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چکیده

   هویت که شخصیت هر جامعه اي را تشکیل مي دهد، ارزش هاي فرهنگي است که توسط قشر تحصیل کرده و دانشگاهي صیانت 

شده و در مسیر انتقال به نسل هاي آینده با تحوالت و نیازهاي روز جامعه همگام مي گردد. این وظیفه ي نظام هاي تربیتي، بخصوص 

آموزش عالي است که براي ارتقاء و انتقال مناسب هویت فرهنگي به تدوین مناسب ترین سیاست هاي راهبردي اقدام نمایند. نظام 

آموزش عالي در رشته هاي هنري به تناسب محتواي موضوعي و مفهومي که با فرهنگ جامعه و همچنین ارتباط با ارزش هاي 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 نظام هاي آموزش عالي رشته هاي هنري، ابتدا با روش کتابخا نه اي، به تاریخچه ، مفاهیم بنیادي و چارچوب هایي که مي باید 

در امر آموزش، تعلیم و تربیت مدنظر قرارگیرد، پرداخته و سپس در مطالعه اي پیمایشي ویژگي هاي هویتي این نظام و تاثیر متغیرهاي 

فرهنگي معاصر را در برنامه هاي آموزشي این رشته ها مورد بررسي قرار داده است. در نتیجه ؛ برنامه هاي آموزشي و سرفصل هاي مصوب 

در رشته هاي هنر نیازمند بازبیني، تصحیح و سازگاري با تغییرات و تحوالت معاصر بوده و در شرایط موجود با نیازهاي جامعه، انتظار 

دانشجو و آرمان هاي ایران اسالمي همگامي نداشته، کیفیت الزم را براي حفظ و انتقال هویت فرهنگي ندارد.
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نهاد آموزش عالی به عنوان یکی از کلیدی ترین نهادهای جوامع 
ــده در تاریخ، پیشینه ای به قدمت  ــری، به طور رسمي و ثبت ش بش
ــاد دیگری )از  ــده دارد. این نهاد بیش از هر نه ــت س بیش از هش
ــت لزوم حضور  ــته اس جمله نهادهای اجتماعی و اقتصادی( توانس
ــگاه یکی از  ــاند، چرا که دانش و ثبات وجودی خود را به اثبات برس
ــتیابی به  ــت که هر جامعه ای برای دس با ارزش ترین نهادهایی اس
ــته است و برای تحقق اهداف عالی  ــرفت و توسعه به آن وابس پیش
خود می بایست به آن توجه و روی آن سرمایه گذاری نماید. مواریث 
فرهنگی و ارزش های تاریخی هر ملتی توسط قشر تحصیل کرده و 
ــت که درک شده، پاس داشته می شود و به  فرهنگی آن جامعه اس
نسل های بعدی انتقال می یابد. یکی از عمده ترین وظایف دانشگاه 
ــن هماهنگ نمودن ارزش ها با  ــاي آموزش عالی همچنی و هدف ه
ــب با  ــت. مقتضیاتی که متناس ــا و مقتضیات روز جامعه اس نیازه

توسعه دانش و فن آوری درحال تغییر و تحول مي باشد.
تأمل و آشنایي با سیر ساختاري و تحوِل نظام آموزش و پرورش 
در ایران نکات بسیار قابل توجه و ارزشمندی را در این مسیر آشکار 
می سازد. با مطالعه و مرور تاریخي این روند مي توان به این نتیجه 
ــاس تعاریف علمي، اصول  ــت یافت که دانشگاه بر اس منطقي دس
ــل نقد و تولید  ــده؛ مح ــي که براي خود در نظر گرفته ش و اهداف
دانش و جایگاه تجلي و استقرار حقیقت است. این طبیعي است که 
ــمند به هیچ عنوان نمي تواند و  این چنین جایگاهي مقدس و ارزش
ــت قدرت ها بوده و بازیچه سیاست باشد. دانشگاهي  نباید ابزار دس
ــان را به کمال و حقیقت  ــت که ذهن و روح انس موفق و معتبر اس
ــت که دانشگاه مي تواند  ــنا گرداند. با این تعاریف اس نزدیک و آش
ــد. این  ــاز باش ــاي فرهنگي جامعه را تامین کرده و تمدن س نیاز ه

ــل در میان جوامع بشري رشد کرده  ــت که نسل به نس میراثي اس
ــانیت یعني آفرینش  ــکوه ترین مفهوم انس و ماندگار می ماند و باش

اندیشه را در خود زنده نگاه خواهد داشت)کسایي، 1383(. 
ــوي دیگر، این حقیقتي گریز ناپذیر است که محیط  هاي  از س
ــد و نباید از  ــگاه ها نمي توانن ــي و دانش علمي، فعالیت هاي پژوهش
ــند.  جریان ها و رویداد هاي روز دنیا غافل بوده و از جامعه جدا باش
ــگاه نیز همچون دیگر ارکان جامعه، بخشي مهم از سرنوشت  دانش
ــاي اقتصادي، فرهنگي، صنعتي و اجتماعي بوده و در آن  جریان ه
دخالت مستقیم دارند. بخصوص در جهاني که تمامي آن همچون 
ــرفت هاي فن آوری و  پیکري واحد و در ارتباطي تنگاتنگ، به پیش
ــت. این چنین است که سازگاري  ــرعت در ارتباطات، وابسته اس س
ــر مي برد،  ــگاه با محیط هاي اجتماعي و دنیایي که در آن بس دانش
ــه در تمامي دنیا  ــد. ضرورتي ک ــات عصر حاضر مي باش از ضروری
ــده و لزوم آن به اثبات رسیده است. به همین دلیل است  تجربه ش
ــوزش و پژوهش از جمله  ــی، بازبینی و حفظ کیفیت آم که بررس
مهم ترین دغدغه های تمامی نظام های دانشگاهی برای دستیابی به 
ــیاری  آرمان ها و اهداف نهایی به خصوص در دو دهه اخیر، در بس
از کشورهای جهان است. از آن جایي که کیفیت در آموزش عالي 
ــاً تغییر مي کند،  ــت و دائم ــا و داراي ابعاد متعددي اس ــري پوی ام
بنابراین همین پویایي و تغییر پذیري کیفیت نیز باعث مي گردد که 
ــي براي ارتقاء دائمي آن بکوشند. با این اوصاف  برنامه ریزان آموزش
این مسلم است که ارتقاء و بهبود کیفیت آموزش در هر سطحی، از 
جمله بنیادی ترین و متعالی ترین اهداف هر نظام آموزشی است چرا 
که ضعف کیفیت آموزش، صدمات جبران ناپذیری بر بدنه و ساختار 

فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه وارد می نماید. 

روش و پرسش هاي تحقیق 

با عنایت به ویژگی های هویتی و فرهنگی در سابقه ی تاریخی، آیینی 
و ملی ایران، بررسی ساختار نظام آموزش عالی در رشته ی هنر مساله ی 
ــی که در  ــود تا در پژوهش اصلي این تحقیق قرار گرفته و تالش می ش
هدف، ماهیتی بنیادی دارد، با استفاده از روش توصیفی)پیمایشي( به 

پرسش ها ی زیر پاسخ های علمی و منطقی داده شود:
ــته های  1- جایگاه فعلی نظام آموزش عالی ایران بخصوص در رش
ــتای اهداف و آرمان های هویتی و فرهنگی  هنری تا چه میزان در راس

ایران می باشد ؟
ــته ها ی هنری  ــی رش ــی و برنامه های درس ــا نظام آموزش 2- آی
دانشگاه های ایران در حال حاضر می تواند پاسخ گوی نیازهای جامعه 

متناسب با تحوالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی معاصر باشد؟
3- با توجه به تحوالت و متغیرهاي فرهنگي معاصر، چه امکان یا 
پیشنهادي براي همگامي و پذیرش رویکردهاي نوین در کنار ساختارهاي 

سنتي به منظور حفظ هویت بومي در جامعه ی معاصر مطرح است؟

پیشینه ی تحقیق

ــرورش در مقاطع متفاوت  ــم و آموزش و پ ــوع تعلیم و تعل موض
ــئولین بوده و در  همواره از مباحث و دغدغه هاي دولت مردان و مس
ــیاري صرف مطالعات، پژوهش ها و  این میان همواره هزینه هاي بس
ــده، مقاالت و کتاب هاي مختلفي به  طرح هاي تحقیقاتي مشابه ش
رشته تحریر در آمده و پیشنهاد هاي متنوع و گاه متفاوتي نیز با نیت 
ــت. غافل  بهبود وضعیت تحصیل و آموزش جامعه ارائه گردیده اس
ــتیابي به آرمان هاي مورد نظر در نظام آموزشي در هر  از این که دس
فرهنگي بدون توجه و در نظر داشتن پشتوانه هاي هویتی، تاریخي، 
ــکل گیري آن، جز ارائه و پیشنها د شکل گیري  ــابقه ي ش بومی و س
نظامي بي هویت و تقلیدي با عمري کوتاه نتیجه ی دیگری به ارمغان 
ــت. چرا که؛ » مسئله اصلي دانشگاه در جوامع دانایي1،  نخواهد داش
بیش و پیش از آنکه مسئله اي فني باشد، مسئله ي تغییر در بینش و 
نگرش و یافتن جایگاه خود در شرایط و صورت بندي هاي اجتماعي 
جدید است. در این میان، شناختي از محیط هاي جدید آموزشي که 

مقدمه
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فرهنگي در ایران امروز

ــي آینده تناسب بیشتري داشته باشد،  با نیازها و تقاضاهاي آموزش
ضروري به نظر مي رسد و مي تواند عزیمتگاهي براي پژوهش باشد« 

) یزدان پور، 1388 ،21(.  
در میان تمامی این مطالعات و پژوهش های انجام شده می توان 
ــاله ی تحقیق حاضر تشابهی مفهومی و  به تعدادی نمونه  که با مس
محتوایی دارد اشاره کرد. برای نمونه مجموعه مقاالت پژوهشی چاپ 
شده در کتاب »رویکردها و چشم اندازهای نو در آموزش عالی«  
که به اهتمام دکتر محمد یمنی سرخابی گردآوری و توسط پژوهشکده  
ــات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در  مطالع
سال 1388 به چاپ رسیده است، با 12 مقاله ی پژوهشی، مسئله ی 
نسبت دانشگاه با مسایل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روز را محور 
اصلی قرارداده و تالش نموده با تحلیل شرایط موجود، پیشنهاد های 
سازنده و کارآمدی را جهت حل مسایل بنیادین در ساختار و ماهیت 
نظام آموزش عالی رایج در ایران ارائه نماید. نکته ی مشترک در تمامی 
ــدن و ظهور اشکال نوین مبادالت  این پژوهش ها پدیده ی جهانی ش
علمی در جهان است که به همراه خود صورت جدیدی از آموزش و 
ــت و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت  پژوهش را فراهم آورده اس
و هویت نهاد های دانشگاهی معاصر جهان ایفا می نماید. ضمن آنکه 
لزوم برقراری و مستحکم ساختن پیوند میان دانشگاه و امور جاری 
ــترک مورد  جامعه، در تمامی این پژوهش ها به عنوان نتیجه ای مش
ــي و  ــت. همچنین مي توان به مقاله هاي پژوهش تایید قرارگرفته اس
ــینه ي تحقیق اشاره کرد. همچنین  منابع مدون زیر به عنوان پیش

است؛
- درآمدی بر عملکرد سیستم های دانشگاهی، محمد یمنی2 

)1382(
- ارزیابی توسعه ی س�ازمانی در دانشگاه های وزارت علوم، 
تحقیقات و فن آوری در تهران3، جعفر ترک زاده )پایان نامه دکترا، 1385(

- تداوم یا توازي: تاملي در نظام دانشگاهي ایران و غرب، 
شروین مقیمي زنجاني4 )1388(

بحث و بررسي؛ شکل گیری نظام آموزش عالی 
جدید در ایران

ــیاق غربی در ایران با  ــگاه به سبک و س افتتاح و راه اندازی دانش
ــیار همراه بود و به دلیل سابقه ی آموزش سنتی در  چالش های بس
فرهنگ ایرانی با مقاومت های زیادی نیز روبرو شد. مخالفان بسیاری 
ــودند و به همین دلیل  ــب به اعتراض گش ــنت گرایان، ل از میان س
ــتیاق جوانان ایرانی و قشر  ــکل گیری این گونه مراکز، علیرغم اش ش
روشنفکر و تجددگرا، تا مدتی با تأخیر روبرو گردید. اّما 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. دانشگاه های ایران با همت استادان برجسته، انگیزه ی باالی 
دانشجویان پژوهشگر، روحیه ی توسعه طلبی و رقابت علمی به پیش 
ــد تا  سیاستمداران و متولیان کشور در امر آموزش،  رفت و باعث ش
ــگاه های  ــطح کیفی و کمی دانش تالش خود را در جهت ارتقای س

کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته ی جهان بیشتر نمایند. بدون 
تردید چنین اشتیاق و استعدادی نیازمند فراهم نمودن بستر و فضای 
ــب جهت شکوفایی و عرض اندام است. فضایی که متناسب با  مناس
رشد علمی و فرهنگی جامعه پیشرفت کرده و فرصت هایی را همگام 
با تحوالت و نیازهای بومی و جهانی در اختیار جوانان و دانشجویان 
ــؤال به عنوان مبنای فعالیت سازمان ها و مؤسسات  قرار دهد. این س
آموزشی کشور، پرسشی حیاتی است که آیا سیستم آموزشی )اعم از 
آموزش و پرورش تا وزارت علوم( به لحاظ ساختار و محتوا توانسته 
ــت پاسخگوی نیاز، استعداد و اشتیاق جامعه باشد؟ و آیا این نوع  اس
ــرعت و  ــالت اصلی خود را در همراهی با س از آموزش می تواند رس

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، 
ــگاه گشت، معنایي  مي باید به دنبال معاني خاص براي تعریف دانش
بسیار فراتر از تعریف لغوي آن، چرا که دانشگاه هاي امروز در سطوح 
ــي، فرهنگي،  مختلف، کارکرد هاي متنوعي را در برنامه هاي آموزش

اجتماعي و پژوهش هاي سیاسي دنبال مي نمایند.
 از بعد جامعه شناسي آموزش عالي؛ آلن تورن5 سه کارکرد براي 
دانشگاه مطرح مي کند؛ کارکرد هایي که در تضاد و تعارض با یکدیگر 

عمل مي کنند:
الف -کارکرد بازتولید )تربیت نخبگان و تفسیر اطالعات و در عین 

حال باز تولید ساختار و کارکرد هاي خود(
ب -کارکرد سازگاري )سازگاري با تغییرات توام با بازتولید خود(

ــواري جذب  ــرد تولید )تولید محصوالت متنوع و دش ج -کارک
ــدن اقتصاد(  ــي از جهاني ش ــه به ناهمگوني هاي ناش ــا با توج آنه

)یمني،1382، 17(.
از سوي دیگر ارنست بویزر6 )1990( چهار رسالت اساسي را براي 

دانشگاه مطرح مي سازد.
اما سؤالي که امروز پیش روي برنامه ریزان آموزشی می باشد توجه 
ــگاه هاي امروز، در برابر شرایط  به این مسئله است که رسالت دانش
ــي، اقتصادي و اجتماعي حاضر و در تقابل با هجوم اطالعات  فرهنگ
و ارتباطات بین المللي و همچنین در میدان رقابت و تمرکز گرایي و 

افزایش دامنه تخصص هاي علمي روز چیست؟
ــجو، وزیر علوم، تحقیقات و فن آوري در تایید  دکتر کامران دانش
ــي  ــد بر این چالش بنیادي که پیش روي برنامه ریزان آموزش و تاکی
ــازي علم را یکي از مشکالت اصلي  ــت، عدم توجه به تجاري س اس
ــي کشور معرفي کرده و مي گوید؛ »ما علم را  در برنامه ریزي آموزش
تولید مي کنیم ولي متاسفانه نمي توانیم آن را به ثروت تبدیل کنیم 
و فارغ التحصیالن ما نمي توانند از آموزشي که در دانشگاه ها دیده اند 
ــتمرار پایان  ــئوال دیگر این که در این اس کارآفریني کنند«7. و یا س
ــم انداز دانشگاه هاي فعلي بر  ــطوح عالي، چش ناپذیر آموزش در س

اساس چه اهدافي تدوین مي گردد و تا کجا پیش خواهد رفت؟
ــین  ــي وزیرعلوم، دکتر حس در این خصوص نیز، معاون آموزش
نادرمنش، در خصوص چشم انداز و اهداف دانشگاه ها درحال حاضر، 
به مسئله ي توسعه ي کیفي توجه نموده و مي گوید؛ »آموزش  عالي 
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ــت زیرا حجم و تنوع  ــور از نظر کمي رشد خوبي داشته اس در کش
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، آموزش ها در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري 
باید به گونه اي باشد که نتیجه ي آن در نهایت رقابت پذیر، سرآمد، با 
قابلیت دسترسي همگاني و ثروت آفرین باشد. تربیت نیروي انساني 
متخصص و کارآفرین مبتني بر آموزه هاي اسالمي، توسعه و ترویج 
علم و توسعه تفکر هوشمندانه و نقادانه از جمله ماموریت هاي اصلي 

وزارت علوم در این دوره است«8.
ــي  جدا از تمامي این اهداف آرماني و فراتر از رویکرد هاي سیاس
و شعار هاي مطبوعاتي، براي پاسخ به این گونه پرسش هاي اساسي 
ــفه و مفهوم اصلي  ــت تا باردیگر فلس و معضل هاي بنیادي، الزم اس
ــاختار پیچیده، هدفمند و بسیار گسترده  دانشگاه به عنوان یک س
مورد بازبیني قرار گرفته و جایگاه آن، بخصوص در بستر تغییرات و 

جریان هاي متنوع و متفاوت جامعه ي امروز مشخص شود.9

فلسفه ی وجودی نظام های آموزشی معاصر
در نگاهی آرمانی

در هر جامعه ای تمامی نظام های تربیتی و آموزشی در پی تحقق 
ــتند که در  ــده ای هس ــخص و از پیش تعیین ش هدف یا اهداف مش
ــده ای به نتیجه رسیده و انجام پذیرد. از آنجا  مدت زمان تعریف  ش
ــان است و انسان نیز از دیدگاه ها  که موضوع آموزش و پرورش، انس
و زوایه های مختلفی مورد شناسایی قرار گرفته و تعریف شده است، 
ــاً آموزش و پرورش نیز معانی و تعاریف مختلفی در فرهنگ ها  طبع
ــک تمامی طراحان  ــت،10 اما بدون ش و جوامع مختلف خواهد داش
ــی اهداف تربیتی خود را بر پایه و اساسی  ــان آموزش و برنامه نویس
ــریع تر آنها را به اهداف مورد نیاز  ارائه می نمایند که هرچه بهتر و س
جامعه ی خود نزدیک گرداند. پیشرفت فعالیت های آموزشی، درک 
ــتیابی به اهداف تربیتی، همگی مستلزم پاسخ  میزان موفقیت و دس
به پرسش هایی است که مسئوالن و برنامه ریزان در سطوح مختلف 
آموزشی از نظام مربوطه انتظار دارند. از جمله مهم ترین این پرسش ها 

عبارت اند از؛
ــی و تربیتی تاثیر گذار  - چه عواملی در تعیین هدف های آموزش

خواهند بود؟
-  میزان تاثیر و یا دخالت نظام های حکومتی و دولتی در تعیین 

این اهداف تا چه حد است؟
- آیا رشد و تکامل یا به طورکلی وضع روان شناختی دانش آموزان، 

عامل اصلی در تعیین هدف ها است؟
ــا چه میزان می تواند هدف های  ــی از گذر زمان ت - تغییرات ناش

اصلی و سنتی این نظام را تغییر دهد؟
ــط اندیشمندان و محققان در حوزه ی تعلیم  این نکته بار ها توس
و تربیت ذکر شده و همواره مد نظر طراحان نظام های تربیتی بوده 
است که؛ »آنچه آموزش و پرورش می تواند و باید بکند این است که 
ــان بارآیند. هدف تربیت نیروی انسانی  به مردم کمک نماید تا انس

ــت بلکه انسانیت است. این هدفی است که ما اکنون می توانیم  نیس
ــد و  ــان واقعاً تربیت یافته، نیرو های خود را رش ــت آوریم. انس بدس
ــترش می دهد و می تواند شناخت خود از جهان را برای مواجهه  گس
ــکلی که پیش می آید به کار ببرد. او با  تربیت خویش  با هرگونه مش
آماده شده است که در راه یادگیری قدم بردارد« )شعاری نژاد، 1381، 
220(. او 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 

.)Kenneth,1971(و یک اجتماع انسانی را سازمان بخشد
ــده و پرسش های مورد نظر در طراحی  با عنایت به موارد ذکر ش
ــای کلی این گونه نظام ها را  ــی و تربیتی، هدف ه برنامه های آموزش

می توان به سه عامل اصلی مربوط دانست؛
ــتعداد، توانایی، انگیزه ، نیاز های  1- عوام�ل فردی: از جمله اس
ــد اجتماعی و در نهایت توجه به آینده  فردی در مراحل مختلف رش
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.
ــوم، هنرها، علم،  ــوع آداب و رس 2- عوام�ل اجتماع�ی: مجم
ــی، گرایش ها و ارزش ها که جامعه ای را از سایر  رفتاردینی و سیاس
جوامع مشخص و متفاوت می کند، عوامل اجتماعی هستند که تحت 

عنوان" فرهنگ"11 از آن یاد می شود. 
3- مقاطع تحصیلی: از دیگر عواملی که در پیش بینی و تعیین 
ــرورش در هر جامعه می باید مورد توجه قرار   هدف های آموزش و پ
گیرد، مقاطع و یا سطوح تحصیلی می باشد. چرا که هر فرد در  دوران 
ــد و تکامل خود برای تغییرات خاصی آمادگی داشته و هر سن و  رش
سالی استعداد و توان خاص خود را در زمینه های تربیتی دارا می باشد 
و توجه به این مسئله روان شناختی می تواند 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 
ــمرد. هر مقطع تحصیلی از  ــر دیگری ترجیح داد یا مهم تر برش را ب
ــگاه، ارزش خاص خود را داشته و در زندگی  ــتانی تا دانش پیش دبس
ــت جامعه مؤثر می باشد. ضمن آنکه رابطه مستقیم و  فرد و سرنوش
تنگاتنگی نیز میان تمامی مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا تحصیالت 
تکمیلی وجود دارد به همین دلیل است که هرگونه برنامه ریزی اعم 
از آموزشی و درسی حتماً باید با همکاری معلمان و مدرسان تمامی 
مقاطع انجام گیرد و همچنین مسئوالن آموزشی دانشگاه ها می باید تا 
خود را در همه ی امور آموزشی مقاطع تحصیلی پایین تر نیز مسئول 

دانسته و فعاالنه در آن شرکت نمایند)شعاري نژاد، 1381(.
ــد و  ــی موفق و تاثیر گذار در یک جامعه ی روبه رش نظام آموزش
ــال و آزاد؛ در این میان  ــت پویا، زنده، فع فرهنگ محور، نظامی اس
منظور از زنده بودن محیط های علمی و دانشگاه  آن است که؛ بتواند 
رسالت واقعی و اهداف اصلی خود را به نتیجه و سامان برساند، یعنی؛ 
ــی بدهد. فرزند زمان  ــخ علم به نیاز های امروز و فردای جامعه پاس
خویش بوده و ضمن آنکه منطقه ای عمل می کند، جهانی بیاندیشد. 
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با محیط پیرامون و جامعه در تعامل و ارتباط مستقیم بوده خودمحور 
عمل نکند. در ارائه ی راهکار ها و اندیشه های خود خالق و نو آور باشد 
و در نهایت مهم ترین شرط یک جامعه ی فرهنگی و پیشرو را مد نظر 

داشته، آزاد اندیش باشد.
ــرات ماهوی در جوامع فردا که به تعابیر متفاوتی از آنها یاد  تغیی
ــود، آینده ی روشن و امیدوار کننده ای پیش روی انسان فردا،  می ش
ــان در جامعه ی فردا انسانی گم گشته،  ــد. انس را به تصویر نمی کش
ــردر الک خود  ــته و بیگانه با زندگی و محیط پیرامونش، س سرگش
کرده و به انزوا در دنیای فن آوری و ماشینی هزاره ی سوم خو خواهد 
کرد. انسان مضطربی که هدف خود را گم کرده و نمی داند به دنبال 
چه چیز یا کدامین مقصد مجبور است شرایط ناخواسته و مشکالت 

ناشی از جامعه ی بی هویت خود را تحمل نماید)مورن، 1383(.
ــای زندگی تغییر  ــق و محبت و معن ــانی، عش دیگر مفاهیم انس
ــد، روابط خانوادگی  ــان مردم به حداقل می رس می کند، اعتماد می
سست می گردد و از همه مهم تر احساس از خود بیگانگی، بی هویتی 
و تسلط ماشین و فن آوری بر انسان است که او را آزار می دهد. اینها 
همه مسایلی هستند که فکر دانشمندان و محققان معاصر، مخصوصاً 
ــغول نموده و روزی  ــانی، را کاماًل به خود مش ــوزه ی علوم انس در ح
ــوی گروه ها، انجمن های علمی و ...  ــت که مقاله یا کتابی از س نیس
درباره ی این گونه مسایل انسانی و پیشنهاد هایی برای رهایی از این 

مشکالت نوشته و منتشر نشود.12   
شاید بتوان عامل اصلي و سبب تمامي این کمبود ها و بحران هاي 
ــتن او از هویت حقیقي،  ــر را در دوري جس ــان معاص ــي انس هویت
ارزش ها واقعي و سنت هایش دانست و از گفتار و تاکید فیلسوفان و 
اندیشمنداني چون "آنتوني گیدنز13" در بیان اهمیت و تفاوت کارکرد 

سنت در گذشته و حال یادنمود، آنجا که مي گوید؛ 
»در گذشته سنت ها به عنوان یک چارچوب براي فعالیت بشري 
ــدند و مي بایست بسیاري از تصمیم ها را همین  در نظر گرفته مي ش
چارچوب براي ما اتخاذ کند اما دوره ي جدید، دوره ي سامان اجتماعي 
پسا – سنتي14 است که در آن سنت جایگاه خود را تغییر مي دهد، نه 
این که از میان برود. سنت ها خودشان را مورد بازنگري قرار مي دهند 
و همچنان قدرت خود را حفظ مي کنند و زمینه را براي تثبیت نظم 

.)Giddens,2008,85( »اجتماعي فراهم مي نمایند
متفکراني دیگر چون "کریستوفر پیرسون15" نیز در خصوص ارزش 
و اهمیت توجه به سنت مي گویند؛ » جهان امروز، مرگ سنت ها را بار 
نمي آورد، برعکس، جهان امروز، سنت ها را به مثابه بسترهاي بدیل 
تصمیم گیري؛ جایگزین معرفت، ارزش و اخالق مي کند. اگر زماني 
در جهان سنتي زندگي مي کردیم، امروزه در جهاِن سنت ها هستیم« 

)پیرسون، 1380، 38(. 
در این میان طراحان و برنامه نویسان نظام های آموزشی و تربیتی 
معاصر باید با شناخت و آگاهی کامل از مقتضیات و تغییرات ناشی 
ــایل اجتماعی فوق، ضمن توجه به ارزش هاي بومي، باورهاي  از مس

سنتي و اعتقادات فرهنگي بدانند و معتقد باشند که:
ــایل خاصی را که جدا از مسایل اجتماعی،  »تعلیم و تربیت، مس
ــد، مطرح نمی کند. وقتی اقتصاد با آهنگی  ــی و مذهبی باش سیاس

خاص به راه ترقی می افتد طبعاً تعلیم و تربیت نیز به نشر و اشاعه ی 
مقدار روزافزون معلومات بین تعداد روزافزون افراد گرایش می یابد، 
ــانی ورزیده تر  چه از طرفی تولید بهتر و منظم تر نیاز به نیروی انس
ــه نوبه ی خود اصالحات  ــانی ب دارد و از طرف دیگر این نیروی انس
ــی تازه تری را برمی انگیزد و روح ابداع و نو آوری را پدید می آورد«  فن

)یونسکو،1354، 34(. 

ضرورت تجدید نظر
در فلسفه نظام های آموزش عالی

ــده و همچنین لزوم پیوند و  ــا عنایت به مجموع موارد ذکر ش ب
ــاوت زندگی اجتماعی  ــگ جنبه های متف ــه ارتباط تنگاتن توجه ب
ازجمله؛ اقتصاد، سیاست، دین و اخالق که همگی فرهنگ و هویت 
ــکل می دهد، و همچنین تاثیرات ناشي از پدیده ي  یک جامعه را ش
ــگران ایراني در عین  ــدن در عصر حاضر، برخي از پژوهش جهاني ش
پذیرش چالش  هاي برآمده از جهاني شدن براي هویت ملي ایران، بر 
ــتند که »ماهیت هویت ملي ایران به گونه اي است که داراي  آن هس
ــت و بنابراین در صورت تعامل با فرآیند  عناصر قدرتمند جهاني  اس
جهاني شدن، مي توان از آن به عنوان فرصت استفاده کرد« )احمدي، 
ــت آمده ناشي از تغییر در  1388، 210(. از جمله فرصت هاي بدس
ــنهاد و  ــاختار هاي فرهنگي جهان معاصر، ضرورت بازبیني، پیش س
ــت. چرا که اوضاع  ــی و نظام تربیتی جدید اس ارائه ی برنامه آموزش
ــت و  ــرعت در حال تغییر و تحول اس اجتماعی و اقتصادی ما به س
این روند بدون تردید زمینه را برای تبدیل و تغییر نظام ها، عادت ها 
ــنت های مطرح و شناخته شده، به نظام ها، عادت ها و رویه های  و س
ــگاه براي ادامه ي حیات،  ــد فراهم و آماده خواهد نمود. »دانش جدی
ــاختارهاي  ــاختن خود با س ناگزیر از اصالحات دروني و همخوان س
کالن جامعه ي مدرن است. به این ترتیب، بازاندیشي تعلیم و تدریس 
به تنهایي چاره ساز نیست و دانشگاه باید به اصالح و بازسازي نقش 
ــور، 1388، 59(. این  ــوزش در جامعه ي مدرن بپردازد« )یزدان پ آم
سرنوشتی محتوم برای تمامی جوامع در دنیای معاصر بوده و طبیعی 
است که ما نیز همانند دیگر فرهنگ ها و جوامع رو به رشد و در حال 
توسعه، تالش خود را در راه گسترش علم و فن آوری معطوف داشته و 
به تجدیدنظر در افکار، ایده ها، جهان بینی و احتماالً تغییر ارزش های 
ــنتی و فرهنگ موروثی خود مجبور خواهیم بود. »جریان جهاني  س
شدن بدون شک محقق مي شود و نمي شود جلوي آن را گرفت... این 
اتفاق دارد مي افتد و ما براي هویتمان مثل ماهي هستیم که کار آن 
شنا کردن در اقیانوس است، البته تا به حال خیلي مقاومت کردیم، 
ــتیم که اگر داخل اقیانوس بیافتیم غرق شویم، در  چون واهمه داش
حالي که خصوصیت جهاني شدن هویت ایراني براي ما فرصتي ایجاد 

مي کند«16 ) به نقل از احمدي، 1388، 210(.
ــت که ما را وادار می کند تا  تمامی این رویکردها ی اجتماعی اس
ــیوه های تربیتی را احساس  ــفه ی آموزش و ش لزوم تجدید در فلس
کنیم، باشد تا تغییري مناسب با شرایط زمانه، مقدمات آینده ی بهتر 
را پیش روی فرزندان ما قرار دهد و آنان را از آزادی مشروع و رفاه و 

ــوزش عالي هنر با تاکید بر متغیرهاي  تبیین ویژگي هاي هویتی آم
فرهنگي در ایران امروز
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آرامش نسبي، در این دنیاي صنعتي و بحران زده از هجوم اطالعات 
و فن آوري بهره مند گرداند. 

اصول تعلیم و تربیت 
با توجه به تحوالت فرهنگی معاصر

ــد، در عصر حاضر تحوالت عمیقی در  همانگونه که بارها ذکر ش
کلیه ی شئون اجتماعی، فرهنگی و ... ایجاد گردیده است، در همین 
ــتا دکتر علی شریعتی در کتاب خود با عنوان اصول و فلسفه ی  راس
ــد؛  ــاره کرده و می نویس ــم و تربیت به نکته ی قابل توجهی اش تعلی
»علم و فن آوری در ارتباطات، وضع تربیتی، ایده آل های اجتماعی، 
میزان ها و استانداردهای اخالقی، آداب دینی، وضع طبقاتی، شغل و 
حرفه، تغییرات شگرفی بوجود آورده است« )شریعتی، 1380، 28(. 
او همچنین معتقد است که نظام آموزشی جامعه در چنین شرایطی 
ــیت نشان داده و در  بیش از همه باید در مقابل این تغییرات حساس
ــته، مخاطبان و  کلیه ی جنبه های تربیتی خود با توجه به تنوع رش
ــنا سازد. از سوی دیگر در  دانش آموزان را با اینگونه تحوالت روز آش
شرایط معاصر توجه به موضوع میراث فرهنگی، از اهمیت خاصی در 
ــت به همین دلیل نیز دکتر  ــوزه ی آموزش و تربیت برخوردار اس ح
ــریعتی  اصول برخورد با میراث فرهنگی را  اینگونه دسته بندی  ش

مي نماید17؛
ــتم تربیتی و نظام آموزشی کشور باید به نحوی برنامه  1- سیس
ریزی شده و تدوین گردد که به فهم میراث فرهنگی جامعه کمک 
ــاگردان روشن سازد تا آنجا که  کند و اهمیت و ارزش آن را برای ش

حس قدردانی شاگردان را در مقابل میراث فرهنگی برانگیزد. 
ــام تربیتی نباید تنها به انتقال و حفظ میراث فرهنگی  2- در نظ
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 
ــی و زمانی مورد تحلیل و نقد قرار داد. مهم  ــود و وجهه ی عقالن وج
ــت که شاگردان به اندازه ی کافی رشد فکری داشته باشند تا  این اس
بتوانند ارزش میراث فرهنگی و سنت های برجای مانده از اجداد خود  
را درک کنند. در آن صورت است که می توانند آنچه را که مفید است 

حفظ نمایند و به مابقی احترام بگذارند.
3- توسعه و ارتقای ارزش ها و پیشرفت میراث فرهنگی از عمده 

وظایف بعدی نظام های آموزشی در این حیطه است. 
»افتخار نصیب ملتی است که بر آثار گذشتگان خود اضافه کند و 
در رشته های مختلف، افکار،  نظریات، آداب و ایده هاي تازه ای بوجود 
ــاگردان در توسعه و پیشرفت میراث  آورد. کارمهم مربی کمک به ش

فرهنگی است« )شریعتی، 1380، 28(. 
ــي معاصر مي توان  ــرایط محیط ــا اندکي واقع بیني و درک ش ب
ــردي18 در آموزش عالي،  ــت یافت که رهبري راهب به این باور دس
ــرو در فن آوری و  ــور هاي پیش ــرفته و کش که در اکثر جوامع پیش
صنعت به موضوعي جدي و حیاتي تبدیل گشته و در ساختار هاي 
سیاسي و برنامه هاي اجرایي، دستآورد هایي موثر نیز داشته است، 
ــور هایي همچون ایران آنگونه که شایسته ي سابقه و تاریخ  در کش

ــت مورد توجه قرار نگرفته  پر افتخار نظام آموزش و تربیت آن اس
ــا ضرورت آن نیز توسط برنامه ریزان و طراحان سازماني،  و چه بس
ــته است شناخته نشده و در نظر گرفته نمي شود.  آن طور که بایس
ــت که »در شرایط محیطي، آموزش عالي، بدلیل  این در حالي اس
ــالب ارتباطات و اطالعات، تکامل  تعامل فزاینده عواملي مانند انق
ــریع  ــدن، روند س ــریع دانش در حوزه هاي مختلف، جهاني ش س
مشتري محوري و در نتیجه تشدید رقابت ها، به سوي پیچیدگي و 
پویایي هر چه بیشتر پیش مي رود. تغییر محیط موجب پارادایم ها، 
ــاختار ها و نقش هاي آموزش عالي و  ــي ها، س فرهنگ ها، خط مش
ــده است.  نیز الگوهاي آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعي آن ش
ــتمي  ــده، تغییر در محیط یادگیري و قلمرو سیس تغییرات یادش
ــي، تغییر در  ــاي آموزش عال ــي، تغییر در خروجي ه ــوزش عال آم
ــي و هدایت)رهبري(  ــعه آموزش عالي و البته تغییر در ارزیاب توس
ــه اي و بین المللي را در پي  ــطوح ملي، منطق آموزش عالي19 در س
داشته و خواهد داشت. عالوه بر اینکه آموزش عالي، هم زمان تحت 
ــري در محیط بین المللي،  ــرایط متفاوت و متغی تاثیر عوامل و ش
ــخگویي به آنها است... از  ــت، که ناچار از پاس ملي و منطقه اي اس
سوي دیگر ... واکنش آموزش عالی به شرایط و اقتضائات محیطي 
ــتم آموزش عالي  ــي از آن، به توان سیس و چالش ها و نیاز هاي ناش
ــتگي دارد20. در حقیقت  ــازي خود و خلق تغییر بس در متحول س
آموزش عالي اگر مي خواهد از تغییرات عظیم و سریع محیطي عقب 
نماند و کارآمدي، معناداري و استمرار بقاي خود را از دست ندهد 
ــده، هدفمند و معنادار  ــد در خود و محیطش، تغییرات قصد ش بای
ــت که  بیافریند« )ترک زاده،143،1388(. و تنها در این صورت اس
آموزش عالي مي تواند در راستاي تحقق اهداف فرهنگي و متناسب 
با قابلیت  و ظرفیت هاي کاربردي خود در جامعه قدم هاي مثبت و 
متناسب با ماهیت وجودي خود بردارد. اگرچه نمونه هاي بسیار از 
نظام هاي آموزشي و سیستم هاي تربیتي امروز را مي توان مثال زد 
که بنابر مقتضیات سیاسي و به قصد ترغیب حمایت هاي دولتي، از 
این هدف دور شده و دچار کژکارکردي21 شده اند. تحقق و دستیابي 
ــاید رجعتي به ارزش هاي فرهنگي و هویت هاي  به این شرایط، ش
ــه اي که البته به صراحت در  ــي، ملي و آییني را مي طلبد، نکت بوم
ــر فصل تمامی رشته های هنری توسط برنامه ریزان و طراحان و  س

همچنین در نقشه ی جامع علمی کشور بر آن تاکید شده است.22
در بخشی از نقشه جامع علمی ایران آمده است که؛ هر کشوری 
باید بر اساس مبانی فکری، هویتی و پیشینه ی فرهنگی و فلسفه ی 
ــمی)اعم از  ــرای انواع تربیت رس ــی خاص جامعه خویش، ب تربیت
عمومی و تخصصی( تبیین فلسفی ویژه و الگوهای نظری مناسبی 
را بر اساس آن، ساخته و پرداخته نماید؛ زیرا نه تنها تربیت رسمی 
ــرایط  ــر چیز تابع مقتضیات محیط اجتماعی بوده و ش بیش از ه
ــای آن را رقم بزند بلکه  ــه می تواند حدود و ثغور و ویژگی ه جامع
ــوب و تداوم ویژگی های  ــن تثبیت فرآیند های تحول مطل همچنی
ــمی آن است. این  مورد نظر هر جامعه نیز مرهون نظام تربیت رس
ــفه ای ویژه و طراحی الگوی نظری،  ــت که تبیین فلس در حالی اس
ــاس نیاز به حضور مفاهیمي همچون  نیازمند ایجاد انگیزه و احس
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ــف  ــانی برای کش ــه ی انس فرهنگ، هنر، معنویت، اخالق و اندیش
ــابقه ی فرهنگ  ــت را دارد، نیازی که جزء مبانی هنر در س حقیق
ــنتی ایرانیان بوده و هست. این نوع  ــرق و بخصوص هنرهای س ش
ــفانه در هیچ سطحی از آموزه های درسی و واحدهای  نگرش متاس
ارائه شده در رشته های هنری نمود نیافته، اگرچه در تدوین اهداف 
ــته ها لحاظ گردیده است. در این راستا، و به منظور  اصلی این رش
ایجاد احساس نیاز به این مفاهیم بنیادی در جامعه و از آن مهم تر 
در سطوح آموزشی و تربیتی، الزم است تا ضمن توجه به مفاهیمي 
کلیدي همچون؛ نقش و عمل کرد استاد، صحت آگاهي هاي علمي 
ــرایطي جهت گزینش شایسته ترین  و به روز او و درنهایت ایجاد ش
ــد گزینش فعلي  ــر در روند ناکارآم ــي ایجاد تغیی ــتادان و حت اس
ــیوه های آموزش و پژوهِش استاد محور که بر  دانشجو، با تغییر ش
ساختار نقلی استوار است، برنامه های درسی و آموزشی را بر پایه ی 
ــش گری و پژوهش  محوری تدوین نمود، در این صورت است  پرس
ــت تا با توجه به مفاهیم اخالقي، معنوي و  که می توان انتظار داش
ــگاه و جامعه  ــاني، وضعیت جدایی علم و عمل و دانش ــت انس هوی
ــود. »مسئله ي اخالق در  ــت تکرار نش که امروز گریبان گیرمان اس
ــط به حریم خصوصي، حقوق  ــوزه ي تولید و پردازش دانش، فق ح
مالکیت معنوي، محتواهاي مبتذل، یا گمنامي محدود نمي شود و 
ــایل اصولي تر و بنیادیني همچون هویت و درک ما از دیگري  مس
ــه فهمي از تاثیر  ــود. از آنجا که براي نایل آمدن ب ــامل مي ش را ش
ــري، باید همین مفاهیم  ــش بر تعامالت اجتماعي و حیات بش دان
ــي  ــوژه را در ارتباط با جامعه و اجتماع مورد بازاندیش هویت و س
قرار داد؛ اخالق یکي از موضوعات مهم جوامع دانایي شده است. به 
بیاني دیگر، در جوامع دانایي، سطح دیگري از بحث پیرامون اخالق 
مطرح مي شود و شناخت تحوالت جاري بدون مراجعه به مفاهیم 

اخالقي محال است« ) یزدان پور،97،1388(.
بسیار پیش می آید که از خود می پرسیم؛ چرا علیرغم سابقه ی 
درخشان و فرهنگ گسترده ای که در تاریخ برای ایران زمین ثبت 
ــترده ای که در  ــت و با توجه به تالش های گس و ضبط گردیده اس
حوزه های مختلف می شود، توسعه ی مطلوب و افتخارات مشابهی 
حداقل در عرصه های هنری همچون قرون گذشته به بار نمی آید و 
ــکوه و جالل همراه با معنویت و آرامش در آثارهنري معاصر  آن ش
ــاید بتوان  متجلی نمی گردد؟ با اندکي تدقیق و تعمیم مفاهیم، ش
ــیار دانشگاه امام  ــخ را در گفتاري از دکتر اصغر افتخاری دانش پاس
ــانی، تربیت دینی و ارزش  صادق)ع( در خصوص ارتباط علوم انس
راهبردی این گونه علوم در چارچوب گفتمان اسالمی جستجو کرد 
ــی قرار داده و  ــعه ی آن را مورد نقد و بررس ــد و توس که امکان رش

جایگاه تربیت را در علوم انسانی به چالش کشانده است.   
ــت، در بسیاری از  ــبت علم و تربیت چیس ــش که نس »این پرس
گفتمان های جاری پاسخ درخور توجهی نیافته و چنین تصور شده 
ــه  که تربیت مقوله ای ناظر بر رفتار و علم مقوله ای مربوط به اندیش
است؛ لذا می توان از اجتماع یا افتراق آن دو بدون آن که به دیگری 
ــت که از وجود  ــخن گفت. به همین خاطر اس لطمه ای وارد آید، س
ــخن گفته می شود.  عالمان با تربیت ضعیف و یا افراد بالعکس آن س

ــیاری سعی دارند، الگوی دینی را  این تفکر چنان رواج یافته که بس
نیز در همین چارچوب فهم نمایند. اما واقع امر آن است که خداوند 
متعال به گونه ای 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 نظام های سنتی، 
استاد شاگردی، مرید و مرادی و فرهنگ بومی ما سابقه ای به درازای 
ــز در آن جنبه های  ــت دارد که بیش از هر چی ــخ تعلیم و تربی تاری
اخالقی، معنوی، دینی و نیل به سعادت اخروی توجه داشته و اهتمام 
می ورزیدند. » در نظام استاد- شاگردي گذشته، سلسله مراتبي وجود 
داشت که شاگرد تالش مي کرد تا به استادي برسد. این سلسله مراتب 
آزمایش هایي بود که شاگرد مي باید از درون مشکالت و فوت و ففن 
ــه گري)کوزه گري( بگذرد تا به مرتبه ي خلیف، شیخ و استادي  کاس
برسد. نایل شدن به مقام استادي همراه با جشن و آیین هاي خاص 
ــنتي و اجتماعي توأم بود. وجود چنین آییني به نظم و  مذهبي، س
نسق و انضباط کاري آرایش مستحکمي مي داد و کار را با سختي و 
طاقت فرسایي اش قابل پذیرش و دل نشین مي ساخت و محیط کار را 
توأم با نشاط و شادي مي کرد...« )فیوضات، 1372، 71(. البته کاماًل 
ــت که این نحوه ی تفکر تا چه حد با شیوه ی تفکر جهانی  واضح اس
مغایرت داشته و از همین جاست که در بسیاری از شیوه های نوین 
و به تعبیری متمدن آموزشی، انکار گذشتگان و شیفتگی برای ابداع 

روش های جدید به چشم می خورد.23
ــتاِد شهید مرتضی مطهری، متفکر اسالمی معاصر با تکیه بر  اس
ــرایط تعلیم  آثار و آرائ بزرگان پیش از خود، به تبیین امکانات و ش
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 
ــود، باید قوه ی ابتکار او را زنده کند... علم، دو  ــتقالل رهنمون ش اس
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 می گیرد و منظور همان قوه ی 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
ــته هاي تجسمي و  ــرفصل و برنامه ي رش و اما اهدافي که در س
کاربردي از سوي وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري و شوراي انقالب 
ــاي هنر قرار داده  ــگاه ه فرهنگي مصوب گردیده و در اختیار دانش
شده، همگي بر این نکته تاکید دارد که هدف از آموزش این رشته ها 
در مقطع کارشناسي، تربیت نیرو هاي آگاه و محقق است که ضمن 
ــناخت نسبت به مباني نظري و عملي رشته ي مربوطه، موجبات  ش
ــب با نیازهاي جامعه تامین  ارتقاء و احیاء ارزش هاي دیني را متناس
ــي از اهداف اصلي معرفي شده ي این رشته ها آمده  نمایند. در بخش

است؛ 
ــه اصالت و  ــي و ملي با توجه ب ــت فرهنگ بوم ــظ و تقوی - حف

ارزش هاي اسالمي

ــوزش عالي هنر با تاکید بر متغیرهاي  تبیین ویژگي هاي هویتی آم
فرهنگي در ایران امروز
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- احیاء، حفظ و ترویج هنر به منظور اشاعه فرهنگ و هنر اصیل 
اسالمي ایران

- اشاعه ي فرهنگ معنوي و انتقال مفاهیم هنري، دیني و ملي از 
طریق گسترش مفاهیم هنر

ــور تربیت هنرمندان و  ــوم عملي و نظري به منظ ــوزش عل - آم
کارشناسان آگاه و متعهد در جهت حفظ حریم میراث هاي فرهنگي24
ــه تمامي این اهداف و مباني  ــت که اگرچ الزم به یادآوري اس
ــي که در سرفصل رشته هاي هنري ارائه و تدوین گردیده  آموزش
از جمله ارزش ها و اصول اولیه ي بومي، ملي و منطبق بر مفاهیم 
ــاختار  ــت، اما س ــالمي جامعه اس ــي و انتظارات آییني و اس دین
ــي، آن گونه که بایسته و شایسته است  اجرایي و برنامه هاي درس
ــن اهداف را دنبال نمي کند ضمن آن که در هیچ کجا از اهداف  ای
پیشنهاد شده ي آموزشي، تاکیدي بر تقویت قوه ي تخیل و ابتکار 
هنرجو به عنوان انساني متفکر، اندیشه محور و خالق در مواجه با 
تغییرات و سازگار با نیاز هاي روز جامعه مشاهده نمي شود. ضمن 
ــي نیز از دیگر  آن که بي توجهي به زمانمند بودن برنامه هاي درس
ــي بخصوص در  دالیل ضعف و کاهش کیفیت برنامه هاي آموزش
ــد، چرا که؛»ایجاد چابکي در برنامه هاي  رشته هاي هنري مي باش
درسي براي پاسخگویي به تغییر و تحوالتي که مي تواند برنامه ي 
ــب آن را با تقاضاي  ــي را به روز نگاه دارد و کارآیي و تناس درس
ــد«  ــیار مهم مي باش ــط از دانش آموختگان افزایش دهد بس محی

)مهرمحمدي،1387، 18(. 

آسیب شناسي ساختار آموزش هنر 
در نگاهي پیمایشي

ــت موجود و روند  ــتیابي به واقعی ــن بخش به منظور دس در ای
ــدن جایگاه  ــخص ش ــگاه و همچنین مش ــوزش هنر در دانش آم
ــنتي و توجه  ــگ، ارزش هاي س ــت، فرهن ــون هوی ــي چ مفاهیم
ــان معاصر، در  ــي و اجتماعي رایج در جه ــاي فرهنگ ــه متغیره ب
برنامه هاي درسي، به سراغ دانشجویان در حال تحصیل با سابقه ي 
ــي رفته و در بررسي پیمایشي جامعه  حداقل سه نیم سال آموزش
آماري حدود 721 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسي رشته هاي 
تجسمي و کاربردي دانشگاه سوره در پنج رشته تحصیلي و از آن 
میان بر اساس نمونه گیري طبقه اي و در نظر گرفتن خطاي حدي 
5% ، حجم نمونه اي به تعداد 25 نفر از هر رشته )نقاشي، گرافیک، 
ــتي، کتابت و نگارگري و هنرهاي اسالمي( در مجموع  صنایع دس
125 نفر به روش تصادفي انتخاب شده و به پرسشنامه ي تحقیق 
ــخ داده اند. سپس پاسخ ها توسط برنامه ي spss و با توجه به  پاس

آزمون spearman مورد ارزیابي و تحلیل زیر قرارگرفته است.25
ــاس پرسش هاي اصلي تحقیق و جستجو در خصوص  1- براس
ــاختار آموزش و برنامه هاي درسي رشته هاي  میزان هماهنگي س
ــت و فرهنگ بومي و دیني  ــداف آرماني و حفظ هوی ــري با اه هن
جامعه، بیش از 40% دانشجویان، اگرچه توجه به هویت فرهنگي و 
سابقه ي تاریخي را در پیشرفت تحصیلي وهنري خود مؤثر دانسته 

ــم را در برنامه هاي  ــگاه این مفاهی ــاد دارند اما جای ــه آن اعتق و ب
ــي خود کمتر از 10% محتواي درسي موجود یافته اند و بر  آموزش

این اساس جدول تحلیلي زیر قابل استنباط است؛

جدول 1- همبستگي متغیرهاي طرح شده در سئوال 1 و 2 پرسش نامه با سطح 
.spearmanمعني دار 0/01 بر اساس آزمون

پرسش 2پرسش 1
   1/0000/293ضریب همبستگي متغیرهاي پرسش 1

00/001سطح معني دار
125125تعداد

0/2931/000ضریب همبستگي متغیرهاي پرسش 2
0/0010سطح معني دار

125125تعداد

ــت که رابطه ی  با توجه به جدول تطبیقي 1 می توان بیان داش
ــطح اعتماد 95% معنادار بوده و این  بین دو متغیر موردنظر در س
فرض که علیرغم ارزش هویت ملی که در مفاهیم سنتی، بومی و 
ــتای حفظ و ارتقای شعور  ــه دارد و می تواند در راس آیینی ما ریش
ــد، در برنامه های  ــه مؤثر باش ــرفت فرهنگی جامع جمعی و پیش
ــجویان هنر، اهمیت و ضرورت  ــی و واحد های درسی دانش آموزش

آن تبیین نگردیده، تایید می شود. 
ــاي معاصر و لزوم  ــه متغیرهاي فرهنگي در دنی ــا توجه ب 2- ب
ــنتي و  همراهي با این تحوالت، ضمن توجه و حفظ ارزش هاي س
ــاس ارزیابی آماری  اعتقادات دیني، جامعه آماري مورد نظر بر اس
زیر معتقدند که؛ پیوند و همراهي این تحوالت فرهنگي و مفاهیم 
مدرن با باورهاي سنتي جامعه ضروري بوده اما متاسفانه راهکاري 
ــرفت هاي مدرن و سریع  براي چگونگي پذیرش و همراهي با پیش
ــي و آموزشي رشته ي خود  در دنیاي معاصر را در برنامه هاي درس

مشاهده و احساس ننموده اند.

جدول 2- همبستگي متغیرهاي طرح شده در سئوال 5 و 7 پرسش نامه با سطح 
.spearman معني دار 0/01 بر اساس آزمون

پرسش 7پرسش 5

    0/244-1/000ضریب همبستگي متغیرهاي پرسش 5

00/006سطح معني دار
125125تعداد

0/2441/000-ضریب همبستگي متغیرهاي پرسش 7
0/0060سطح معني دار

125125تعداد

با توجه به جدول 2 می توان بیان داشت که بین دو متغیر مورد 
ــش؛ یعنی لزوم همراهی با تحوالت مدرن و ضرورت بازبیني  پرس
ــنایی با این تحوالت در برنامه های درسی رابطه ی معناداری  وآش
ــده و همبستگی معکوس دیده می شود. بنابراین مي توان  یافت ش
چنین نتیجه گیري نمود که؛ سرفصل ها و اهداف آموزشي موجود 
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ــنا نمودن  ــم انداز مدوني در خصوص آش ــر، چش ــته ي هن در رش
دانشجویان با تحوالت دنیاي معاصر در ایران و جهان ندارد.

ــخ دهندگان،  ــت آن که، اگرچه بیش از 60% از پاس 3- در نهای
ــن آینده ي حرفه اي و  ــود را با امید به تامی ــته ي تحصیلي خ رش
شغلي انتخاب نموده اند و به این منظور پیش از انتخاب رشته به 
مطالعه و شناخت حدودی موضوع مورد عالقه ي خود پرداخته اند 
ــروع به تحصیل و قرارگرفتن در مسیر  اما تنها 4% آنها پس از ش
ــگاهي، هنوز به آینده خود در رشته  تحصیلي مورد  آموزش دانش
ــته ي انتخابي خود  ــان امیدوارند و بقیه از تحصیل در رش نظرش
رضایتي کمتر از 30% دارند. و به همین دلیل نیز بیش از 95% از 
دانشجویان ضرورت بازبیني سرفصل و برنامه های درسی رشته ی 
ــرعت تحوالت  هنری خود را با توجه به بازخوردهاي جامعه و س
فرهنگي معاصر و با امید به تضمین آینده ي حرفه اي خود، کاماًل 

احساس مي نمایند.
همان گونه  که در جدول3 مشاهده می شود رابطه ی متغیرهای 
ــجویان و ضرورت بازبینی سرفصل  ــغلی دانش تضمین آینده ی ش

دروس، رابطه  ای معنادار بوده وجهت همبستگی آن نیز معکوس 
است. به این ترتیب از آنجایي که اکثر سرفصل هاي رشته ي هنر 
در دهه ي اول انقالب اسالمي به تصویب رسیده، ساختار آموزشي 
دانشگاه هاي امروزي مي باید از برنامه هاي درسي، نظام مدیریتي، 
ــتاندارد روز و براساس نیازسنجي جامعه  تجهیزات و امکانات اس

تدوین و ارائه گردد.

نتیجه

ــده و استنتاج مطالعه ي آماري  چنانچه از جمیع مطالب ارائه  ش
مربوطه برمي آید، شیوه هاي رایج در آموزش عالي رشته ي هنر، فارغ 
ــم اندازهایي که در نقشه ي جامع  از اهداف، آرمان، چارچوب و چش
علمي کشور و یا سرفصل دروس و برنامه ي کلي این رشته ها مصوب 
شده و به دانشگاه هاي مجري ابالغ گردیده، از ضعف هایي برخوردار 
است که این مهم ضمن پاسخ به پرسش هاي طرح شده در این مقاله، 

نتایج زیر را نیز در پي خواهد داشت؛
- توجه به ارزش هاي ملي، بومي، آییني و هویت فرهنگي در امر 
ــگاهي، آن چنان که شایسته و بایسته ي سابقه ي  آموزش هاي دانش
تاریخي این سرزمین است به دانشجویان، انتقال نیافته و اهمیت آن 

تبیین نمي گردد.
- در بیشتر موارد، بدلیل عدم آگاهي از لزوم تعامل و ضرورت پیوند 
میان ارزش هاي سنتي با پیشرفت هاي سریع  زمانه،بصورت ناخواسته، 
تقابل و تضاد مفهومي میان سنت و تجدد در ذهن دانشجویان ایجاد 
ــاکله ي فکري آنها را دچار توهمي بي سرانجام در انتخاب  شده و ش

مسیر مي نماید. 
- اهداف، سرفصل هاي درسي و برنامه هاي مصوب آموزشي، عموماً 
تاریخ مصرف گذشته اند و علیرغم ارزش و اهمیت فرهنگي و هویتي 
ــاهده است، به هیچ عنوان با سرعت تغییرات و  که در آنها قابل مش
میزان تحوالت روز، همگام پیش نمي رود و درنتیجه ضرورت بازبیني 

آن کاماًل محسوس است.
ــترده ي فرهنگي،  ــاختاري جامعه و انتظارات گس - تحوالت س
ــي و جهاني در جامعه با اهداف تربیتي و  اقتصادي و تعامالت سیاس
توانمندي تخصصي فارغ التحصیالن همسو نبوده، عدم نیازسنجي در 
جامعه با برنامه هاي آموزشي، دانشگاه  را از پیوند و ارتباط سازنده و 
منطقي با دیگر نهادهاي اجتماعي جدا نموده است. به همین دلیل 

نیز انگیزه ي الزم براي ادامه ي تحصیل و پیشرفت حرفه اي در میان 
دانشجویان بسیار پایین است26.

ــي، کمبود  ــدي در امر مدیریت آموزش ــي و ناکارآم - بي انگیزگ
امکانات و تجهیزات استاندارد، آموزش هاي سلیقه اي و بي برنامه در 
کنار سردگمي دانشجو از نحوه ي تامین آینده ي شغلي در رشته هاي 
ــجویان و استاداني که شعله ي  ــده است تا تنها دانش هنري باعث ش
عشق به هنر را در روح کمال جوي خود زنده نگاه داشته اند، 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 دستآورد 
نهایي این متن، مي توان اهداف برنامه ي آرماني براي آموزش عالي را 
در چهار بخش اصلي یعني هویت پروري، به روزرساني، نیازسنجي و 

غني سازي اتوار دانسته و مطابق نمودار زیر ارائه داد.

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

جدول 3- همبستگي متغیرهاي طرح شده در سئوال 7 و 8 پرسش نامه با سطح معني دار 
.spearman 0/01 بر اساس آزمون

پرسش 8پرسش7
  0/246 -1/000ضریب همبستگي متغیرهاي پرسش 7

00/006سطح معني دار
125124تعداد

0/2461/000-ضریب همبستگي متغیرهاي پرسش 8
0/0010سطح معني دار

124124تعداد
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ــوزش عالي هنر با تاکید بر متغیرهاي  تبیین ویژگي هاي هویتی آم
فرهنگي در ایران امروز
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