقال مفاهيم هنري ،ديني و ملي ازطريق گسترش مفاهيم هنر
 آم��وزش عل��وم عملي و نظري به منظ��ور تربيت هنرمندان و24
كارشناسان آگاه و متعهد در جهت حفظ حريم ميراثهاي فرهنگي
الزم به يادآوري اس��ت كه اگرچ��ه تمامي اين اهداف و مباني
آموزش��ي كه در سرفصل رشتههاي هنري ارائه و تدوين گرديده
از جمله ارزشها و اصول اوليهي بومي ،ملي و منطبق بر مفاهيم
دين��ي و انتظارات آييني و اس�لامي جامعه اس��ت ،اما س��اختار
اجرايي و برنامههاي درس��ي ،آنگونه كه بايسته و شايسته است
اي��ن اهداف را دنبال نميكند ضمن آنكه در هيچ كجا از اهداف
پيشنهاد شدهي آموزشي ،تاكيدي بر تقويت قوهي تخيل و ابتكار
هنرجو به عنوان انساني متفكر ،انديشهمحور و خالق در مواجه با
تغييرات و سازگار با نيازهاي روز جامعه مشاهده نميشود .ضمن
آنكه بيتوجهي به زمانمند بودن برنامههاي درس��ي نيز از ديگر
داليل ضعف و كاهش كيفيت برنامههاي آموزش��ي بخصوص در
رشتههاي هنري ميباش��د ،چرا كه؛«ايجاد چابكي در برنامههاي
درسي براي پاسخگويي به تغيير و تحوالتي كه مي تواند برنامهي
درس��ي را به روز نگاه دارد و كارآيي و تناس��ب آن را با تقاضاي
محي��ط از دانشآموختگان افزايش دهد بس��يار مهم ميباش��د»
(مهرمحمدي.)18 ،1387،

آسيبشناسي ساختار آموزش هنر
در نگاهي پيمايشي
در اي��ن بخش به منظور دس��تيابي به واقعي��ت موجود و روند
آم��وزش هنر در دانش��گاه و همچنين مش��خص ش��دن جايگاه
مفاهيم��ي چ��ون هوي��ت ،فرهن��گ ،ارزشهاي س��نتي و توجه
ب��ه متغيره��اي فرهنگ��ي و اجتماعي رايج در جه��ان معاصر ،در
برنامههاي درسي ،به سراغ دانشجويان در حال تحصيل با سابقهي
حداقل سه نيمسال آموزش��ي رفته و در بررسي پيمايشي جامعه
آماري حدود  721نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي رشتههاي
تجسمي و كاربردي دانشگاه سوره در پنج رشته تحصيلي و از آن
ميان بر اساس نمونهگيري طبقهاي و در نظر گرفتن خطاي حدي
 ، %5حجم نمونهاي به تعداد  25نفر از هر رشته (نقاشي ،گرافيك،
صنايعدس��تي ،كتابت و نگارگري و هنرهاي اسالمي) در مجموع
 125نفر به روش تصادفي انتخاب شده و به پرسشنامهي تحقيق
پاس��خ دادهاند .سپس پاسخها توسط برنامهي  spssو با توجه به
25
آزمون  spearmanمورد ارزيابي و تحليل زير قرارگرفته است.
 -1براس��اس پرسشهاي اصلي تحقيق و جستجو در خصوص
ميزان هماهنگي س��اختار آموزش و برنامههاي درسي رشتههاي
هن��ري با اه��داف آرماني و حفظ هوي��ت و فرهنگ بومي و ديني
جامعه ،بيش از  %40دانشجويان ،اگرچه توجه به هويت فرهنگي و
سابقهي تاريخي را در پيشرفت تحصيلي وهنري خود مؤثر دانسته

و ب��ه آن اعتق��اد دارند اما جاي��گاه اين مفاهي��م را در برنامههاي
آموزش��ي خود كمتر از  %10محتواي درسي موجود يافتهاند و بر
اين اساس جدول تحليلي زير قابل استنباط است؛
جدول  -1همبستگي متغيرهاي 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

ضريب همبستگي متغيرهاي پرسش 2

0/293

1/000

سطح معنيدار

0/001

0

125

125

ضريب همبستگي متغيرهاي پرسش 1
سطح معنيدار
تعداد

تعداد

با توجه به جدول تطبيقي  1میتوان بیان داش��ت که رابطهی
بین دو متغیر موردنظر در س��طح اعتماد  %95معنادار بوده و این
فرض که علیرغم ارزش هویت ملی که در مفاهیم سنتی ،بومی و
آیینی ما ریش��ه دارد و میتواند در راس��تای حفظ و ارتقای شعور
جمعی و پیش��رفت فرهنگی جامع��ه مؤثر باش��د ،در برنامههای
آموزش��ی و واحدهای درسی دانش��جویان هنر ،اهمیت و ضرورت
آن تبیین نگردیده ،تایید میشود.
 -2ب��ا توجه ب��ه متغيرهاي فرهنگي در دني��اي معاصر و لزوم
همراهي با اين تحوالت ،ضمن توجه و حفظ ارزشهاي س��نتي و
اعتقادات ديني ،جامعه آماري مورد نظر بر اس��اس ارزیابی آماری
زیر معتقدند كه؛ پيوند و همراهي اين تحوالت فرهنگي و مفاهيم
مدرن با باورهاي سنتي جامعه ضروري بوده اما متاسفانه راهكاري
براي چگونگي پذيرش و همراهي با پيش��رفتهاي مدرن و سريع
در دنياي معاصر را در برنامههاي درس��ي و آموزشي رشتهي خود
مشاهده و احساس ننمودهاند.
جدول  -2همبستگي متغيرهاي طرح شده در سئوال  5و  7پرسشنامه با سطح
معنيدار  0/01بر اساس آزمون .spearman

ضريب همبستگي متغيرهاي پرسش 5
سطح معنيدار
تعداد

پرسش 5

پرسش 7

1/000

-0/244

0

0/006

125

125

ضريب همبستگي متغيرهاي 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
پرس��ش؛ یعنی لزوم همراهی با تحوالت مدرن و ضرورت بازبيني
وآش��نایی با این تحوالت در برنامههای درسی رابطهی معناداری
یافت ش��ده و همبستگی معكوس دیده میشود .بنابراين ميتوان
چنين نتيجهگيري نمود كه؛ سرفصلها و اهداف آموزشي موجود
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تبیین ويژگيهاي هویتی آم��وزش عالي هنر با تاكيد بر متغيرهاي
فرهنگي در ایران امروز

در رش��تهي هن��ر ،چش��مانداز مدوني در خصوص آش��نا نمودن
دانشجويان با تحوالت دنياي معاصر در ايران و جهان ندارد.
 -3در نهاي��ت آنكه ،اگرچه بيش از  %60از پاس��خدهندگان،
رش��تهي تحصيلي خ��ود را با اميد به تامي��ن آيندهي حرفهاي و
شغلي انتخاب نمودهاند و به اين منظور پيش از انتخاب رشته به
مطالعه و شناخت حدودی موضوع مورد عالقهي خود پرداختهاند
اما تنها  %4آنها پس از ش��روع به تحصيل و قرارگرفتن در مسير
آموزش دانش��گاهي ،هنوز به آينده خود در رشته تحصيلي مورد
نظرش��ان اميدوارند و بقيه از تحصيل در رش��تهي انتخابي خود
رضايتي كمتر از  %30دارند .و به همین دلیل نیز بيش از  %95از
دانشجويان ضرورت بازبيني سرفصل و برنامههای درسی رشتهی
هنری خود را با توجه به بازخوردهاي جامعه و س��رعت تحوالت
فرهنگي معاصر و با اميد به تضمين آيندهي حرفهاي خود ،كام ً
ال
احساس مينمايند.
همانگونه که در جدول 3مشاهده میشود رابطهی متغیرهای
تضمین آیندهی ش��غلی دانش��جویان و ضرورت بازبینی سرفصل

جدول -3همبستگي متغيرهاي 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

ضريب همبستگي متغيرهاي پرسش 8

-0/246

1/000

سطح معنيدار

0/001

0

124

124

ضريب همبستگي متغيرهاي پرسش 7
سطح معنيدار
تعداد

تعداد

دروس ،رابطهای معنادار بوده وجهت همبستگی آن نيز معکوس
است .به اين ترتيب از آنجايي كه اكثر سرفصلهاي رشتهي هنر
در دههي اول انقالب اسالمي به تصويب رسيده ،ساختار آموزشي
دانشگاههاي امروزي ميبايد از برنامههاي درسي ،نظام مديريتي،
تجهيزات و امكانات اس��تاندارد روز و براساس نيازسنجي جامعه
تدوين و ارائه گردد.

نتیجه
چنانچه از جميع مطالب ارائ ه ش��ده و استنتاج مطالعهي آماري
مربوطه برميآيد ،شيوههاي رايج در آموزش عالي رشتهي هنر ،فارغ
از اهداف ،آرمان ،چارچوب و چش��ماندازهايي كه در نقشهي جامع
علمي كشور و يا سرفصل دروس و برنامهي كلي اين رشتهها مصوب
شده و به دانشگاههاي مجري ابالغ گرديده ،از ضعفهايي برخوردار
است كه اين مهم ضمن پاسخ به پرسشهاي طرح شده در اين مقاله،
نتايج زير را نيز در پي خواهد داشت؛
 توجه به ارزشهاي ملي ،بومي ،آييني و هويت فرهنگي در امرآموزشهاي دانش��گاهي ،آنچنان كه شايسته و بايستهي سابقهي
تاريخي اين سرزمين است به دانشجويان ،انتقال نيافته و اهميت آن
تبيين نميگردد.
 در بيشتر موارد ،بدليل عدم آگاهي از لزوم تعامل و ضرورت پيوندميان ارزشهاي سنتي با پيشرفتهاي سري ع زمانه،بصورت ناخواسته،
تقابل و تضاد مفهومي ميان سنت و تجدد در ذهن دانشجويان ايجاد
شده و ش��اكلهي فكري آنها را دچار توهمي بيسرانجام در انتخاب
مسير مينمايد.
 اهداف ،سرفصلهاي درسي و برنامههاي مصوب آموزشي ،عموماًتاريخ مصرف گذشتهاند و عليرغم ارزش و اهميت فرهنگي و هويتي
كه در آنها قابل مش��اهده است ،به هيچ عنوان با سرعت تغييرات و
ميزان تحوالت روز ،همگام پيشنميرود و درنتيجه ضرورت بازبيني
آن كام ً
ال محسوس است.
 تحوالت س��اختاري جامعه و انتظارات گس��تردهي فرهنگي،اقتصادي و تعامالت سياس��ي و جهاني در جامعه با اهداف تربيتي و
توانمندي تخصصي فارغالتحصيالن همسو نبوده ،عدم نيازسنجي در
جامعه با برنامههاي آموزشي ،دانشگاه را از پيوند و ارتباط سازنده و
منطقي با ديگر نهادهاي اجتماعي جدا نموده است .به همين دليل

نيز انگيزهي الزم براي ادامهي تحصيل و پيشرفت حرفهاي در ميان
دانشجويان بسيار پايين است.26
 بيانگيزگ��ي و ناكارآم��دي در امر مديريت آموزش��ي ،كمبودامكانات و تجهيزات استاندارد ،آموزشهاي سليقهاي و بيبرنامه در
كنار سردگمي دانشجو از نحوهي تامين آيندهي شغلي در رشتههاي
هنري باعث ش��ده است تا تنها دانش��جويان و استاداني كه شعلهي
عشق به هنر را در روح كمال جوي خود زنده نگاه داشتهاند ،بتوانند
در اين مسير صعب و ناهموار ،طي طريق نموده و همچون پروانه به
گرد شمع وجود خود بسوزند و بسازند.
 درانتها و با نگاهي اجمالي به عنوان مقاله ،پيشنهاد و دستآوردنهايي اين متن ،ميتوان اهداف برنامهي آرماني براي آموزش عالي را
در چهار بخش اصلي يعني هويتپروري ،بهروزرساني ،نيازسنجي و
غنيسازي اتوار دانسته و مطابق نمودار زير ارائه داد.
هويت
پروري

نياز سنجي

آرمان
دانشگاه در
عصر دانايي

بهروز
رساني

غني سازي

نمودار  -1برنامهی آرمانی آموزش عالی متناسب با متغیرهای فرهنگی معاصر.

14
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسمی شماره 50تابستان 1391

پي نوشت ها
 1صفت دانايي در ادبيات يزدانپور جايگزين تحوالت و تغييرات گستردهي دنياي
نوین است.
 2محمد یمنی ،استاد دانشگاه شهید بهشتی.
 3در پژوهش��ی که به منظور شناس��ایی موانع موجود در مسیر ارتقای کیفیت
آموزشی دانشگاه ش��یراز انجام شده است ،این موضوع به عنوان مهمترین مشکل
و مانع توسعهی کیفیت آموزش��ی دانشگاه ارزیابی شده است .با توجه به مشابهت
برنامهی درسی رشتهها در دانشگاههای کشور میتوان گفت این مشکل بهطور فراگیر
در آموزشعالی کشور وجود دارد.
 4شروين مقيمي رنجاني ،دانشجوي دكتراي انديشهي سياسي ،دانشگاه تربيت
مدرس.
5 Alen Toren.
6 Ernest Boysers.

 7نشست كامران دانشجو در جمع رؤساي دانشگاهها و تدوين طرح جامع آموزش
عالي كشور ،آذربايجان شرقي .1388
 8مصاحبه با دكتر نادرمنش در حاشيهي سومين جشتوارهي بينالمللي فارابي،
تهران .1388
 9به اين منظور بهترين منبع ،مقالهی « دانشگاه سازگار شونده» محمد يمني،
استاد دانشگاه شهيد بهشتي است.
 10جالل معروفیان ،مقاله؛ جامعه مدنی و آموزش و پرورش ،روزنام ه همشهری،
.78/2/2
11 Culture.

 12برای نمونه میتوان کتاب بحران جهانی تعلیم و تربیت ،نوشتهی فیلیپ کومبز،
ترجمهی حسن و کوکب صفاری از انتشارات یونسکو را مطالعه کرد.
13 A. Giddens.
14 Post – Traditional Order.
15 k. Pierson.

 16محمد بهشتي ،هويت ملي و جهاني شدن ،مجموعه مقاالت هويت ملي و جهاني
شدن ،ص .23
 17ر.ک :جامع ه و تعلیم و تربیت تالیف دکتر علی شریعتی ،انتشارات امیرکبیر،
.1380
 18دكتر جعفر تركزاده استاديار دانشگاه شيراز در مقالهاي تحت عنوان"رهبري
راهبردي در آم��وزش عالي" اين ضرورت اجتماعي و فرهنگي قرن حاضر را بخوبي
بازنموده است.
19 UOCG; University Center for Learning and Teaching,
Quality and Effectiveness of Higher Education, Groningen,
2006.
20 Dale W. Lick, Leadership and Change in; Field Guide
to Academic Leadership, San Francisco, Jossey-Bass, 2002.
21 Disfunction.

 22نقشه مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در سال .1388ر.ج به سایت معاونت
پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری.
 23ر .ج  .به پایاننامهی کارشناسی ارشد خانم ناهید عبدی ،دانشگاه تهران.1375 ،
 24ر.ج به مشخصات كلي ،برنامه و سرفصل دروس رشتههاي مصوب گروه هنر
شوراي گسترش آموزش عالي.
 25مطالعهي ميداني مشابهي با جمعيت نمونهي  10عضو هيات علمي از ميان
استادان دانشكدهي هنر دانشگاه سوره بصورت موازي انجام گرفت و نتايج فوق را تاييد
نموده است.
 26در طراحي و برنامهريزي براي رشتههاي مرتبط با هنرهاي سنتي ،مشاركت

نمايندگان گروههاي پنجگانه يعني اس��تاد ،دانشجو ،متخصص رشتهي علمي ،افراد
آشنا به شرايط محيطي و محلي و باالخره متخصص برنامهريزي درسي ميتواند بسيار
مفيد باش��د ...همچنين مراكز آموزشعالي الزم است بر اساس شناخت فرصتها و
قوتهاي خاص خود از جمله استاد ،امكانات ،بسترهاي فرهنگي و وضعيت اقتصادي
دست به طراحي برنامههاي درسي متفاوت در يك رشته ي خاص بزنند و بدين ترتيب
برنامههاي درسي از تنوع و هويت محلي برخودار باشد(مهرمحمدي.)15 ،1387 ،
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