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علل گرایش فارغ التحصیالن رشته های هنری به تحصیالت تکمیلی
در ایران از دیدگاه تحلیل الیه ای علت ها
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چکیده

مقاله حاضر با هدف تحلیل علل گرایش فارغ التحصیالن رشته هنر به تحصیالت تکمیلی در دهه90 و با استفاده از روش تحقیق 

آمیخته انجام شده است. در این روند ابتدا عوامل مؤثر به کمک مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل مضمون استخراج شده و براساس 

روش »تحلیل الیه ای علت ها« در چهار الیه »لیتانی«، »علل اجتماعی«، »جهان بینی/ گفتمان« و »استعاره« تحلیل شد. در بخش 

کمی، الیه های به دست آمده با هدف رتبه بندی عوامل مؤثر به وسیله ابزار پرسشنامه و انتخاب30 نفر از خبرگان مرتبط با دوره های 

تحصیالت تکمیلی هنر در دانشکده های تهران مورد سنجش قرار گرفت. نتایج دو آزمون تی و فریدمن نشان می دهد که سه عامل 

اولیه مؤثر در گرایش فارغ التحصیالن رشته هنر به تحصیالت تکمیلی، به ترتیب شامل عوامل گفتمان، اقتصادی و فرهنگی می شود. 

سیاست های آموزش عالی، کهن الگو، استعاره، عوامل هنری، عوامل فردی و خانوادگی، عالقه به کسب دانش و تخصص و در انتها 

عامل جهان بینی نیز رتبه های چهارم تا دهم را کسب کردند. همچنین کسب مدرک علمی باالتر که به دلیل ماهیت رشته هنر بر 

وضعیت اقتصادی و شأن اجتماعی هنرمندان مؤثر بوده، انگیزه هایی قوی تر از علم جویی و پژوهش در گرایش این قشر به تحصیالت 

تکمیلی است.    
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ایران از جمله کشورهایی است که در دهه های اخیر در زمینه ایجاد 
دوره های تحصیالت تکمیلی رشد قابل توجهی داشته است. در حیطه هنر 
این امر شامل افزایش تعداد دانشگاه ها، رشته ها، پذیرش بیشتر دانشجویان 
افزایش جذب هیات علمی در دو دهه هشتاد و نود می شود. توسعه  و 
تحصیالت تکمیلی در رشته هنر در برخی موارد بیشتر از سایر رشته ها 
بوده است. به عنوان نمونه مطالعه زراعت کیش و کلهر نشان می دهد که 
باالترین رشد دانشجویان تحصیالت تکمیلی بین سال های 1389 تا 1394 
در مقطع کارشناسی ارشد مربوط به گروه تحصیلی هنر با رشدی حدود 
396 درصد بوده است )زراعت کیش و کلهر، 1397، 13(. اما توسعه کمی 
تحصیالت تکمیلی در چند دهه اخیر چندان مطلوب به نظر نمی رسد. 
چراکه »با توجه به عدم تحقق شاخص های کیفی توسعه آموزش عالی، 
]...[ می توان این توسعه را نامتوازن تلقی کرد« )همان، 2(. برنامه ریزی 
جهت ایجاد توازن در وجوه کمی و کیفی رشد تحصیالت تکمیلی مستلزم 
شناخت ابعاد مختلف این پدیده به ویژه عوامل و دالیل گرایش دانشجویان 
از جمله عواملی که در بررسی علل  باالتر است.  به تحصیل در مقاطع 
گرایش دانشجویان به تحصیالت تکمیلی باید مورد توجه واقع شود تفاوت 
رشته های مختلف و ماهیت آنهاست. »تفاوت موجود میان رشته ها، به 
عوامل مختلفی باز می گردد که ریشه اصلی اکثر آنها، تفاوتی است که در 
نوع نگاه رشته ها و همچنین در روش های مورد استفاده و ماهیت رشته ها 
وجود دارد. همین تفاوت ها سبب بروز رفتارهای علمی ]...[ متفاوتی در 
رشته های مختلف نسبت به یکدیگر می شود« )صمدی، 1،1399(. رشته 
هنر از جمله حوزه هایی است که به دلیل تفاوت آن با دیگر حوزه های 
تخصصی چون پزشکی، مهندسی و علوم انسانی مورد بررسی پژوهشگران 
واقع شده است. به عنوان مثال مطالعات نشان می دهد ماهیت و ذات هنر 
باعث شده »نوع برونداد غالب و نیز نوع استناد و رفتارهای استنادی این 
حوزه با سایر حوزه های علوم، بسیار متفاوت باشد. برگزاری نمایشگاه های 
هنری و خلق آثار هنری بدیع جزء مهم ترین انواع بروندادها در رشته نقاشی 
محسوب می شود، این در حالی است که در بسیاری دیگر از حوزه های علوم، 

مقاله و آثار مکتوب نوشتاری به عنوان مهم ترین نوع برونداد به شمار می 
رود« )صمدی و همکاران، 1397، 78(. با توجه به تفاوت رشته هنر با سایر 
حوزه ها به نظر می رسد   توجه و مطالعه در زمینه علل گرایش دانشجویان 
هنر به دوره های تحصیالت تکمیلی امکان سنجش و تصمیم گیری های 
بهتری را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه هنر را فراهم می 
آورد. در راستای جست وجو و مطالعه علل مذکور، روش »تحلیل الیه ای 
علت ها«1 که »شیوه ای از انجام پژوهش های دانشگاهی و شالوده شکنی 
به منظور جست وجوی علتی ژرف تر است« )عنایت اهلل2 و میلویه ویچ3، 
1395، 43( به عنوان چارچوب نظری انتخاب شد. روش تحلیل الیه ای 
علت ها که به اختصار CLA نامیده می شود در دهه90 میالدی توسط سهیل 
عنایت اهلل، آینده پژوه و پژوهشگر پاکستانی االصل اهل استرالیا، بنا نهاده شد. 
اگرچه عنایت اهلل یک آینده پژوه است اما همان طور که خود ذکر می کند 
از این روش برای بررسی علل پدیده ها در زمان حال نیز می توان بهره 
برد )عنایت اهلل، 1998، 816(. دالیل ظهور یک پدیده در چارچوب بندی 
روش تحلیل الیه ای علت ها در چهار دسته یا سطح طبقه بندی می شود. 
هر یک از این دسته ها در این روش، »الیه« نامیده می شوند. الیه نخست 
که لیتانی4 یا الیه عینی نام دارد شامل توضیح وضعیت مشهود پدیده مورد 
نظر می شود. در الیه دوم، علل اجتماعی5 ظهور یک پدیده مشتمل بر علل 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی مورد توجه قرار می گیرد. جهان بینی6 و 
گفتمان های7  مؤثر در الیه سوم کنکاش شده و در الیه آخر، ابعاد ناخودآگاه 
تأثیرگذار مانند اسطوره ها8، استعاره ها9 بررسی می شود. در واقع روش تحلیل 
الیه ای علت ها »جایگاه های معرفتی متفاوتی را مطرح می سازد اما آن ها را 
در سطوح مختلف دسته بندی می کند« )عنایت اهلل، 1395، 101(. از این رو، 
علت انتخاب این روش در مقاله حاضر تأکید آن بر طیفی از علل و الیه های 
مختلف تأثیر گذار در بررسی یک پدیده است. در مقاله پیش رو سعی شده 
است تا از دیدگاه »تحلیل الیه ای علت ها« به این پرسش پاسخ داده شود 
که علل گرایش فارغ التحصالن هنر به دوره های تحصیالت تکمیلی چیست 

و کدام علت ها مؤثرترند. 

مقد   مه

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از دیدگاه تجزیه وتحلیل اطالعات از نوع آمیخته بوده 
و از نظر ماهیت به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است. شیوه گردآوری 
مطالب نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای و میدانی بوده است. بخش کیفی 
براساس مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته، سپس با استفاده از روش تحلیل 
مضمون کدهای اولیه عوامل تأثیرگذار بر گرایش فارغ التحصیالن هنر به 
تحصیالت تکمیلی شناسایی گردید. در گام بعدی به کمک نرم فزار اکسل 
کدهای مذکور به کدهای گزینشی و محوری تفکیک گردیده و خروجی آن 
در10 عامل تأثیرگذار اصلی و 25 عامل فرعی مشخص شد. سپس، عوامل 
مؤثر به دست آمده براساس تحلیل الیه ای علت ها در چهار الیه لیتانی، علل 
اجتماعی، جهان بینی و گفتمان و اسطوره و استعاره مورد تحلیل قرار گرفت.

در بخش دوم مقاله با هدف اولویت بندی و مشخص   شدن  تأثیرگذارترین 
خبرگان  میان  پرسشنامه  توزیع  و  کمی  روش  از  به دست آمده،  عوامل 
با دوره های  افراد مرتبط  از  نفر  نظرات30  از  راستا  این  استفاده شد. در 

الیه  چهار  در  که  مؤثر  علل  شد.  گرفته  بهره  هنر  تکمیلی  تحصیالت 
پیشنهادی عنایت اهلل طبقه بندی شده بود به صورت پرسشنامه و در قالب 
طیف پنج گزینه ای لیکرت به شرکت کنندگان داده شد. به منظور بررسي 
تأثیرگذاری متغیرهاي مربوط به سؤال ها از آزمون تی تک نمونه ای استفاده 
شد. همچنین اولویت بندی عوامل نیزبه کمک آزمون فریدمن انجام شد.  
افراد خبره با توجه به نقش آنها در دوره های تحصیالت تکمیلی به چهار 
دسته مدیران گروه، اساتید، استاد- دانشجو )دانشجویان دوره دکتری که 
در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس داشته اند( و دانشجویان 
مقطع کارشناسی ارشد تقسیم شدند. نظر به تمرکز دانشکده های هنری در 
تهران، انتخاب افراد خبره از دانشکده های این شهر انجام پذیرفت که شامل 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشگاه علوم و تحقیقات، واحد 
الکترونیک دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه معماری و هنر پارس، دانشگاه 
الزهرا، دانشگاه سوره و دانشگاه تهران بوده است. تأکید پژوهش حاضر از 
لحاظ رشته های هنری بیشتر بر هنرهای بصری و نمایشی بوده و رشته های 
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معماری و موسیقی خارج از محدوده این مطالعه بوده است.

پیشینه پژوهش 
در خصوص علل و عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به تحصیالت 
حوزه  به  هیچ کدام  اما  است  شده  انجام  متعددی  پژوهش های  تکمیلی 
هنر اختصاص نیافته است. از این رو نزدیک ترین مطالعه به مقاله حاضر 
به پژوهش نوروزی سید حسینی )1399( مربوط می شود که عالوه بر 
پرداختن به مقطع تحصیالت تکمیلی در بکارگیری رویکرد تحلیل الیه ای 
علت ها نیز با مقاله حاضر اشتراک دارد. وی در مقاله خود با عنوان »تحلیل 
تصویر ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از ادامه تحصیل 
در مقطع دکتری )رویکردی مبتنی بر تحلیل الیه ای علت ها(« به این نتیجه 
دست یافته است که سه تصویر ذهنی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری و در 
نتیجه سه دسته از دانشجویان وجو دارند که شامل »ادامه تحصیل دهندگان 
تحصیل دهندگان  ادامه  و  علم  دلباخته  تحصیل دهندگان  ادامه  ناچار، 
ریسک کننده« می باشد )نوروزی سید حسینی، 1399، 197(. همچنین 
در زمینه علل گرایش دانشجویان به تحصیالت تکمیلی می توان به مقاله 
با عنوان »تحلیل جامعه شناختی عوامل  و هاشمی )1398(  مهدی زاده 
مؤثر بر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری )مورد مطالعه: 
دانشجویان دکتری دانشگاه های تهران(« اشاره کرد. نتایج این پژوهش نشان 
می دهد »میان متغیرهای نظام ارزشی، تغییرات اجتماعی، فشار اجتماعی و 
انگیزه بهبود وضعیت شغلی با تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری رابطه 
مثبت معناداری وجود دارد« )مهدی زاده و هاشمی، 1398، 819(. کرمی 
و همکاران )1396( نیز در مقاله ای در خصوص شناسایی و ارزیابی عوامل 
مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی در خصوص دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران به این نتیجه رسیده اند که 
»عوامل اقتصادی بیشترین اهمیت و عوامل فرهنگی و اجتماعی کم ترین 
اهمیت« را در این خصوص دارند )کرمی و همکاران، 1397، 36(. همچنین 
مطالعه ای در دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس توسط 
زراعت کیش و کلهر )1397( در خصوص گسترش دوره های تحصیالت 
تکمیلی در ایران )1395- 1385( انجام شده است. بخشی از نتایج این 
گزارش بر رشد کمی تحصیالت تکمیلی در بازه زمانی فوق تأکید کرده و 
این توسعه را با توجه به عدم تحقق شاخص های کیفی توسعه آموزش عالی، 

ناموزون تلقی می کند )زراعت کیش و کلهر، 1397، 2(.      
پژوهش های اندکی در حوزه هنر ایران با تکیه بر روش »تحلیل الیه ای 
علت ها« انجام شده است که یکی از نخستین آنها به مقاله اژدری و همکاران 
)1389( با عنوان »به سوی راهکاری برای طراحی فرهنگ محور« مربوط 
می شود. یافته های این مطالعه نشان می دهد که کاربرد روش تحلیل الیه ای 
علت ها »در طراحی فرهنگ محور محصوالت، بسیار موفق بوده و به شکلی 
سامان یافته ذهن طراح را به سمت مالحظات فرهنگی سوق می دهد ]...[ 

اما نمی تواند به تنهایی و به عنوان یک ابزار کامل، تمامی پروسه طراحی را 
پوشش دهد« )اژدری و همکاران، 1389، 57(. خزایی و همکاران )1394( 
در مقاله ای دیگر با عنوان »واکاوی پدیده آواتاریسم با روش تحلیل الیه ای 
علت ها« مواردی چون رشد فناوری، تنوع طلبی و سرگرم سازی در الیه اول، 
نیاز به ارتباط و جذابیت های اقتصادی و اجتماعی در الیه دوم، انسان محوری 
در الیه سوم و قهرمان سازی در الیه چهارم نظریه عنایت اهلل را از جمله علل 
شکل گیری و گسترش پدیده آواتاریسم در دنیای معاصر می دانند )خزایی 
و همکاران، 1394، 27(. صداقتی و همکاران )1398( در مقاله ای با عنوان 
»ارائه سناریوهای استعاره خانه در سبک نوین زندگی شهری مبتنی بر 
روش CLA« به سناریونگاری در ارتباط با مفهوم خانه و خلق آینده بدیل 
پرداخته اند. نتایج این پژوهش چهار سناریو شامل »خانه هوشمند، خانه 
به عنوان یک ابر دیجیتال، خانه انسانی و خانه متحرک است« )صداقتی 
و همکاران، 1398، 88(. در مقاله باللی اسکویی و همکاران )1398( با 
عنوان »تحلیل الیه ای علت های تغییر مفهوم محله در ارتباط با حس تعلق 
و ارائه سناریوهای بدیل« براساس »استعاره های بدیل از مفهوم محله، چهار 
سناریوی محله هوشمند، محله جهانی، محله پایدار و محله منعطف ارائه 

شده اند« )باللی اسکویی، 1398، 65(.

مبانی نظری پژوهش 
چارچوب نظری مقاله حاضر بر مبنای نظریه »تحلیل   الیه ای   علت ها« بنا 
شده که در اوایل دهه1990 توسط سهیل عنایت اهلل مطرح و در سال1998 
به شکل مقاله ای تحت عنوان »تحلیل الیه ای علت ها: پساساختارگرایی 
به عنوان یک روش« )عنایت اهلل، 1998( در مجله فیوچرز10 منتشر شد. 
همان طور که خزایی و همکاران نیز     بیان  می کنند تحلیل الیه ای علت ها 
بر این فرض استوار گشته که روش چارچوب بندی و صورت دهی به یک 
مسأله می تواند به تغییر در راه حل و همچنین بازیگران مسئول ایجاد تحول، 
بیانجامد )خزایی و همکاران، 1392، 101(. »روش تحلیل الیه ای علت ها 
از ما می خواهد فراتر از چارچوب بندی متعارف مسائل حرکت کنیم. به طور 
مثال تحلیل علمی عادی در الیه دوم قرار دارد و گاهی اوقات وارد مرحله 
به ندرت به سطح چهارم )اسطوره و استعاره( می رسد«  سوم می شود و 
)عنایت اهلل، 1395، 108(. ازاین رو، تحلیل الیه ای علت ها روشی کاربردی 
برای »طراحی سیاست های مؤثرتر، جامع تر، عمیق تر و بلندمدت تر است« 
)خزایی و همکاران، 1395، 88(. عنایت اهلل علت ظهور یک پدیده را در چهار 

الیه بررسی می کند که به ترتیب زیر است:

الیه اول: لیتانی
در الیه اول که لیتانی نام دارد وضع مشهود و دیدگاه های رسمی و 
پذیرفته شده پدیده یا واقعیت بررسی می شود. این بخش سطحی ترین الیه 
بوده و »فهم آن نیاز به مهارت های تحلیلی خاصی ندارد« )حسینی مقدم، 

 تعداد میزان تحصیالت نقش مرتبط با دوره های تحصیالت تکمیلی 
 10 دکتری مدیران گروه 1
 10 دکتری اساتید 2
 7 دانشجوی دکتری دانشجو -استاد 3
 3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشجویان 4

 

جدول 1- مشخصه های جمعیتی خبرگان.

علل گرایش فارغ التحصیالن رشته های هنری به تحصیالت تکمیلی در 
ایران از دیدگاه تحلیل الیه ای علت ها
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1389، 176(. بنابراین در این سطح توصیف و توضیحی عمومی از مسئله یا 
واقعیت ارائه می شود. معموال بخشی از توصیف و اطالعات ارائه شده در الیه 
لیتانی برگرفته از اخبار و اطالعاتی است که »توسط رسانه های خبری ارائه 

می شود« )دیبا و همکارن، 1399، 126(.   

الیه دوم: علل اجتماعی یا سیستمی
در این سطح، پدیده مورد نظر عمیق تر از الیه قبلی مورد توجه قرار 
گرفته و علت های اجتماعی آن در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و تاریخی مورد تحلیل قرار می گیرد. بررسی ساختارهای مختلف مذکور 
»به معنای تمرکز بر ماهیت چندبُعدی موضوع پژوهش، دوری از سطحی 
نگری و پذیرش پیچیدگی وقایع از سوی پژوهشگر است« )نظری و صیادی، 

 .)230 ،1399

الیه سوم: جهان بینی و گفتمان
در الیه سوم علل عمیق تر و بنیادی تر یک پدیده یا مسئله در محدوده 
جهان بینی و گفتمانی که به آن مشروعیت می بخشد مورد واکاوی قرار 
می گیرد. همان طور که عنایت اهلل بیان می کند در این سطح ساختارهای 
عمیق تر اجتماعی، زبانی و فرهنگی جست وجو می شود که مستقل بوده و 
به افراد یا بازیگران وابسته نیست )عنایت اهلل، 1395، 107(. به عنوان نمونه 
می توان به این امر پرداخت که چگونه یک جهان بینی مذهبی از رشد 

جمعیت پشتیبانی کرده و آن را ایجاد می کند. 

الیه چهارم: اسطوره و استعاره 
الیه چهارم ژرف ترین سطح تحلیل است که »الگوهای ذهنی ما را 
این الیه به  نمایان می سازد« )لسان طوسی و همکاران، 1399، 322(. 
انگیزه هایی که ریشه در الیه های عمیق ذهن و ناخودآگاه داشته می پردازد 
و علل عمیق تر یک مسئله را از طریق اسطوره ها، استعاره ها، کهن الگوها، 
ضرب المثل ها، شعر، داستان و تصویر جست وجو می کند. عوامل مؤثر در 
این الیه به باور عنایت اهلل بیشتر ریشه در احساس و عواطف افراد داشته و 
کم تر به جنبه های عقالنی و اندیشه ورز آنها مرتبط است )عنایت اهلل، 1998، 
820(. در واقع عوامل مطرح شده در سطح چهارم، »به شیوه ای ناخودآگاه، 
به شکل گیری جهان بینی و گفتمان مسلطی که به وجود آورنده علت های 
اجتماعی و مسئله عینی شده است کمک می کند« )حسینی مقدم، 1389، 

                                            .)177

تحلیل
1- تحلیل کیفی  

در این بخش عوامل مؤثر در گرایش دانشجویان و فارغ التحصیالن هنر 

که از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحلیل مضمون به دست آمده بود با 
استفاده از روش تحلیل الیه ای علت ها تحلیل شده است.

الیه اول: لیتانی
الف( سیاست ها و برنامه ریزی آموزش عالی

در سطحی ترین الیه به نظر می رسد رشد و گسترش مراکز  دانشگاهی در 
شهرها و تأسیس رشته های متنوع در مقاطع تحصیالت تکمیلی باعث شده 
که انگیزه و امکان پذیرش دانشجویان برای ادامه تحصیل بیشتر شود. براساس 
یک مطالعه انجام شده تعداد دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی 
دولتی و غیردولتی در کشور از سال 1389 تا 1394 بیش از 4/5 برابر شده 
است. از سال تحصیلی 1386- 1385 تا 1395- 1394 تعداد دانشجویان 
کارشناسی ارشد حدود 6/5 برابر و تعداد دانشجویان دکتری تخصصی بیش 
از پنج برابر شده است )زراعت کیش و کلهر، 1397، 1-2(. چند دهه پیش، 
تعداد دانشکده های هنر در شهرهای مهم مانند تهران از انگشتان یک دست 
نیز افزون تر نبود و در بسیاری از شهرها حتی یک دانشکده هنر نیز وجود 
نداشت. اما پس از توسعه آموزش عالی و تأسیس مراکز دانشگاهی چون 
دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه های غیرانتفاعی، دانشگاه های علمی  کاربردی 
و سایر مراکز آموزش عالی که شعبه های آنها در سراسر ایران گسترش 
یافت، امکان ورود بیشتر عالقه مندان به تحصیل در رشته های هنری فراهم 
شد. در رشته هنر گسترش رشته های تحصیالت تکمیلی با دوره دکتری و 
کارشناسی ارشد رشته »پژوهش هنر« در دهه هفتاد شمسی آغاز شد. در 
دهه های هشتاد و نود، گسترش رشته های مقطع دکتری هم چون فلسفه 
هنر، هنرهای اسالمی، تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمی، تئاتر و طراحی 
صنعتی و همچنین افزایش تنوع رشته های کارشناسی ارشد هنر بر اشتیاق 
دانشجویان برای ادامه تحصیل افزود. همچنین توسعه دانشکده های هنر 
دانشگاه آزاد اسالمی در تهران و سایر شهرها موجب تسهیل ورود تعداد 

بیشتری از عالقه مندان برای تحصیل در مقاطع باالتر شد.
باعث می شود که  از سوی دیگر، رشد و توسعه تحصیالت تکمیلی 
تحصیل در مقطع کارشناسی چندان برای متقاضیان کافی و راضی کننده 
به نظر نرسیده و تحصیالت دانشگاهی بیشتر در مقاطع کارشناسی ارشد و 
دکتری معنای واقعی خود را بازیابد. به عبارت دیگر به نظر می رسد رشد 
روزافزون دانشگاه ها در شهرهای مختلف و همگانی شدن تقریبی آموزش 
دانشگاهی موجب انتقال حد متوسط تحصیالت از دیپلم به کارشناسی شده 

است. 
ب( عالقه به کسب دانش و تخصص

تکمیلی هنر  و رشته های تحصیالت  دانشکده ها  تأسیس  موازات  به 
می توان عالقه دانشجویان به کسب دانش و تخصص بیشتر در زمینه رشته ای 
خاص در هنر را نیز از جمله عوامل و انگیزه های مؤثر در ادامه تحصیل 
دانست. به عنوان مثال عالقه به کارگردانی یا بازیگری می تواند انگیزه ای برای 
ادامه تحصیل در مقاطع بعدی باشد. از سوی دیگر عالقه به ادامه تحصیل تا 
حدی ریشه در ماهیت و برنامه درسی رشته های هنری و تفاوت آن با سایر 
رشته ها دارد. هدف از تحصیل در رشته هنر تولید آثار هنری است بنابر این 
بخش عمده ای از واحدهای درسی در مقطع کارشناسی به دروس عملی 
و کارگاه ها اختصاص می یابد. به عبارت دیگر سهم دروس نظری نسبت 
به دروس عملی در حوزه هنر نسبت به سایر رشته ها بسیار اندک است. 

 

 اسطوره و استعاره 

 جهان بینی و گفتمان

 علل اجتماعی

   لیتانی

نمودار 1- الیه های چهارگانه از سطح به عمق.

فاطمه  شاهرودی
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در مقطع تحصیالت تکمیلی هنر، تمام دروس رشته های دکتری، برخی 
رشته های نظری کارشناسی ارشد مانند پژوهش هنر و همچنین بخشی از 
واحدهای سایر رشته های ترکیبی کارشناسی ارشد )دارای واحدهای عملی 
و نظری( مانند رشته نقاشی به واحدهای نظری اختصاص دارد. بنابراین 
دانشجویان عالقه مند به مباحث نظری مانند تاریخ هنر، فلسفه هنر، نقد 
هنر، جامعه شناسی هنر می توانند وارد دوره های تحصیالت تکمیلی به ویژه 
دوره دکتری شوند. عالقه به تحقیق و پژوهش نیز انگیزه دیگری برای ادامه 
تحصیل محسوب می شود. تولید آثار هنری به عنوان هدف اصلی رشته هنر 
به تفاوت بروندادهای این رشته نسبت به سایر رشته ها انجامیده است. 
همان طور که مطالعات صمدی و همکاران نشان می دهد تولیدات علمی 
غالب برای فارغ التحصیالن هنر از جنس کتاب، مقاله و سایر انواع متون 
علمی نمی باشد. در واقع بروندادهای غالب از نوع برگزاری نمایشگاه های 
نقاشی، خوشنویسی، آهنگسازی یا کارگردانی و بازیگری تئاتر و سینما است 
)صمدی و همکاران، 1396؛ صمدی و همکاران، 1398؛ صمدی، 1399(. 
از این رو دوره های تحصیالت تکمیلی به ویژه دکتری می تواند برای افرادی 
که مایلند تخصص و مهارت های خود در زمینه پژوهش را افزایش دهند 

مفید واقع شود.

الیه دوم: علل اجتماعی
در الیه دوم مسئله پژوهش از جنبه های اقتصادی، فرهنگی و هنری 
بررسی می شود. در این سطح علل مورد بررسی به صورت عواملی »مرتبط با 
هم، معنادار و مبتنی بر ساخت های به هم پیوسته تلقی می شوند« )نظری و 
صیادی، 1399، 219(. به عبارت دیگر، علل مورد بحث الزاماً به طور مستقل 

مطرح نبوده و ممکن است در شکل گیری یکدیگر سهیم باشند. 

الف( عوامل اقتصادی
این مسئله که آیا کار هنری یک شغل مانند سایر شغل ها در       جامعه 
محسوب می شود همیشه محل مناقشه و بحث بوده است.    برای     بسیاری 
چندان معقول نیست که فردی شغل خود را نقاش یا مجسمه ساز اعالم کند. 
در این میان برخی رشته های هنری مانند طراحی گرافیک یا کارگردانی به 
دالیلی چون کاربردی بودن، داشتن مخاطب انبوه، شیوه تولید جمعی و 
تبعیت از قواعد تولید و عرضه در بازار کار، بیش از رشته های دیگر هنری 
چون نقاشی و مجسمه سازی به عنوان شغل در جامعه پذیرفته شده اند. اما 
اگر کار هنری نیز به عنوان یک شغل پذیرفته شود، همیشه این نگرانی وجود 
دارد که هنرمند نتواند از طریق تولیدات هنری خود امرار معاش کند. اگر 
از موارد استثناء و برخی هنرمندان خوش اقبال صرف نظر کنیم »کثیری از 
هنرمندان، شاید اکثر آنها، هیچ گاه پولی از کارشان درنمی آورند« )بکر11، 
1387، 411(. بنابرین شماری از هنرمندان از همان ابتدای ورود به بازار 
کار خواهان استخدام در مراکز دولتی یا خصوصی، که در آنها فعالیت های 
فرهنگی- هنری انجام می شود، هستند. از سوی دیگر، در قوانین استخدامی 
مراکز هنری و فرهنگی، اولویت با افرادی است که مدرک دانشگاهی باالتری 
دارد. این امر به این معناست که هنرمندان با مدرک کارشناسی یا پایین تر 
به ویژه  به سختی می توانند در مراکز و مؤسسه های دولتی و خصوصی 
دانشگاه ها مشغول به کار شوند. اگرچه در مورد برخی هنرمندان سرآمد 
و پیشگام با توجه به سابقه هنری آنها تدابیری اندیشیده شده است اما 
همچنان موانع بسیاری در مقابل افرادی که فاقد مدارک دانشگاهی باال 

هستند وجود دارد. عالوه بر این، هر چه فرد مدارج علمی باالتری را طی 
کرده باشد احتمال کسب »موقعیت شغلی بهتر«، هم چون تدریس در مراکز 
دانشگاهی و مؤسسه های هنری دولتی و خصوصی معتبر دست یافتنی تر 
می شود. افزایش حقوق و مزایای شغلی نیز از دیگر مزایای تحصیل در 
دوره های تحصیالت تکمیلی و کسب مدارک و مدارج علمی باالتر است. 
»حقوق بیشتر در صورت مدارک باالتر« از جمله قوانینی است که در حیطه 
هنر نیز صادق است. عالوه بر این، بهره مندی از بسیاری از بودجه ها، وام ها 
و امکانات برای تولید و عرضه آثار هنری، تأسیس آموزشگاه ها، نگارخانه ها و 
کارگاه های هنری نیازمند مدارک علمی باالتر بوده یا تسهیل کننده شرایط 

است.

ب( عوامل فرهنگی
تربیت   نیروی  و  اقتصادی  ابعاد  بر  دنیا عالوه  عالی در همه  »آموزش 
انسانی دارای یک لبه شخصی و فرهنگی نیز می باشد. ]...[ این لبه فرهنگی 
در مورد همه داوطلبان ورود به دانشگاه صرف نظر از جنسیت آنها صادق 
است« )قانعی راد و خسروخاور، 1385، 133(. پس از   تأسیس و توسعه مراکز 
دانشگاهی و آموزش عالی در ایران، بخشی از شان و منزلت اجتماعی افراد 
براساس مدرک و میزان تحصیالت آنها سنجیده می شود. اما همان طور 
که ذکایی و اسماعیلی بیان می کنند ذهنیت و گفتمان غالب جامعه در 
سلسله مراتب اجتماعی و ارزش یابی علوم برای رشته های فنی و پزشکی 
اعتبار و ارزش بیشتری قائل است )ذکایی و اسماعیلی،1390، 77(. این 
امر در مورد رشته هنر بیش از سایر رشته ها صدق می کند. چرا که غالباً 
هنر نسبت به رشته های پزشکی، مهندسی و علوم انسانی از درجه و اعتبار 
کم تری در فرهنگ و عرف ایرانی برخوردار است. از سوی دیگر، در بسیاری 
از رشته ها وجود القابی چون »دکتر« و »مهندس« در ابتدای نام افراد یکی 
از عوامل افزایش دهنده شأن و جایگاه اجتماعی در جامعه محسوب می شود. 
بنابراین فارغ التحصیالن رشته های هنری با ادامه تحصیل تا مقطع دکتری 
می توانند از شأن و اعتبار عنوان »دکتر« در جامعه بهره برده و توجه بیشتری 
را به عنوان یک هنرمند کسب کنند. پایگاه و شأن اجتماعی و فرهنگی باالی 
برخی رشته ها در جامعه باعث می شود بسیاری از متقاضیان و عالقه مندان 
به رشته های هنری برای تحصیل در دانشگاه چندان از تأیید و همراهی 
خانواده های خود برخوردار نبوده و گاهی بر خالف خواست والدین خود، 
مبنی بر شرکت در کنکور رشته پزشکی یا رشته های مهندسی، برای ورود 
ازاین رو، تحصیل در مقاطع باالتر  به رشته های هنری تالش می کنند. 
بخصوص دوره دکتری در هنر می تواند بخشی از انتظار و خواست خانواده 
آنها را در خصوص کسب شأن اجتماعی باالتر جبران کند. در واقع، مدرک 
دکتری در رشته هنر می تواند هم چون نمادی از موفقیت در راهی باشد که 
فرزندان بر خالف میل والدین خود آن در پیموده بودند. عطش منزلت »در 
هر کدام از حوزه های مختلف زندگی اجتماعی که وارد شده و هرجا که نفوز 
یافته اهداف نخستین هر عملی را ثانویه گردانیده است« )شالچی، 1392، 
33(. به این ترتیب، اعتبار تولید اثر هنری به عنوان هدف اصلی فعالیت در 
حوزه هنر تحت الشعاع اعتبار تحصیل در دوره تحصیالت تکمیلی قرار گرفته 
و کسب مدارک باالی دانشگاهی ارزشی معادل و گاهی باالتر از توانمندی 

در آفرینش هنری پیدا می کند.  

ج( عوامل فردی و خانوادگی

علل گرایش فارغ التحصیالن رشته های هنری به تحصیالت تکمیلی در 
ایران از دیدگاه تحلیل الیه ای علت ها
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عالقه به مهاجرت، دستیابی به گزینه های بهتر برای تشکیل  خانواده، 
اجتناب از بیکاری و پر کردن وقت نیز از جمله دالیل گرایش هنرمندان به 
ادامه تحصیل است. همچنین تمایل به تحصیل در مقاطع باالتر در خصوص 
برخی هنرمندان ممکن است تحقق »زندگی نزیسته والدین« آنها باشد چرا 
که عالقه والدین به هنر یا کسب مدارج علمی باالتر اکنون از طریق موفقیت 

فرزندان محقق می شود. 

د( عوامل هنری
افراد  برخی  که  می شود  باعث  دانشگاه  به  ورود  برای  کنکور  شرط 
به ناچار در رشته ای که چندان به آن عالقه ندارد به تحصیل بپردازند. 
شماری از دانشجویان هنری نیز پس از ورود به یک شاخه هنری و طی 
تحصیل متوجه عدم عالقه به رشته تحصیلی خود شده و مایل به تغییر 
رشته هستند. در سال های اخیر با افزایش تعداد دانشکده های هنری و 
توسعه تحصیالت تکمیلی امکان ادامه تحصیل در رشته مورد عالقه فراهم 
آمده و تغییر رشته در مقاطع بعدی برای دانشجویان در اکثر رشته ها منع 
قانونی ندارد. عدم توانایی یا عالقه به تولید آثار هنری نیز یکی دیگر از 
دالیل انتخاب ادامه تحصیل به عنوان راهکار برای فارغ التحصیالن هنر است. 
در برخی از رشته های کارشناسی ارشد و تمام رشته های دوره دکتری 
واحدهای و کارگاه های عملی در برنامه درسی آنها در نظر گرفته نمی شود. 
بنابراین دانشجویان می توانند به جای تولید آثار هنری، در زمینه مباحث 
نظری هنر مانند تاریخ هنر، نقد هنر، فلسفه هنر به تحصیل پرداخته و پس 
از فارغ التحصیلی نیز در زمینه های مدیریت، پژوهش و تدریس مشغول به 
کار شوند. برخی هنرمندان نیز چندان در شغل و حرفه خود موفق نبوده و 
تصور می کنند با ادامه تحصیل می توانند موقعیت ها و امکانات شغلی بهتری 
کسب کنند. در واقع عدم موفقیت در کسب شغل مناسب، تولید یا فروش 
آثار هنری نیز می تواند انگیزه دیگری برای ادامه تحصیل فارغ التحصیالن 

هنر باشد. 

الیه سوم: جهان بینی و گفتمان
الف( گفتمان 

اشاره کرد.  ایرانی  تأثیر گفتمان »مدرنیته« در جامعه  ابتدا می توان 
با مفروضات زیربنایی و بن مایه های کلیدی و محوری  »مدرنیته همراه 
خود یعنی پیشرفت در دانش، عقل، تکنولوژی، هنرها و اقتصاد ]...[ آغاز 
گردید« )نوذری، 1379، 505(. به عبارت دیگر یکی از شاخص های دوره 
مدرنیته »پیشرفت« بوده که در زمینه های مختلفی از جمله حوزه دانش 
و علم آموزی ظهور و بروز می یابد. در واقع، در جامعه امروز ایران کسب 
مدرک دانشگاهی باالتر شکلی از موفقیت محسوب شده و نبود آن احساس 
عقب ماندن از قافله پیشرفت را در فرد ایجاد می کند. در این میان اگر کسب 
مدرک دانشگاهی باالتر برای تولید اثر هنری امری ضروری و تأثیرگذار 
به ویژه  اطرافیان  با  هم طرازی  و  خرسندی  احساس  می تواند  اما  نباشد 
دوستان، فامیل و حتی همسر تحصیل کرده را در فرد ایجاد کند. به بیان 
دیگر، رشد و گسترش تحصیالت تکمیلی و پدیده مدرک گرایی به عنوان 
نمادی از پیشرفت منجر به نوعی رقابت بین افراد به ویژه در سطح خانواده، 

فامیل و دوستان شده است. 
حاکمیت گفتمان »مدرک گرایی« در جامعه معاصر ایران یکی دیگر از 
عوامل الیه سوم است. در این گفتمان، »مدرک گرایی« یا »مدرک محوری« 

در مقابل »مهارت محوری« یا »کارمحوری« مطرح است. مدرک دانشگاهی 
نقشی مهم و تعیین کننده در زندگی فردی و اجتماعی افراد ایفا کرده و اخذ 
مدرک به تنهایی نمادی از موفقیت، توانایی و اعتبار محسوب می شود. همان 
طور که نوروزی سید حسینی بیان می کند غلبه این گفتمان نه تنها به تقلیل 
ویژگی پژوهشگری در دانشجویان منجر می شود بلکه عالقه کم تری برای 
برای کنکاش و یادگیری بیشتر از خود نشان دهند )نوروزی سید حسینی، 

    .)216   ،1399

ب( جهان بینی
جهان بینی اسالمی و ارزش های آن یکی دیگر از علت ها در الیه سوم 
است که در جامعه امروز ایران از طرق مختلفی چون مطبوعات، کتاب های 
درسی و رسانه های دیداری و شنیداری مانند برنامه های تلویزیونی و رادیو 
مورد تأکید قرار گرفته و به طور مستقیم و غیرمستقیم افراد را تحت تأثیر 
خود قرار می دهد. از جمله این ارزش ها می توان به »علم جویی« و »تعلیم و 
تعلم« اشاره کرد که همواره از جایگاه باالیی برخوردار بوده است. »در اسالم 
توجه زیادی به فراگیری علم و دانش شده است« )حسین زاده شانه چی و 
طحانی، 1392،   153(. از همان نخستین آیه هایی که بر پیامبر نازل شد 
اهمیت تعلیم و تعلم در جهان بینی اسالمی روشن می شود چراکه تأکید آن 
بر خواندن و نوشتن است12. ذکر »ُقْل َرِبّ زِْدنِي ِعلْماً« )بگو خداوند بر علم 
من بیفزا(13 که در قنوت نمازهای یومیه خوانده می شود نیز نشان از اهمیت 
دانش اندوزی  واقع »اسالم،  دارد. در  اسالمی  اندوزی در جهان بینی  علم 
را یک وظیفه تلقی کرده و این خود بدان معناست که مسلمانان موظف 
شده اند در طول حیات همواره به سوی کسب علم و دانش روند« )رحیمی 
راغب و قیم، 1394، 42(. انجام این وظیفه آنقدر از اهمیت برخوردار است 
که در حدیثی از پیامبر )ص( در این زمینه آمده است که دانش را بجوئید 
حتی اگر در چین باشد. اما توجه به این نکته ضروری است که مفاهیم 
علم و دانش اندوزی بیشتر با رشته های پزشکی، مهندسی و علوم انسانی 
عجین بوده و هنر به واسطه ماهیت و ذات آن نوعی »فن« و »مهارت« تلقی 
می شود چراکه با خالقیت، احساس و زیباشناسی سروکار دارد. بنابر این 
فراگیری جنبه های میان رشته ای در هنر مانند فلسفه هنر، جامعه شناسی 
هنر، نقد هنر و تاریخ هنر که در دروس دوره های تحصیالت تکمیلی در نظر 
گرفته شده به تلقی غالب از »علم جویی« در جامعه نزدیک تر است. ازاین رو، 
علم جویی برای فارغ التحصیالن هنر بیشتر به معنای تحصیل و تخصص در 
حوزه های میان رشته ای بوده که در دروس و واحدهای دوره های تحصیالت 

تکمیلی هنر عرضه می شود. 

الیه چهارم: اسطوره و استعاره
الف( استعاره

احساسی  و  اخالقی  ارزش های  بر  عالوه  استعاره ها،  کشف  از  پس 
تنیده شده در آنها )بین الریف، 1395، 186( می توان زمینه های هنری، 
اقتصادی و فرهنگی مؤثر در شکل گیری و اثرگذاری آنها را بررسی کرد. 
»تشرف« نخستین استعاره مورد بحث در الیه چهارم است که در مورد 
عالقه مندان و فعاالن عرصه هنر که در زمینه دیگری به جز هنر دارای 
تحصیالت دانشگاهی هستند کاربرد دارد. فراگیری یک رشته هنری در 
مراکز دانشگاهی هم چون مجوزی است که به افراد، چنانچه تولید اثر هنری 
نداشته باشند نیز، مشروعیت عضویت در »جامعه هنری« را اعطا می کند. 

فاطمه  شاهرودی
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در مقابل، افرادی که با وجود فعالیت و تولید در زمینه هنر فاقد مدرک 
دانشگاهی در حوزه هنر هستند به صورت اقلیتی در حاشیه نگریسته شده 
و به توان و مهارت آنها با شک و تردید نگریسته می شود. بنابراین افراد 
مذکور به جای مسیر چهارساله کارشناسی می توانند با طی کردن دوره 
کارشناسی ارشد و حتی دکتری از امتیازات ویژه ای برخوردار شوند. به بیان 
دیگر، کارکرد دوره تحصیالت تکمیلی برای افراد مذکور هم چون مراسم 
»تشرف« می ماند که طی آن با انجام اعمالی به گروه یا فرقه ای می پیوندند. 
تحصیالت هنری نه تنها آنها را به عضویت جامعه هنری درآورده و به جایگاه 
هنری آنها اعتبار و مشروعیت می بخشد بلکه از مزایای شغلی و استخدامی 

نیز بهرمند می کند.     
استعاره »آب باریکه« به مزایای اقتصادی تحصیالت تکمیلی مربوط شده 
و به معنای حقوق ثابت و مداوم است. این استعاره داللت بر اندک بودن میزان 
دریافتی دارد اما داللت ضمنی آن بر خاطری آسوده نیز تعلق می گیرد چرا 
که این اطمینان و تضمین وجود دارد که حقوق متوسط مذکور دست 
کم در طول زمان استخدام فرد هر ماه پرداخت خواهد شد. همیشه این 
احتمال وجود دارد که هنرمند مستقل با تقاضای کافی برای کاال )اثر هنری( 
خود در بازار مواجه نشده و نتواند آثار خود را به فروش برساند. به عبارت 
دیگر، افرادی که بخواهند صرفاً به واسطه درآمد حاصل از فعالیت تمام وقت 
هنری معیشت و زندگی خود را اداره کنند شرایط دشواری را تجربه خواهند 
کرد. ازاین رو، بسیاری از هنرمندان در کنار تولید آثار هنری و کالس های 
خصوصی آموزشی خود مایل اند که در یکی از مراکز آموزشی مانند دانشگاه 
یا آموزش و پرورش به عنوان مدرس یا در نهادها و مراکز دولتی برای انجام 
امور اداری یا کارهای هنری مورد نیاز آن سازمان مانند طراحی گرافیکی، 
ساخت فیلم های تبلیغاتی و عکاسی استخدام شوند. در این میان، تحصیالت 
تکمیلی می تواند عاملی مهم در استخدام تلقی شده و »دانش آموختگان در 
این مقطع با سهولت بیشتری می توانند جذب بازار کار شوند« )قانعی راد 
و خسروخاور، 1385، 123(. بنابر این تحصیالت تکمیلی نه تنها کلیدی 
برای استخدام و برخورداری از حقوق ثابت یا همان »آب باریک« شده بلکه 
امکان استفاده از مزایای بیمه و بازنشستگی را فراهم کرده و در نهایت ثبات 
اقتصادی و آرامش خاطر را برای آنها به ارمغان می آورد. همچنین می توان 
به »دیدگاه سنتی دانشجویان مبتنی بر استعاره استاد همه چیز را بهتر از 
ما می داند« )عنایت اهلل و میلویه ویچ، 1395، 63( اشاره کرد. معموال تصور 
غالب در جامعه این گونه است که برای آموزش باید به دانشگاه رفته و زیر 
نظر استاد دانش یا مهارت مورد نظر را فرا گرفت. این استعاره نه تنها در 
مورد فراگیری رشته های هنری می تواند در نظر گرفته شود بلکه به دلیل 
اندک بودن دروس نظری نسبت به واحد های عملی و کارگاهی در دوره 
کارشناسی هنر نیز می تواند عاملی برای گرایش دانشجویان عالقه مند به 

مباحث نظری به تحصیل در مقاطع باالتر باشد. 

ب( کهن الگو
»کهن الگوی روشنفکر ایرانی« را می توان از جمله عوامل مؤثری که 
دانشجویان هنر را به ادامه تحصیل سوق می دهد قلمداد کرد. نمود بارز این 
کهن الگو در شخصیت اصلی فیلم هامون )1368( بازنمایی شده است که 
»در اذهان بسیاری از اهالی هنر در کشور ما جایگاهی ماندگار و فراموش 
نشدنی به دست آورده است« )پاینده، 1395، 8(. از جمله علت های توجه 
و جذابیت این شخصیت در میان مخاطبان جدی هنر به ویژه دانشجویان 
رشته های هنر این است که »هامون تداعی هایی کهن الگویی در ضمیر 
ناخودآگاه مخاطبان بر می انگیزد. مهرجویی با خلق شخصیت هامون به 
شکل گیری آرکی تایپ روشنفکر ایرانی در ضمیر ناخودآگاه ما ایرانیان 
کمک شایانی کرد« )پاینده، 1395، 8(. از ویژگی های بارز این کهن الگو 
می توان به تسلط به مباحث و نظریه های مطرح معاصر، توانایی سخنوری و 
تحلیل اشاره کرد. تمرکز دوره های تحصیالت تکمیلی به ویژه دوره دکتری بر 
دروس نظری راهی برای پاسخ به تمایل و کشش ناخودآگاه و گاهی آگاهانه 

دانشجویان هنر به تجلی این کهن الگو در نهاد شماری از آنها است. 

2- تحلیل کمی
در این بخش از مقاله، عوامل دسته بندی شده در بخش کیفی به کمک 
ابزار پرسشنامه و در قالب طیف لیکرت با هدف وزن دهی و اولویت بندی آنها 
برای نظر سنجی به خبرگان ارائه شد. همان طور که در جدول )3( مشاهده 
می گردد میزان آلفای کرونباخ برابر با  96/7% می باشد و چون باالتر از 0/7 
بوده، مورد تأیید است. به عبارت دیگر پایایی پرسشنامه مذکور با آلفای 

کرونباخ 96/7% مورد پذیرش است.
در ادامه، آزمون تی تک نمونه ای برای سنجش تأثیرگذاری شاخص های 
از آن جایی که در جدول )2(،  انجام پدیرفت.  مطرح شده در پرسشنامه 
الیه های تحلیل و شاخص های هر یک مشخص شده اند در ادامه به بررسی 
تأثیر آن ها با استفاده از آزمون تی پرداخته و با توجه به میزان خطای 

مشاهده شده و حد باال و پایین آزمون محاسبه می شود. 
همان طور که در جدول مشاهده می شود، هر دو حد باال و پایین منفی 
است و میزان خطا کم تر از 0/05 است بنابراین با اطمینان 95% شاخص های 
الیه اول، دوم، سوم و چهارم بر گرایش فارغ التحصیالن به تحصیالت تکمیلی 
به  به دست آمده،  تأثیرگذار  متغیرهای  به  توجه  با  حال  است.  تأثیرگذار 

رتبه بندی آن ها با استفاده از آزمون فریدمن پرداخته می شود.
همان گونه که در جدول خروجی آزمون فریدمن دیده می شود، آزمون 
فریدمن با توجه به مجذور کای در خطای کم تر از 0/05  معنادار است و  

رتبه بندی شاخص ها به ترتیب به صورت زیر است:

علل گرایش فارغ التحصیالن رشته های هنری به تحصیالت تکمیلی در 
ایران از دیدگاه تحلیل الیه ای علت ها

جدول 2- تحلیل علل گرایش فارغ التحصیالن هنر به تحصیالت تکمیلی براساس دیدگاه تحلیل الیه ای علت ها.

 سنجه الیه اول: لیتانی
 1 انیدانشجو رشیو پذ یلیتکم التیتحص یرشته ها ،ها دانشگاهتعداد  شیافزا آموزش عالی و برنامه ریزی سیاست ها

 2 همگانی شدن تحصیل در مقطع کارشناسی
 

 عالقه به کسب دانش و تخصص
 3  در رشته مورد عالقه لیادامه تحص

 4 تولیدات علمیپژوهش و افزایش و کسب مهارت در زمینه 
 5 عالقه به مباحث نظری

 ی و هنریفرهنگ ،یاقتصاد لیدالالیه دوم: 
 

 عوامل اقتصادی
 

 6 استخدام در مراکز دولتی یا خصوصی 
 7 موقعیت شغلی بهتر

 8 یشغل یایحقوق و مزا شیافزا
 

 عوامل فرهنگی
 9  اجتماعی باالترو منزلت شأن 

 10 هنرمند کیدر جامعه به عنوان  شتریکسب توجه ب
 11 جلب تایید و توجه خانواده

 
 

 یو خانوادگ یعوامل فرد

 12 کمک به امکان مهاجرت 
 13 خانواده  لیتشک یبهتر برا یها نهیبه گز یابیدست

 14 و پر کردن وقت یکاریاجتناب از ب
 15  نیوالد ستهینز یزندگ

 
 عوامل هنری

 16 )تمایل به تغییر رشته در مقاطع بعدی( خود یلیعدم عالقه به رشته تحص
 17  عدم توانایی یا عالقه به تولید آثار هنری

 18 عدم موفقیت در کار و حرفه هنری
 گفتمان و جهان بینیالیه سوم: 

 19  گفتمان مدرنیتهدر « پیشرفت»شاخص  گفتمان
 20 گفتمان مدرک گرایی

 21 بینی اسالمیجهان در « علم جویی»شاخص  جهان بینی
 اسطوره و استعارهالیه چهارم: 

 
 استعاره

 22 «تشرف»استعاره 
 23  «آب باریکه»استعاره 
 24 «استاد همه چیز را بهتر از ما می داند»استعاره 

 25  «روشنفکر ایرانی»کهن الگوی  کهن الگو
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 سنجه الیه اول: لیتانی
 1 انیدانشجو رشیو پذ یلیتکم التیتحص یرشته ها ،ها دانشگاهتعداد  شیافزا آموزش عالی و برنامه ریزی سیاست ها

 2 همگانی شدن تحصیل در مقطع کارشناسی
 

 عالقه به کسب دانش و تخصص
 3  در رشته مورد عالقه لیادامه تحص

 4 تولیدات علمیپژوهش و افزایش و کسب مهارت در زمینه 
 5 عالقه به مباحث نظری

 ی و هنریفرهنگ ،یاقتصاد لیدالالیه دوم: 
 

 عوامل اقتصادی
 

 6 استخدام در مراکز دولتی یا خصوصی 
 7 موقعیت شغلی بهتر

 8 یشغل یایحقوق و مزا شیافزا
 

 عوامل فرهنگی
 9  اجتماعی باالترو منزلت شأن 

 10 هنرمند کیدر جامعه به عنوان  شتریکسب توجه ب
 11 جلب تایید و توجه خانواده

 
 

 یو خانوادگ یعوامل فرد

 12 کمک به امکان مهاجرت 
 13 خانواده  لیتشک یبهتر برا یها نهیبه گز یابیدست

 14 و پر کردن وقت یکاریاجتناب از ب
 15  نیوالد ستهینز یزندگ

 
 عوامل هنری

 16 )تمایل به تغییر رشته در مقاطع بعدی( خود یلیعدم عالقه به رشته تحص
 17  عدم توانایی یا عالقه به تولید آثار هنری

 18 عدم موفقیت در کار و حرفه هنری
 گفتمان و جهان بینیالیه سوم: 

 19  گفتمان مدرنیتهدر « پیشرفت»شاخص  گفتمان
 20 گفتمان مدرک گرایی

 21 بینی اسالمیجهان در « علم جویی»شاخص  جهان بینی
 اسطوره و استعارهالیه چهارم: 

 
 استعاره

 22 «تشرف»استعاره 
 23  «آب باریکه»استعاره 
 24 «استاد همه چیز را بهتر از ما می داند»استعاره 

 25  «روشنفکر ایرانی»کهن الگوی  کهن الگو
 

 درصد درجه آزادی 

 29 میزان اعتبار

1 

7/96 

3/3 

 0/100 30 حجم نمونه

 

جدول 3- محاسبه آلفای کرونباخ.

جدول 4- سنجش عوامل تأثیرگذار براساس آزمون تی تك نمونه ای.

سطح  میانگین حد پایین حد باال عوامل موثر
 معناداری

درجه 
 آزادی

 آماره آزمون

 -599/578 29 000/0 -03333/96 -3728/96 -6939/95 یآموزش عال یزیها و برنامه ر استیس

 -119/477 29 000/0 -10000/97 -5162/97 -6838/96 تخصص و دانش کسب به عالقه

 -261/609 29 000/0 -74444/95 -0658/96 -4230/95 یعوامل اقتصاد

 -291/592 29 000/0 -92222/95 -2534/96 -5910/95 فرهنگی عوامل

 -200/446 29 000/0 -49167/96 -9340/96 -0494/96 یو خانوادگ یعوامل فرد

 -670/535 29 000/0 -37778/96 -7458/96 -0098/96 یعوامل هنر

 -476/948 29 000/0 -61667/95 -8228/95 -4105/95 گفتمان

 -749/446 29 000/0 -53333/97 -9798/97 -0868/97 ینیجهان ب

 -021/538 29 000/0 -32222/96 -6884/96 -9561/95 استعاره

 -338/453 29 000/0 -43333/96 -8684/96 -9983/95 کهن الگو

 

فاطمه  شاهرودی
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جداول 5 و 6- سنجش عوامل تأثیرگذار براساس آزمون فریدمن.

 میانگین رتبه عوامل موثر 
 15/7 یآموزش عال یزیها و برنامه ر استیس

 13/2 تخصص و دانش کسب به عالقه
 42/8 یعوامل اقتصاد

 70/7 فرهنگی عوامل
 42/4 یو خانوادگ یعوامل فرد

 83/4 یعوامل هنر
 78/8 گفتمان

 02/5 ینیجهان ب
 43/1 استعاره

 12/5 کهن الگو
 

 سطح معنی داری درجه آزادی ور کایمجذ تعداد نمونه

30 040/214 9 000/0 

 موثر عوامل رتبه 
 گفتمان 1
 یعوامل اقتصاد 2
 فرهنگی عوامل 3
 یآموزش عال یزیها و برنامه ر استیس 4
 کهن الگو 5
 استعاره 6
 یعوامل هنر 7
 یو خانوادگ یعوامل فرد 8
 تخصص و دانش کسب به عالقه 9
 ینیجهان ب 10

جدول 7- رتبه بندی عوامل تأثیر گذار براساس آزمون فریدمن.

نتیجه
توسعه دوره های تحصیالت تکمیلی در چند دهه اخیر و عدم توازن 
رشد کیفی و کمی آن، انجام مطالعه و پژوهش در خصوص این پدیده را 
امری ضروری ساخته است. در این میان شناخت دالیل و انگیزه متقاضیان 
از جمله جنبه هایی است که می تواند در جهت بهبود کیفی توسعه دوره های 
تحصیالت تکمیلی مورد توجه قرار گیرد. چراکه با توجه به تفاوت و کارکرد 
رشته ها، انگیزهای متقاضیان دوره های مذکور یکسان نخواهد بود. رشته 
هنر به دلیل ماهیت و ذات آن از نظر جنبه هایی چون واحدهای درسی، 
تولیدت علمی، اشتغال، جایگاه علمی و اجتماعی با سایر رشته های تخصصی 
متفاوت است. از این رو، در مقاله حاضر دالیل گرایش فارغ التحصیالن هنر 
به دوره های تحصیالت تکمیلی به کمک روش تحقیق آمیخته مورد مطالعه 
قرار گرفت. در روش کیفی، داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای استخراج 
شده و به کمک روش تحلیل مضمون و روش »تحلیل الیه ای علت ها« 
مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها در بخش کمی به کمک آزمون های تی و 

فریدمن، با هدف بررسی مؤثرترین عوامل، رتبه بندی شد. 
نتایج به دست آمده نشان می دهد عامل »گفتمان« در الیه سوم، که 
مشتمل بر دو گفتمان »مدرنیته« و »مدرک گرایی« می شود، مؤثرترین 
عامل در گرایش فارغ التحصیالن هنر به تحصیالت تکمیلی است. معیار 
»پیشرفت« از جمله ویژگی های عصر مدرن است که بخشی از معنای آن 
در دریافت مدرک خالصه می شود. در رشته هنر نیز هم چون سایر رشته ها 
کسب مدارک دانشگاهی باال نمادی از موفقیت و پیشرفت محسوب شده و 
گاهی ارزشی باالتر از تولید آثار هنری، به عنوان هدف و کارکرد اصلی این 

رشته، را می یابد. 
تأثیر »عوامل اقتصادی« به عنوان رتبه دوم نشان از اهمیت مسائل و 
مشکالت اقتصادی در حوزه هنر دارد. چرا که از دیدگاه اقتصادی همیشه 
این امکان وجود دارد که هنرمند مستقل نتواند با تولید آثار هنری امرار 
معاش کند. بنابراین کسب مدرک باالتر نه تنها امکان استخدام آنها را 
تسهیل می کند بلکه عاملی مهم در کسب موقعیت شغلی بهتر است. تأثیر 

»عوامل فرهنگی« که سومین رتبه از علل گرایش هنرمندان به کسب 
مدارک باال را به خود اختصاص داده است ریشه در ماهیت رشته هنر و شأن 
اجتماعی آن دارد چراکه رشته های کاربردی هم چون پزشکی و مهندسی 
در دید عموم بیش از هنر دارای اعتبار اجتماعی است. ازاین رو، دوره های 
تحصیالت تکمیلی به ویژه دکتری نه تنها بر منزلت اجتماعی هنرمندان 
افزوده بلکه می تواند بخشی از خواست و انتظار خانواده متقاضیان که معموالً 
با تحصیل آنها در رشته های هنری مخالف اند را جبران کند. »سیاست ها و 
برنامه ریزی آموزش عالی« که امکان پذیرش بیشتر دانشجویان برای ادامه 
تحصیل را فراهم کرده در جایگاه چهارم قرار دارد. رتبه بعدی به »کهن الگو« 
اختصاص یافته است که نشان از تأثیر و همانندسازی ناخودآگاه و گاهی 
آگاهانه شماری از هنرمندان با »کهن الگوی روشنفکر ایرانی« و عالقه به 

مباحث نظری دارد. 
ششمین رتبه به تأثیر استعاره ها، که زیرساخت گرایش هنرمندان به 
تحصیالت تکمیلی در مسائل آموزش هنر و اقتصاد هنر را شکل می دهد، 
اختصاص یافته است. استعاره »تشرف« در مورد آن دسته از متقاضیان 
تحصیالت تکمیلی صادق است که با وجود عالقه و فعالیت های هنری 
به دلیل عدم تحصیل در حوزه هنر در حاشیه جامعه هنری ایران قرار 
از دانشکده های هنری هم چون  از اخذ مدرک  افراد پس  می گیرند. این 
فردی که مراحل و آزمون هایی را برای پیوستن به آیین یا فرقه ای خاص 
طی کرده است به عنوان عضوی از جامعه هنری پذیرفته می شوند. استعاره 
»آب باریکه« نیز به استخدام هنرمندان در مراکز دولتی و خصوصی اشاره 
دارد که تحصیل در دوره های تکمیلی و اخذ مدرک دانشگاهی از شروط 
آن است. چراکه عرصه خوداشتغالی برای هنرمندان چندان تضمین کننده 
معیشت آنها نبوده و بسیاری از آنها به دنبال حقوق ثابت و مداوم )آب باریکه( 
هستند. استعاره »استاد همه چیز را بهتر از ما می داند« نیز عالوه بر فراگیری 
عملی هنر، در مورد مباحث نظری نیز صادق بوده و عاملی برای جذب در 

مقاطع باالتر تحصیلی محسوب می شود.
عامل هفتم به عوامل هنری اختصاص یافته است. عدم عالقه به شغل 

علل گرایش فارغ التحصیالن رشته های هنری به تحصیالت تکمیلی در 
ایران از دیدگاه تحلیل الیه ای علت ها
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و حرفه فعلی یا رشته تحصیلی می تواند انگیزه ای برای تغییر رشته و امید 
به شرایط بهتر باشد. همچنین، افرادی که به تولید آثار هنری عالقه نداشته 
یا در این زمینه موفقیتی کسب نکرده اند می توانند با تحصیل در مقاطع 
باالتر در زمینه مباحث هنری و زیباشناختی آموزش دیده و در حوزه های 
مدیریت، پژوهش و تدریس مشغول به کار شوند. هشتمین عامل شامل 
به  مهاجرت، دستیابی  به  خانوادگی هم چون عالقه  و  فردی  انگیزه های 
گزینه های بهتر برای تشکیل خانواده، اجتناب از بیکاری و پر کردن وقت و 
»زندگی نزیسته والدین« می شود. در جایگاه رتبه نهم، استقبال شماری از 
متقاضیان از تحصیل در مقاطع باالتر به عالقه مندی آنها در »کسب دانش 
و تخصص« مربوط می شود که ریشه در انگیزه هایی چون ادامه تحصیل 
در رشته ای خاص، عالقه مندی به مباحث نظری و میان رشته ای و کسب 
مهارت های پژوهشی مربوط می شود که در دوره کارشناسی هنر کم تر به 
آنها پرداخته  می شود. تأثیر و تبلیغ جهان بینی اسالمی در زمینه »علم جویی« 
به عنوان یک ارزش و وظیفه دینی در رتبه آخر در انگیزه هنرمندان به 

ادامه تحصیالت دانشگاهی قرار دارد. اما از آنجا که هنر به واسطه ماهیت آن 
به عنوان ترکیبی از مهارت فنی و خالقیت شناخته می شود، در حوزه های 
از علم و دانش در جامعه  به مفهوم پذیرفته شده غالب  میان رشته ای 
نزدیک تر است. بنابراین دو مفهوم هنر و علم جویی در شاخه های میان 
رشته ای هنر هم چون فلسفه هنر، جامعه شناسی    هنر و تاریخ هنر که بخشی 
از دروس و مباحث دوره های تحصیالت تکمیلی را تشکیل می دهد مصداق 
پیدا می کند. در مجموع می توان چنین گفت که عامل »گفتمان« به عنوان 
رتبه اول در مقابل عوامل »کسب دانش و تخصص« و »جهان بینی« در مقام 
رتبه های نهم و دهم نشان دهنده عدم تحقق اهداف و ابعاد کیفی آموزش 
عالی در زمینه تحصیالت تکمیلی هنر با وجود توسعه کمی آن است. به 
عبارت دیگر اگرچه انتظار می رود متقاضیان به دلیل انگیزه هایی چون کسب 
دانش، مهارت و ارزش هایی چون تحقیق و پژوهش ادامه تحصیل دهند اما 
در واقعیت تحصیالت تکمیلی عاملی برای کسب مدرک در جهت اهداف 

اقتصادی و فرهنگی است.  

پی نوشت ها
1. Causal Layered Analysis.
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The present article aims to analyze the reasons for the 
tendency of art graduates towards postgraduate studies from 
2011 to 2021 using a mixed research method. Iran is one 
of the countries that has witnessed significant growth in the 
development of postgraduate courses in recent decades. In the 
field of art, this includes increasing number of universities, 
disciplines, admitting more students and increasing faculty 
enrollment in the two decades of the eighties and nineties, 
but this growth does not seem very desirable because there 
should be a necessary balance between quantitative and 
qualitative growth. This imbalance has made it necessary to 
conduct studies and research on postgraduate studies with 
the aim of better understanding and planning. Among these, 
recognizing the reasons and motivation of applicants is one 
of the aspects that can be considered in order to improve the 
quality of development of graduate courses. Because of the 
difference and function of the fields, the motivations of the 
applicants of the mentioned courses will not be the same. 
Due to its nature and essence, the field of art is different from 
other specialized fields in terms of aspects such as courses, 
scientific production and employment, scientific and social 
status. The theoretical framework of the research is based 
on the causal layered analysis method, founded in the 
nineties by Soheil Enayatullah, a Pakistani-born Australian 
academic, futures studies researcher and a professor at the 
Graduate Institute of Futures Studies at Tamkang University 
in Taipei. As such, an attempt has been made to answer the 
following question from the perspective of causal layered 
analysis: Considering the unique nature of the field of art, 
why art graduates are attracted to continue their education 
in this field. In this process, the effective factors were first 
extracted with the help of desk-based studies and content 
analysis method and then they were analyzed based on 
the "causal layered analysis" method in four layers of 
"litany", "social causes", "worldview/ discourse" and "myth/ 
metaphor". In the quantitative part, the obtained layers were 
measured with the aim of ranking the effective factors by 
means of a questionnaire and selecting a group of experts. 
Experts were selected from among people related to 

postgraduate studies in the field of art in Tehran colleges, 
which included 30 department managers, professors, 
professor-student )doctoral degree( and Master's students. 
The results of the T-test and Friedman test show that the 
three primary factors affecting the tendency of art graduates 
to postgraduate studies include discourse )including the two 
discourses of modernity and credentialism(, economic and 
cultural factors, respectively. Higher education policies and 
planning, archetypes, metaphors, artistic factors, individual 
and family factors, interest in acquiring knowledge and 
expertise, and finally the worldview factor ranked fourth 
to tenth. As a result, it can be said that obtaining a higher 
academic degree, which due to the nature of the field of art 
has affected the economic status and social status of artists, 
are stronger motivations than seeking science and research 
in the tendency of this group to graduate education.
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