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مجتبی دستور

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در ایران
(از دیدگاه اعضای هیئتعلمی هنرهای نمایشی)

چکیده
آموزشهای دانشگاهی باالترین سطح آموزشی هر کشور قلمداد میشوند و دانشگاهها بر اساس سطح
پیشرفت و نیازهای جامعه مأموریتهایی مانند آموزش ،پژوهش و خدمات تخصصی را بر عهده دارند.
کیفیت آموزش دانشگاهی ،کیفیت فرایند آموزش و یادگیری ،کیفیت مهارت و آموختههای
دانشآموختگان در آموزش عالی سازماندهی میشوند .تعلیم و تربیت نیروی انسانی هنرمند ،پژوهشگر،
ماهر و کارآفرین در هنر ،گسترش آموزش عالی هنر متناسب با نیازهای جامعه ،دانشافزایی و
توانمندسازی نیروی انسانی از اهداف عمدهی آموزش عالی هنرند .امروزه کیفیت ساختار نظام آموزش
عالی هنر و برنامهریزی آن مطلوب نیست .شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت این عرصهی آموزشی
هدف اصلی پژوهش حاضر است .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعهی آماری پژوهش
شامل  140نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه صداوسیما بوده و  103پرسشنامه تکمیل و ارسال شده
است .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامهای که پژوهشگر طراحی کرده است ،استفاده شده است .برای
روایی محتوایی از قضاوت اساتید خبرهی هنر استفاده شد و محاسبهی میزان پایایی با استفاده از آلفای
کرون باخ ،معادل  91درصد ،انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها نیز با استفاده از آمار توصیفی و آمار
استنباطی (آزمون تی تک نمونهای و آزمون رتبهبندی میانگینها فریدمن) انجام شد .نتایج پژوهش نشان
میدهند که به ترتیب عوامل آموزشی ،انسانی ،محیطی و ساختار نظام آموزشی در ارتقای کیفیت آموزش
عالی هنر مؤثرند.
کلیدواژهها :آموزش عالی هنر ،کیفیت ،عوامل آموزشی ،انسانی ،محیطی و ساختار نظام آموزشی

 1دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه صدا و سیما
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 -1مقدمه
آموزشهای دانشگاهی باالترین سطح آموزشی هر کشور قلمداد میشوند و به موازات توسعهی
کمی ،باید در جهت ارتقای کیفی نیز گامهایی اساسی برداشته شود .تفاوت دانشگاهها در رسالت ،نقشها و
برنامههای آنها ،در کیفیت آموزش آنها اثرگذار است و این امر موجب تحول نظام آموزشی آنها شده است.
هدف اصلی هر نظام آموزشی دانشگاهی ،یادگیری دانشجویان است و تحقق یادگیری به تعامل درونداد،
فرایند و برونداد نظام آموزشی بستگی دارد .دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس مأموریتهایی که
در جامعه دارند ،نقشهایی مانند آموزش ،پژوهش و ارائهی خدمات علمی-تخصصی را بر عهده دارند .آموزش
اولین و بدیهیترین مأموریت و رسالتی مورد توافق همه و بخش جداییناپذیر فعالیتهای دانشگاهی است.
بدون توجه به آموزش فعال و مؤثر در دانشگاه ،پژوهش اصیلی انجام نخواهد شد و به این ترتیب نمیتوان به
دو هدف دیگر دست یافت.
امروزه سرمشقهای سنتی آموزش (پداگوژی) در دانشگاه ،در حال تغییرند و الگوهای آموزشی و
فرایندهای یاددهی-یادگیری به سمت اهمیت دادن به حل مسئله ،مشارکت ،ایفای نقش ،موردکاوی و
الگوهای تفکر واگرا و خالق حرکت میکنند و مفهوم کیفیت آموزش دانشگاهی از دانش محض به دانش
همراه با مهارت باال برای کاربرد آن توسعه مییابد .کیفیت آموزشی پدیدهای نسبی و چندبعدی است و
کیفیت پدیدههای آموزشی (محتوا ،یادگیری دانشجو ،فضای آموزشی ،دانش و مهارت مدیران ،اعضای
هیئتعلمی و کارکنان و  )...به کیفیت دانشگاه بستگی دارد و بهبود کیفیت دانشگاه (اهداف آموزشی ،محتوا
و سازماندهی تحصیلی ،آموزش و پویایی سازمان دانشگاه) و ارتقای کیفی عملکرد دانشگاه در فضای
دانشگاهی یا فرهنگ آن امکانپذیر است .کیفیت محصوالت و خدمات در هر جامعه با کیفیت نظام آموزش
عالی آن جامعه در ارتباط است (فراستخواه.)368 ،1388 ،
از مسائل مهم اثرگذار بر کیفیت آموزش هنر در دانشگاهها ،نظام آموزش هنر است .این موضوع برای
نظام (برنامهی) آموزشی ،برنامهی درسی و سازماندهی موقعیت یادگیری در شیوهی آموزش هنر
مشکلآفرین بوده است .تفکر علم و هنر یاددهی و یادگیری در مدیریت آموزش عالی هنر موضوعی قابل
تأمل است زیرا محدود بودن دروس اختصاصی برای دانشجویانی با توانایی و استعدادهای متفاوت ،قدیمی
بودن برنامههای درسی و سرفصلها ،قضاوتمحوری آموزش هنر ،وابستگی افراطی روند تدریس به تجربه و
شیوهی استاد ،محدودیت زمان ردهها به ساعتهای خاص ،تمرین یکسان برای دانشجویان با استعدادهای
متفاوت و تبدیل شدن کارگاهها به قضاوت تکالیف برونکارگاهی ،ثمردهی نظام آموزش هنر را تضعیف
میکند و عالقهی دانشجویان مستعد را از بین میبرد (اشرافی.)56 ،1391 ،

نظام آموزش عالی هنر در ایران در مقایسه با دیگر حوزههای علمی از جمله علوم پایه ،علوم انسانی،
فنی و مهندسی ،کشاورزی و  ...رسالتها ،مأموریتها و اهداف متفاوتی دارد و در نظام آموزشی خود نیز
اهداف متنوعی (هنرهای نمایشی ،هنرهای تجسمی ،هنرهای رایانهای و دیجیتال ،معماری ،موسیقی و  )...را
دنبال میکند و هر یک از دانشگاههای هنر برای تحقق این اهداف تأسیسشدهاند .اهداف آموزش عالی هنر
عبارتاند از :تعلیم و تربیت نیروی انسانی هنرمند ،پژوهشگر ،ماهر و کارآفرین در هنر ،توسعه و ترویج علم و
نهادینه کردن اخالق حرفهای ،گسترش آموزش عالی هنر متناسب با نیازهای جامعه ،دانشافزایی و
توانمندسازی نیروی انسانی آموزش هنر و ( ...سند توسعهی آموزش عالی .)7 ،1390 ،از اهداف آموزش
دانشگاهی هنر در گروه هنرهای نمایشی میتوان به آموزش و تربیت نیروی انسانی موردنیاز برای تولید
برنامههای سینما ،تئاتر ،موسیقی ،رادیو و تلویزیون ،پرورش نیروی تفکر خالق دانشجویان بر اساس بینش
اسالمی ،آگاهیهای تخصصی و مهارت آنها درزمینههای گرافیک ،انیمیشن رایانهای ،کارگردانی برنامههای
تلویزیونی در برنامههای خبری و تلویزیونی و سینما اشاره کرد (برنامهی آموزشی رشتههای هنری مقطع
کارشناسی کارگردانی تلویزیون ،تلویزیون و هنرهای دیجیتال ،مصوب شورای گسترش آموزش عالی،1383 ،
.)6
پایین بودن کیفیت آموزش عالی هنر در ایران میتواند نتیجهی ضعف و نارساییهای ساختار نظام
آموزش دانشگاهی هنر ،عدم توجه به آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،عدم توجه به سنجش
استعدادهای هنری در پذیرش دانشجو از سوی سازمان سنجش و تأکید بر آزمونهای عمومی و پرسشهای
هنری معماری-محور ،عدم انطباق آموزشهای دانشگاهی هنر با نیازهای اجتماعی جامعه ،عدم توجه به
اصول تربیت هنری در طراحی رشتههای تحصیلی هنر ،کمبود فضا و امکانات آموزشی هنری برای آموزش
دانشجویان ،کمبود استادان با تخصصهای متنوع در مقطع دکتری هنر ،عدم امکان استخدام مدرسان
خبرهی هنر در دانشگاهها به دلیل مشکالت آییننامههای استخدامی هیئتعلمی باشد .با توجه به اینکه
کمبودها و کاستیهای فراوانی بر فرایند آموزش و برنامههای اجرایی هر نظام آموزشی ،به ویژه آموزش عالی
هنر اثرگذارند ،شناسایی این عوامل و ارائهی راهکار مستلزم پژوهش است.
پاسخ به این پرسشها اهمیت و ضرورت پژوهش را تبیین میکند :آیا عوامل آموزشی (برنامهی
آموزشی ،برنامهی درسی و سازماندهی موقعیت یادگیری) تأثیری بر ارتقای کیفیت آموزش هنر دارند؟
عوامل انسانی (استاد ،دانشجو و مدیریت دانشگاه) چگونه بر کیفیت آموزش عالی هنر اثر میگذارند؟ آیا
عوامل محیطی (فضای آموزشی ،ابزار و فناوری نوین ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) موجب ارتقای کیفیت
آموزش عالی هنر میشوند؟ و درنهایت ،آیا ساختار نظام آموزشی قبل از ورود به دانشگاه (آموزشهای رسمی
و غیررسمی) ،بر ارتقای کیفیت آموزش مؤثر است؟

در این پژوهش به منظور تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر (عوامل
آموزشی ،انسانی ،محیطی و ساختار نظام آموزشی) از دیدگاه خبرگان هنرهای نمایشی (اعضای هیئتعلمی
دانشگاه صدا و سیما) و متون آموزش دانشگاهی و شرایط زمینهای و محیطی جامعهی موردمطالعه استفاده
شده است.

 -2پیشینهی پژوهش
برای مطالعهی کیفیت در حوزههای آموزشی و پژوهشی دیدگاههای گوناگونی وجود دارد .برخی آن را
کمیتپذیر نمیدانند و برخی دیگر معتقدند تعریف دقیق و جهانشمولی از کیفیت (آموزش) وجود ندارد.
هاروی و گرین )34 ،1993( 1چهار مقوله را در کیفیت آموزش عالی شناسایی کردهاند .هر یک از این
مقولهها برای ارزیابی کیفیت ،از روشهای متفاوتی استفاده میکند :کیفیت بهمثابهی برتری؛ کیفیت
بهمثابهی توانایی دستیابی به اهداف؛ کیفیت بهمثابهی ارزش پول؛ کیفیت بهمثابهی تغییر و تحول .کیفیت
آموزشی مفهومی نه چندبعدی ،بلکه پر بعد است .ابعاد کیفیت فعالیتهای آموزشی-پژوهشی ایستا نیستند،
آنها در بطن تغییرات درون و برونسازمانی تغییر میکنند .آنچنان که شناسایی دقیق عوامل تأثیرگذار بر
کیفیت دشوار است (یمنی .)94 ،1380 ،برخی کیفیت آموزش دانشگاهی را تابعی از کیفیت دانشجویان به
عنوان دریافتکنندگان و متقاضیان آموزش ،کیفیت مدرسان به عنوان عرضهکنندگان و ارائهدهندگان آموزش
و کیفیت امکانات و تجهیزات آموزشی ،خدمات اداری و سازمانی به عنوان محیط حمایتی و پشتیبانیکننده از
آموزش ،میدانند .هریک از این عوامل زیرشاخههایی نیز دارند (عمادزاده .)249 ،1384 ،برخی دیگر ،کیفیت
آموزش را متشکل از کیفیت عملکرد ،کیفیت تدریس ،کیفیت مدرسان و کیفیت منابع اختصاصیافته
میدانند .نیستانی ( )162 ،1383و بازرگان ( )72 ،1383کیفیت آموزش را متأثر از کیفیت دروندادها،
شامل ویژگیهای معلمان (مدرک تحصیلی ،سن ،تجربه ،رشتهی تحصیلی ،توانایی تخصصی و نگرش) ،فضا،
امکانات ،تجهیزات ،ویژگیهای تشکیالتی و سازمانی ،فرایندها ،شامل رفتار سازمانی ،رفتار معلم و رفتار
یادگیرنده و بروندادها ،شامل سطح دانش ،مهارت و نگرشهای کسبشده ،میدانند .فراستخواه ()12 ،1388
کیفیت آموزش دانشگاهی را سازگاری خالق با محیط بیرونی و تغییر در نحوهی نگرش به مسائل درونی،
مانند دانشجو ،استاد ،کارکنان ،فرایندها ،ساختارها ،فرهنگسازمانی ،روشها ،الگوها ،سبک رهبری،
شیوههای تدریس ،سطح تحقیقات و تعامالت ،کم و کیف خدمات تخصصی و  ...میداند.
یمنی ( )12 ،1391ویژگیهای آموزش دانشگاهی را اینگونه برشمرده است :هنر ارتباط با دانشجو،
هنر فهم دانشجو و هنر آموختن به دانشجو ،مفهومسازی نظری دربارهی جریان آموزش و پژوهش در

موقعیتهای یادگیری و سازماندهی آنها ،چارچوب عملی برای اعضای هیئتعلمی ،مدیران و کارشناسان
دانشگاهی ،ایجاد و تقویت شوقوذوق دانشجویان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ،توجه به فرهنگ
یادگیری در دانشگاه ،ارزیابی (مستمر) عملکرد سازماندهی آموزشی -پژوهشی و خدماتی دانشگاه،
سازماندهی فعالیتهای یادگیری بر اساس ارتباطات انسانی و فهم متقابل عوامل گوناگون (برنامهی درسی،
فعالیتهای آموزشی ،نتایج) در بستر عوامل بیرونی و درونی دانشگاه.
برای بررسی کیفیت دانشگاهی ،سه مقوله قابلتوجه است :الف) اهداف آموزشی ،محتواها و
سازماندهی تحصیلی که میتوان از آنها با عنوان برنامههای تحصیلی نام برد ،ب) آموزش :آموزش یکی از
فعالیتهای اساسی و بنیادی دانشگاههاست و بدیهی است کسی که آموزش میدهد ،از اهمیت ویژهای
برخوردار است ،ج) پویایی سازمان :پویایی سازمان دانشگاه در ارتقای کیفی عملکرد دانشگاهی مهم است.
یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر در پویایی سازمان ،فرهنگ سازمانی دانشگاه است .فرهنگ سازمانی
مجموعهای از مفروضات ،ارزشها ،اعتقادات و هنجارهایی است که اعضای سازمان در آنها سهیماند و در
طول زمان ،به تدریج در سازمان شکلگرفتهاند (یمنی .)279 ،1391 ،بر اساس اصل کیفیت در فرایند
آموزش ،هدف اساسی آموزش در کالسهای دانشگاهی ،گسترش تواناییهای دانشجو برای یادگیری است،
بنابراین مسئلهی کیفیت آموزشی از ابعاد گوناگون کیفیت یادگیری ،کیفیت ارتباطات ،کیفیت فناوری
آموزشی مورداستفاده در کالس و کیفیت آموزش و پژوهش قابلتوجه است (صباغیان .)127 ،1383 ،برای
ارزیابی کیفیت دانشگاهی الزم است محصوالت دانشگاهی (آموزش ،مهارت دانشجویان ،فعالیتهای حرفهای
مرتبط با دانشجویان ،تحقیق و انتشارات دانشکده و گروههای آموزشی) شناسایی و فرایند شکلگیری
محصوالت ،تأثیرات و پیامدهای آنها بررسی شود ،بنابراین کفیت آموزش دانشگاهی را باید با درک زمینهای
بودن ،چندبعدی بودن ،پیچیدگی ،تحولپذیر بودن ،درونزایی و برونزایی ،تام بودن و نسبی بودن آن
مطالعه کرد .کیفیت هر پدیدهای را باید در بستر زمینهی پیدایش آن و با درک بههمپیوستگیهایی که با
دیگر پدیدهها ،در مکان و زمان دارد بررسی کرد (یمنی.)1380،160 ،
تاریخ آموزش هنر در ایران را میتوان به دو دورهی عمدهی آموزش سنتی (آموزش استاد–شاگردی
که در آن فرایند آموزش سینه به سینه بود و استاد مقامی معنوی همچون مقام پدر داشت) و آموزش نوین
دانشگاهی تقسیم کرد .آموزش نوین در دورهی قاجار ،با ورود نظام آموزشی جدید هنر که اقتباسی از نظام
آموزشی مغرب زمین بود ،شکل گرفت .با تأسیس دارالفنون شیوههای نوین آموزش در ایران به تدریج
متحول و فرایند طوالنی آموزش زیر نظر یک استاد به آموزش در کوتاه مدت زیر نظر چند استاد تبدیل و آن
رابطهی مراد و مریدی کمرنگ شد (محمدزاده .)265 ،1384 ،استانکویچ  )3 ،1992(2در بررسی تاریخ
آموزش هنر در سطح بینالمللی ،چهار رویکرد عمده را از یکدیگر جدا میکند :رویکرد نخست رویکرد

کالسیک است که به تأثیر توسعهی صنعت و مدرنیسم بر فراگیر شدن آموزش هنر در جامعه میپردازد.
رویکرد دوم ،رویکرد تازهای است که تأثیر فراگیر شدن آموزش هنر بر توسعهی مدرنیسم و حتی صنعت را
بررسی میکند .رویکرد سوم ،رویکرد رمانتیک است که بر محتوای آموزش خالقیت در هنر تأکید دارد .این
رویکرد ،آموزش هنر را با میزان پرورش هنرمندان حرفهای ارزیابی میکند .در تاریخ هنر اغلب این رویکرد
دنبال میشود .رویکرد چهارم برخالف رویکرد رمانتیک ،به دنبال توسعهی هنر حرفهای در جامعه نیست
بلکه به پیوستگی هنر و زندگی روزمره عالقهمنداست ،ازاینرو باید آن را رویکرد ضد رمانتیک نامید .در این
رویکرد تمایز میان هنرهای زیبا و هنرهای دستی نادیده گرفته میشود و آموزش هنر نه به شکل حرفهای
آن ،بلکه به شکل غیرحرفهای و تفننی موردتوجه قرار میگیرد .در طول تاریخ هنر ،شیوههای خلق اثر هنری
همواره تغییر کردهاند .نظام آموزشی هنر نیز بستر پیچیدهای از تأثیرات و ایدههایی بوده که با چالش انتقاد
هنرمندان ،اساتید هنر ،منتقدان هنر و دیگر دستاندرکاران عرصههای هنری روبهرو بوده است .این نظام
همواره با پژوهش و اتخاذ رویههای علمی تالش کرده است با دانش روز تعامل داشته باشد.
آموزش دانشگاهی هنر که امروزه در اغلب دانشگاهها دنبال میشود ،به دنبال فراهم آوردن
زمینههای پرورش هنرمند است؛ این نوع آموزش به تربیت کارشناسان هنر و متخصصان ارزیابی فرهنگی
منتهی میشود .شرکت در کالسهای دانشگاهی که در ایران با فرآیند ثبتنام در کنکور و انتخاب رشتهی
تحصیلی همراه است ،بیش از آنکه بر اساس تصمیم فرد برای هنرمند شدن باشد ،نوعی تصمیم برای آیندهی
شغلی و متخصص شدن است .به عنوانمثال ،اغلب تحصیلکردگان هنر مشاغلی اداری در سازمانهای
فرهنگی دارند که ارتباط مستقیمی با حرفهی هنری و هنرمند بودن ندارد (کارلین .)312 ،1968 ،شیوههای
مطرح در آموزش عالی هنر نیز همگام با دیگر حوزههای دانشگاهی بازبینی و متحول شدهاند .این بازبینیها
عالوه بر محتوای دروس آموزشی ،روشها و نظریههای موجود را نیز هدف قرار دادهاند .رویکردهای سنتی در
آموزش هنر ،امروزه بیشازپیش نقد شده و تفکر نقادانه ،تفکر خالق و توجه به بسترهای سیاسی ،تاریخی و
اجتماعی آموزش و محتوا و ساختارهای ایدئولوژیک آن ،به جزء جداییناپذیر نظام آموزش هنر در بسیاری از
دانشگاههای مطرح دنیا تبدیل شدهاند (صالحی.)80 ،1391 ،
آموزش عالی هنر در ایران به دلیل عدم ارتباط منطقی با آموزشهای قبل از ورود به دانشگاه و
بیتوجهی به آموزش هنر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،با چالشهای بزرگی روبهرو است (فالح و
رضایی راد .)25 ،1388 ،یکی از مؤلفههای اصلی آموزش دانشگاهی ،کیفیت کارکردهای آموزشی و
فرایندهای یادگیری-یاددهی است که در این میان ،دستاوردهای یادگیری نقشی اساسی دارند .از اهداف
کالن آموزش هنر می توان به ارتقای کمی و کیفی هنر ،تحول در نگرشها ،روشها و محتوای آموزش هنر،
حمایت از آموزشهای بنیادی و کاربردی در حوزهی هنر ،روزآمدسازی محتوای آموزشی رشتههای هنر و

نظارت بر ارتقای کیفی آنها اشاره کرد .عالوه بر این در سند تحول راهبردی نظام آموزش عالی کشور در
حوزهی هنر ،بنای نظام آموزش عالی بر پایهی اصل کیفیت آموزش و اصالح و بازنگری متون و برنامهها و
روشهای آموزشی از اهمیت ویژهای برخوردار است .از راهبردهای کالن آموزش عالی هنر میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
الف) حمایت از دانشگاههای برتر هنر به منظور قرار گرفتن در تراز دانشگاههای برتر ایران و جهان
ب) استعدادیابی و حمایت از سرمایهی انسانی
ج) انتخاب ،سطحبندی و تقویت تعدادی از دانشگاهها و دانشکدههای هنر برای آمووزش و تربیوت
نیروی انسانی در حوزههای اولویتدار هنر
د) توسعهی کمی و کیفی دورههای تحصیالت تکمیلی هنر ،متناسب با نیازها و اولویتهای نسبی
مناطق مختلف کشور
ه) بازنگری رشتههای هنر و میزان پذیرش دانشجو بر اساس نیازهوای جامعوه و منواطق مختلوف
کشور
و) تنوعبخشی در شیوههای پذیرش دانشجوی هنر با تأکید بر اولویتهای نسبی منواطق مختلوف
کشور
ز) توسعهی آموزشهای مهارت-محور هنر متناسب با نیازهای منطقه
بر اساس نقشهی جامع علمی کشور ،توسعهی نظام آموزش عالی هنر تقاضامحور است و اصالح و تدوین نظام
برنامهریزی آموزشی و پژوهشی هنر با توجه به نیازهای جامعه ،صنعت و تحوالت روزافزون علوم انجام و بر
گسترش مرزهای دانش بر اساس مبانی اسالمی تأکید میشود .این امر مستلزمچند نکته است )1 :بازتعریف
مأموریت دانشگاه از آموزش به آموزش ،پژوهش و کارآفرینی و برقراری جریان مستمر ارتباط علمی و فنی
بین نهادهای تحقیقاتی و بنگاههای اقتصادی و اجتماعی به منظور رفع نیازهای جامعه و کاربردی کردن علم
و فناوری و تقویت تقاضامحوری )2 ،ایجاد هماهنگی در دروس دانشگاهی هنر به منظور تأمین نیازهای
بخش مربوطه در کشور )3 ،توسعهی آموزشهای علمی-کاربردی و مهارت-محور هنر متناسب با آمایش
سرزمین و نیازهای منطقه )4 ،توسعهی آموزشهای کارآفرینی در دانشگاهها و دانشکدههای هنر )5 ،طراحی
و توسعهی آموزش هنر برای تربیت پژوهشگران هنر و معماران موردنیاز جامعه )6 ،توسعهی مهارتهای
تحقیقاتی استادان و پژوهشگران هنر ،مهارتهایی مانند تفکر منطقی ،روشهای آمارگیری و افزایش
دسترسی به منابع اطالعاتی )7 ،بازنگری در میزان پذیرش دانشجوی هنر بر اساس نیازهای جامعه و صنعت،
 )8استعدادیابی و حمایت از سرمایهی انسانی (اساتید ،دانشمندان ،دانشجویان ،نخبگان و استعدادهای
درخشان) )9 ،برنامهریزی برای همراه ساختن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئتعلمی با نقش

تربیتی و اخالقی آنان در مراکز آموزشی و سطح جامعه )10 ،باال بردن سطح رفاه زندگی اساتید هنر)11 ،
تقویت نظام شایستهساالری در نهادهای آموزشی هنر و  )12افزایش منزلت و صالحیت ،مرجعیت علمی و
اجتماعی استادان هنر.
هدفهای نظام آموزشی بر اساس نیازهای جامعه تعریف میشود و در راستای توسعهی فرهنگی
اجتماعی کشور است (میرزا بیگی .)33 ،1380 ،انطباق آموزشهای دانشگاهی با نیازهای اجتماعی برای
توسعهی نظام آموزش عالی هنر ضروری است اما به نظر میرسد بسیاری از برنامههای درسی ارائهشده در
دانشگاهها ،کاربردی در دنیای واقعی ندارند ،بنابراین توجه به برنامهی آموزشی دورههای تحصیلی ،برنامهی
درسی و محتوای رشتههای تحصیلی ،شیوهی ارزشیابی مناسب برای هنر ،سازماندهی فعالیتهای یادگیری
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و تکالیف مستقل برای شکوفا شدن استعداد هنری دانشجویان مهم است (آزادهفر .)130 ،1388 ،ایزنر

معتقد است الف) در امر ارزشیابی هنر باید به پیامدها توجه کرد و نه به اهداف ،زیرا در جریان یاددهی-
یادگیری هنر معموالً با نتایج پیشبینینشده روبهرو میشویم ،ب) در ارزشیابی هنر نباید توجهها تنها
معطوف به حاصل و نتیجهی کار با مهارت تازه ،نگرشهای تازه و درک و فهم تازه باشد ،بلکه باید به فرایند
یادگیری ،کیفیت درگیری با تکالیف و مهارتها و  ...توجه شود ،ج) امر ارزشیابی هنر باید برای مخاطب،
فرصتی برای ایفای نقش فراهم کند آنچنان که فراگیران به مهارت خودارزیابی برسند و این از اهداف
اساسی تعلیم و تربیت است ،د) توجه به لحظهلحظهی فرایند یادگیری هنر ،میتواند دادههای بسیار ارزشمند
و معتبری برای قضاوت هنری فراهم سازد (ایزنر80 ،1998 ،؛ به نقل از مهرمحمدی.)32 ،1390 ،
آموزش هنر در ایران ،پیش از دورهی قاجار به شکل نظام سنتی استاد–شاگردی بود و این سنت از
نیمهی دوم دورهی قاجار ،با ورود نظام آموزشی جدید هنر به ایران تغییر کرد .میرزا تقیخان امیرکبیر در
سال  1269ه.ق برای تشویق صنایع داخلی مجمع دارالصنایع را تأسیس کرد .اما باید دارالفنون را نخستین
مؤسسه با شیوههای نوین آموزشی برای تعلیم و تربیت هنرجویان دانست (محمدزاده .)264 ،1384 ،ساختار
اجتماعی آموزش هنر با سنجش مناسبات دانشجویان با استادان خود در زمینههای اجتماعی و آموزشی
ارزیابی میشود .گستره و عمق روابط پویای شناختی و آموزشی میان دانشجو و استاد در فضای آموزشی
دانشگاه و کالس درس ،عالوه بر متغیرهای کالن اجتماعی ،به متغیرهایی نظیر ویژگیهای سازمانی و محیط
دانشگاه ،بهطور عام ،و ویژگیهای شخصیتی ،اخالقی و علمی دانشجویان و استادان ،بهطور خاص ،بستگی
دارد .از سوی دیگر ،تعامل فرایندی اجتماعی و هدفدار است که بالقوه میتواند منجر به تفاهم و تعارض
شود .باید گفت این تأثیرگذاری حتی پس از اتمام تحصیل دانشجویان نیز ادامه مییابد (زارع و همکاران،
.)58 ،1391

مطالعهی تاریخ هنر نشان میدهد که رویکردهای متفاوتی در آموزش هنر مطرح بودهاند.
رویکردهایی مانند «ارزشگذاری هنر برای هنر»« ،هنر برای خدمترسانی به سایر رشتهها» و «هنر برای
پرورش مهارتها و تولید آثار هنری» (مهرمحمدی .)122 ،1383 ،ایزنر ( )15 ،1986بر این باور است که
مهمترین اهداف و کارکردهای تربیت هنری در چهار مقولهی تولید هنری ،نقادی هنری ،تاریخ هنر و زیبایی
شناسی خالصه شده است .او یادآوری میکند که «تدریس نظامیافته و متوالی این چهار مقوله که انسانها
درزمینهی هنر با آن سروکار دارند ،دارای اهمیت و ارزش است» .آنها آثار هنری را تولید میکنند ،از هنر
قدرشناسی و آن را ارزشگذاری میکنند ،ارتباط آن را بافرهنگ و تاریخ درک میکنند و در نهایت آنرا
قضاوت میکنند .شاید اساسیترین تفاوت آموزش علم و هنر ناشی از آن است که در هنر پیشرفت معنی
ندارد ،در هنر فقط تغییر است و حرکتهای جدید .آموزش عمدتاً دیدگاههای زیباییشناسانه را غنی می
سازد و روشهای ساخت هنری را توسعه میبخشد .اینها مهمترین مباحث آموزش هنر از دورهی ابتدایی تا
دانشگاهاند و باید بر اساس سطح آموزش و متناسب با سنین آموزشی مطرح شوند (محمدزاده،1384 ،
.)270
از نظر هاتچیسون و فیست )1991( 8آموزش هنر در دانشگاهها اغلب تخصصی و آموزش در مراکز
هنری اغلب ابتدایی و مناسب برای اوقات فراغت است .فرآیند آموزش هنر ،سازوکاری برای حرکت از
غیرحرفهای بودن به حرفهای شدن است .ازاینرو پرداختن به آموزش همگانی و ابتدایی هنر به عنوان
زیربنای کشف استعدادهای هنری و فراهمسازی آموزش حرفهای هنر در جامعه سودمند خواهد بود .آموزش
همگانی هنر به معنای آموزش هنر بیرون از نهادهای عمومی آموزش یعنی مدرسه و دانشگاه ،است ،آموزش
همگانی هنر نوعی فعالیت فرهنگی و آموزش تفننی هنر در اوقات فراغت است .به باور کارلین ()1968
آموزش عمومی نوعی آموزش رسمی الزامی و اجباری در نهاد مدرسه است .هدف اصلی آموزش هنر در
مدارس آشنایی و شناخت عمومی با مبانی هنر ،شناخت مواد و ابزار ساخت هنر و در نهایت آزمونها و
تجربهی آفرینش هنر است .باید دانست که آموزش عمومی برخالف آموزش همگانی ،نوعی الزام رسمی در
آموزش است آموزش دانشگاهی هنر به دنبال فراهم آوردن زمینههای پرورش هنرمند است .به اعتقاد
کروس )1968( 9آموزش حرفهای نوعی آموزش خودانگیخته است که گاهی تا مدتها پس از آموزش
دانشگاهی دنبال میشود .آموزش حرفهای هنر عالیترین سطح تجربههای خالقانه و آفرینش هنر است،
یعنی مرحلهای که فرد هنرمند بودن را بهعنوان هویت حرفهای و شغلی خود برمیگزیند( .مریدی،1391 ،
.)349
پژوهشهایی که در حوزهی آموزش عالی هنر و کیفیت آن انجامشده است نشان از اهمیت آن دارند.
پایین بودن کیفیت آموزش عالی هنر در ایران میتواند به ضعفها و نارساییهای مدیریت سیاستگذاری و

برنامهریزی نظام آموزش دانشگاهی هنر مربوط باشد .رضایی ( )1392در پژوهشی پیرامون تربیت هنرمند در
نظام آموزش و پرورش ایران ،به این راهکار اشارهکرده است که برای ارتقای هنر تدوین چشماندازی برای
تربیت هنرمند در آموزش و پرورش کشور ضروری است .حسینی و همکاران ( )1391در پژوهشی به بررسی
الگویی برای بازنگری برنامهی درسی آموزش عالی هنر پرداختهاند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که در
بازنگری برنامههای درسی دانشگاهی در سالهای اخیر ،به دلیل نبود الگویی مناسب ،بیشتر بعد دانشی مورد
توجه بوده و تغییرات جدید علمی را بدون توجه به یادگیرندگان و جامعه به دنبال داشته است .نتایج
مطالعهی فرهمندخواه و همکاران ( )1391با عنوان ارزیابی برنامهی درسی هنر در آموزش عالی ،نشان داد
که به دست آوردن شناخت کلی از عناصر برنامهی درسی در کلیهی دروس تخصصی میتواند بر شکلگیری

الگویی مناسب برای رشتههای هنری تأثیرگذار باشد .ذاکر صالحی ( )1391در پژوهشی با عنوان سیر تحول
الگوهای مختلف دانشگاهی و جایگاه آموزش هنر در آنها ،به این نتیجه رسیده است که در فرایند تبدیل
دانشگاه به یک بنگاه اقتصادی و ظهور پدیدهی تکثیر و هنر در خدمت بازار سرنوشت اصالتهنری و
تجربههای ناب زیباشناختی دستخوش تغییرات بنیادین میشود .سلیمی ( )1391در پژوهشی با موضوع
مقایسهی شیوهی پذیرش دانشجوی کارشناسی هنر در ایران و  9کشور جهان ،با روش تحلیل کیفی ،به این
نتیجه رسیده است که بسیاری از این کشورها از استقالل عمل در شیوهی پذیرش دانشجو و نحوهی گزینش
برخوردارند و سنجش علمی داوطلبان ،تواناییهای بالقوه و بالفعل ،مهارتها ،میزان عالقه و خالقیت هنری
آنها و دیدگاه آنها دربارهی رشتهی موردنظر را معیار اصلی پذیرش قرار میدهند و بر فعالیت و عملکرد
داوطلب در دوران تحصیالت متوسطه توجه و تأکید دارند ،درحالیکه در شیوهی پذیرش دانشجو در ایران،
بدون توجه به تواناییهای هنری و عوامل فوق ،تنها به بُعد علمی ،بر اساس نمرههای کسبشده از طریق
آزمونهای چهارگزینهای توجه و کمتر به جنبهی استعداد هنری پرداخته میشود .نجومیان ( )1391در
پژوهشی با عنوان نقش پارادایمهای نظریه و نقد هنر در آموزش عالی هنر ،به این نتیجه رسیده است که در
حوزهی راهبردهای آموزشی نیازمند چرخشی پارادایمی در آموزش عالی هنریم و راهبردهای آموزش هنر

همواره تحت تأثیر نظریههای نقد قرار میگیرند .سوداگر ( )1391در پژوهشی با عنوان سمتوسوی تفکر در
آموزش هنر ،به این نتیجه رسیده است که شیوههای رایج آموزش هنر حتی در نوع مطلوب خود ،محصول
تفکر غربی و بازتولید همین تفکر است و بنابراین توجه به بنیانهای تفکر بومی برای برنامهریزی آموزشی و
ارائهی راهکار مطلوب با هدف برونرفت از آموزههای تفکر غربی ضروری است .مهدیزاده تهرانی و همکاران
( )1391در پژوهشی با عنوان بررسی ارزشیابی آموزشی در آموزش عالی هنر ،به این نتیجه رسیدهاند که
فعالیت هنری فعالیتی ذوقی ،خالقانه ،عملی و مهارتی است و بنابراین ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی

مشارکتی کارایی باالیی در ارزشیابی هنر دارند .مریدی ( )1391در پژوهشی با عنوان مطالعهی تطبیقی
آموزش عالی و آموزش آماتوری هنر در ایران ،به این نتیجه رسیده است آموزش ابتدایی هنر اگرچه اهداف

آموزش حرفهای و تخصصی در پرورش هنرمند را دنبال نمیکند اما از منظر جامعهشناختی ،کارکردهای
اجتماعی مهمی دارد و میتواند زمینهساز جهت دادن به متقاضیان مستعد در آموزش دانشگاهی هنر باشد
بنابراین پرداختن به آموزش ابتدایی هنر میتواند زمینهی گزینش و انتخاب دانشجو را در آموزش عالی هنر
تغییر دهد.
با وجود گستردگی پژوهشها باید اشاره کرد که هیچیک از آنها به بررسی جامع کیفیت آموزش
عالی هنر نپرداختهاند و عالوه بر این ،کیفیت آموزش دانشگاهی هنر که موضوع پژوهش حاضر است ،نادیده
گرفتهشده است .اگرچه پژوهشهایی با محوریت کیفیت آموزش عالی بهطورکلی وجود دارند اما بحث
کیفیت آموزش عالی هنر یا از نظرها دور مانده یا مطالعهای جامع دربارهی ان انجام نشده است .بر این اساس
پژوهش حاضر تالش میکند به شناسایی دیدگاه جامعی دربارهی کیفیت آموزش عالی هنر دست یابد

 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی ،پیمایشی است .جامعهی آماری متشکل از  140نفر از اعضای هیئت
علمی دانشگاههای هنر در زیرگروه هنرهای نمایشی بوده است که از این جامعه  103نفر با توجه به جدول
تعیین حجم نمونهی کرجسی مورگان ،10با روش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند
(حسنزاده .)132 ،1390 ،برای جمعآوری دادهها از پرسشنامهای که پژوهشگر در قالب  117گویه طراحی
کرده است ،استفاده شد .هر گویه دارای مقیاس  5درجهای لیکرت و دامنهی تغییرات آن  1-5است و
پرسشها بر اساس طیف لیکرت در پنج حالت خیلی زیاد ،زیاد تا حدی ،کم و خیلی کم ،درجهبندی شدهاند.
به منظور تعیین روایی از قضاوت اساتید این رشته و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرون
باخ ،11معادل  ،0/91استفاده شده است .پس از جمعآوری دادهها و کدگذاری آنها ،دادهها با استفاده از نرم
افزار

تجزیه و تحلیل و آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون  Tتک نمونهای و آزمون رتبهبندی

میانگینهای فریدمن )12استخراج شد (سرمد و همکاران.)169 ،1381 ،
اطالعات بهدستآمده در سطح مقیاس شبهفاصلهای قرار دارند و بر اساس نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرنف ،13فرض طبیعی بودن توزیع دادهها تأیید شده است .وزن عددی پاسخها از یک تا پنج و میانگین
توزیع سه است؛ بنابراین در آزمون تی تک نمونهای عدد فرضی عدد میانگین ،یعنی سه ،است .در واقع،
میانگین مقولهها و همهی عوامل تشکیلدهندهی آنها با عدد سه مقایسه میشوند؛ نتیجهی آزمون نشان
خواهد داد که آیا میانگینهای بهدستآمده از نتایج پرسشنامهها با میانگین فرضی تفاوت معناداری دارند یا
خیر؟ درصورتیکه نتایج باالتر از میانگین فرضی باشند میتوان گفت آن عوامل در ارتقای کیفیت آموزش

هنر مؤثر قلمداد شدهاند .برای رتبهبندی عوامل مؤثر بر آموزش عالی هنر از آزمون رتبهبندی میانگینهای
فریدمن استفادهشده است.
 .4یافتههای پژوهش
بررسی طبیعی بودن متغیرهای پژوهش
جدول  .1آزمون  K-Sبرای بررسی طبیعی بودن متغیرهای پژوهش
شاخصهای آماری متغیرها (عوامل)

n

K-S

Sig.

آموزشی

103

0/949

0/328

انسانی

103

0/705

0/703

محیطی

103

0/457

0/985

ساختاری

103

0/893

0/402

نتایج بررسی دادههای جدول شمارهی  ،1نشان میدهد که در سطح اطمینان  95درصد ،متغیرهایی که در
این پژوهش بررسی شدند ،توزیع طبیعی دارند زیرا مقدار سطح معناداری ) (Sig.محاسبهشده برای هر یک
از متغیرها ،از مقدار  ، α=0/05بزرگتر است.
فرضیهی اول :بین عوامل آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش هنر رابطه وجود دارد.
جدول  .2آزمون  tتک گروهی برای بررسی تأثیر عوامل آموزشی بر ارتقای کیفیت آموزش هنر
عوامل آموزشی

تعداد میانگین

محاسباتیt

انحراف

میانگین

نمونه

نمونه

معیار

نظری

برنامهی آموزشی

103

3/47

0/92

3

5/20

درجهی

سطح

آزادی

معناداری

102

** 0/000

برنامهی درسی (اهداف)

103

3/61

0/81

3

7/68

102

** 0/000

برنامهی درسی (محتوا)

103

3/54

0/72

3

7/64

102

** 0/000

برنامهی درسی (ارزشیابی)

103

3/80

0/62

3

12/99

102

** 0/000

سازماندهی موقعیت یادگیری

103

3/90

0/70

3

12/93

102

** 0/000

مجموع

103

3/66

0/51

3

13/13

102

** 0/000

نتایج بررسی دادههای جدول شمارهی  ،2نشان میدهد که در سطح اطمینان  99درصد ،دادهها فرضیهی
صفر ) (H0را رد و فرضیهی پژوهش ) (H1را تائید میکنند .بر این اساس میتوان ادعا کرد که از منظر
آماری میانگین نمونه و میانگین نظری تفاوت معناداری دارند و ازآنجاکه میانگین نمونه از میانگین نظری
(نقطه برش )3 :بزرگتر است ،با اطمینان  99درصد ،میتوان ادعا کرد که عوامل آموزشی (میانگین)3/66 :
و ابعاد آن شامل برنامهی آموزشی ،برنامهی درسی (اهداف) ،برنامهی درسی (محتوا) ،برنامهی درسی
(ارزشیابی) و سازماندهی موقعیت یادگیری ،بر ارتقای کیفیت آموزش هنر در دانشگاه اثرگذارند.
فرضیهی دوم :بین عوامل انسانی و ارتقای کیفیت آموزش هنر رابطه وجود دارد.
جدول  .3آزمون  tتک گروهی برای بررسی تأثیر عوامل انسانی بر ارتقای کیفیت آموزش هنر
عوامل انسانی

تعداد میانگین

محاسباتیt

درجهی

سطح

انحراف

میانگین

آزادی

معناداری

نمونه

نمونه

معیار

نظری

102

** 0/000

استاد (دانش تخصصی)

103

3/92

0/68

3

13/60

** 0/000

استاد (مهارت حرفهای)

103

3/79

0/57

3

17/28

102

استاد (اخالق علمی)

103

3/41

0/76

3

5/47

102

** 0/000

دانشجو (قابلیت درونی)

103

3/95

0/83

3

11/69

102

** 0/000

دانشجو (قابلیت یادگیری)

103

3/87

0/56

3

15/73

102

** 0/000

مدیریت و رهبری دانشگاه

103

3/66

0/74

3

9/03

102

** 0/000

مجموع

103

3/80

0/37

3

21/86

102

** 0/000

نتایج بررسی دادههای جدول شمارهی  ،3نشان میدهد که در سطح اطمینان  99درصد ،دادهها فرضیهی
صفر ) (H0را رد و فرضیهی پژوهش ) )H1را تائید میکنند .بر این اساس میتوان ادعا کرد که از منظر
آماری میانگین نمونه و میانگین نظری تفاوت معناداری دارند و ازآنجاکه میانگین نمونه از میانگین نظری
(نقطه برش )3 :بزرگتر است ،با اطمینان  99درصد میتوان گفت که عوامل انسانی (میانگین )3/80 :و ابعاد
آن شامل دانش تخصصی استاد ،مهارت حرفهای استاد ،اخالق علمی استاد ،قابلیت درونی دانشجو ،قابلیت
یادگیری دانشجو و مدیریت و رهبری دانشگاه ،بر ارتقای کیفیت آموزش هنر در دانشگاه اثرگذارند.
فرضیهی سوم :بین عوامل محیطی و ارتقای کیفیت آموزش هنر رابطه وجود دارد.

جدول  .4آزمون  tتک گروهی برای بررسی تأثیر عوامل محیطی بر ارتقای کیفیت آموزش هنر
عوامل محیطی

تعداد میانگین

محاسباتیt

درجهی

سطح

انحراف

میانگین

آزادی

معناداری

نمونه

نمونه

معیار

نظری

102

** 0/000

فضای آموزشی

103

3/77

0/84

3

9/34

** 0/000

ابزار و فناوری نوین

103

3/74

0/50

3

14/15

102

عوامل اجتماعی

103

3/90

0/60

3

15/31

102

** 0/000

عوامل فرهنگی

103

3/58

0/47

3

12/56

102

** 0/000

عوامل اقتصادی

103

3/76

0/69

3

11/16

102

** 0/000

مجموع

103

3/75

0/41

3

18/56

102

** 0/000

نتایج بررسی دادههای جدول شمارهی  ،4نشان میدهد که در سطح اطمینان  99درصد ،دادهها فرضیهی
صفر ) (H0را رد و فرضیهی پژوهش ) )H1را تائید میکنند .بر این اساس میتوان ادعا کرد که از منظر
آماری میانگین نمونه و میانگین نظری تفاوت معناداری دارند و ازآنجاکه میانگین نمونه از میانگین نظری
(نقطه برش )3 :بزرگتر است ،با اطمینان  99درصد ،میتوان ادعا کرد که عوامل محیطی (میانگین )3/75 :و
ابعاد آن شامل فضای آموزشی ،ابزار و فناوری نوین ،عوامل اجتماعی ،عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی ،بر
ارتقای کیفیت آموزش هنر در دانشگاه اثرگذارند.
فرضیهی چهارم :بین عوامل ساختار نظام آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش هنر رابطه وجود دارد.
جدول  .5آزمون  tتک گروهی برای بررسی تأثیر عوامل ساختاری بر ارتقای کیفیت آموزش هنر
عوامل ساختار نظام آموزشی
آموزش غیررسمی یا غیرحرفهای

انحراف

میانگین

تعداد میانگین
نمونه

نمونه

معیار

نظری

103

3/46

0/56

3

محاسباتیt
8/43

درجهی

سطح

آزادی

معناداری

102

** 0/000

هنر
آموزش رسمی و همگانی

103

3/78

0/60

3

13/06

102

** 0/000

مجموع

103

3/63

0/51

3

12/55

102

** 0/000

نتایج بررسی دادههای جدول شمارهی  ،5نشان میدهد که در سطح اطمینان  99درصد ،دادهها فرضیهی
صفر ) (H0را رد و فرضیهی پژوهش ) )H1را تائید میکنند .بر این اساس میتوان ادعا کرد که از منظر
آماری میانگین نمونه و میانگین نظری تفاوت معناداری دارند و ازآنجاکه میانگین نمونه از میانگین نظری

(نقطه برش )3 :بزرگتر است ،با اطمینان  99درصد ،میتوان ادعا کرد که عوامل ساختار نظام آموزشی و
ابعاد آن شامل ساختار آموزش غیررسمی یا غیرحرفهای هنر و آموزش رسمی و همگانی هنر ،بر ارتقای
کیفیت آموزش هنر در دانشگاه اثرگذارند.
فرضیهی پنجم :تأثیر هر یک از مقولههای عوامل چهارگانه بر ارتقای کیفیت آموزش هنر در دانشگاه متفاوت
است.
جدول  :6رتبهبندی عوامل آموزشی مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش هنر
عوامل آموزشی
رتبه

میانگین

برنامهی

برنامهی درسی

برنامهی درسی

برنامهی درسی

سازماندهی موقعیت

آموزشی

(اهداف)

(محتوا)

(ارزشیابی)

یادگیری

2/62

3/00

2/45

3/20

3/74

ای
جدول  .7آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوامل آموزشی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش هنر
2χ
محاسباتی

شاخصهای آماری

درجهی آزادی

44/99

مقادیر آزمون فریدمن

سطح معناداری
** 0/000

4

بررسی دادههای جدولهای  6و  7نشان میدهد که در سطح اطمینان  99درصد ،دادهها فرضیهی صفر
) (H0را رد و فرضیهی پژوهش ) )H1را تائید میکنند .بر این اساس میتوان عوامل آموزشی مؤثر در ارتقای
کیفیت آموزش هنر را به این ترتیب رتبهبندی کرد :سازماندهی موقعیت یادگیری ،برنامهی درسی
(ارزشیابی) ،برنامهی درسی (اهداف) ،برنامهی آموزشی و برنامهی درسی (محتوا).
جدول  .8رتبهبندی عوامل انسانی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش هنر
عوامل انسانی

استاد

استاد

استاد

(دانش تخصصی) (مهارت حرفهای)
میانگین رتبه

3/81

دانشجو

(اخالق علمی)

4/09

دانشجو

(قابلیت درونی) (قابلیت یادگیری) رهبری دانشگاه
3/96

2/32

3/71

ای
جدول  .9آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوامل انسانی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش هنر
شاخصهای آماری
مقادیر آزمون فریدمن

مدیریت و

2χ
محاسباتی

درجهی آزادی

سطح معناداری

68/41

5

** 0/000

3/12

بررسی دادههای جدولهای  8و  9نشان میدهد که در سطح اطمینان  99درصد ،دادهها فرضیهی صفر
) (H0را رد و فرضیهی پژوهش ) )H1را تائید میکنند .بر این اساس میتوان عوامل انسانی مؤثر در ارتقای
کیفیت آموزش هنر را به این ترتیب رتبهبندی کرد :مهارت حرفهای استاد ،قابلیت درونی دانشجو ،دانش
تخصصی استاد ،قابلیت یادگیری دانشجو ،مدیریت و رهبری دانشگاه و اخالق علمی استاد.
جدول  .10عوامل محیطی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش هنر
عوامل محیطی

فضای آموزشی

ابزار و فناوری نوین

میانگین رتبهای

3/14

2/94

عوامل

عوامل

اجتماعی

فرهنگی

3/36

2/53

عوامل اقتصادی
3/02

جدول  .11آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوامل محیطی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش هنر
محاسباتیχ

شاخصهای آماری

2

درجهی آزادی

16/55

مقادیر آزمون فریدمن

سطح معناداری
**0/002

4

بررسی دادههای جدولهای  10و  11نشان میدهد که در سطح اطمینان  99درصد ،دادهها فرضیهی صفر
) (H0را رد و فرضیهی پژوهش ) )H1را تائید میکنند .بر این اساس میتوان عوامل محیطی مؤثر در ارتقای
کیفیت آموزش هنر را به این ترتیب رتبهبندی کرد :عوامل اجتماعی ،فضای آموزشی ،عوامل اقتصادی ،ابزار و
فناوری نوین و عوامل فرهنگی.
جدول  .12عوامل ساختاری مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش هنر
عوامل

ساختار

آموزشی

نظام

آموزش غیررسمی

آموزش رسمی و همگانی

(غیرحرفهای هنر)

هنر

27/1

73/1

میانگین رتبهای

جدول  .13آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوامل ساختاری مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش هنر
شاخصهای آماری
مقادیر آزمون فریدمن

2χ
محاسباتی

درجهی آزادی

سطح معناداری

22/59

1

** 0/000

بررسی دادههای جدولهای  12و  13نشان میدهد که در سطح اطمینان  99درصد ( ،)α=0/01دادهها
فرضیهی صفر ) (H0را رد و فرضیهی پژوهش ) )H1را تائید میکنند .بر این اساس میتوان عوامل ساختاری

مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش هنر را به این ترتیب رتبهبندی کرد :آموزش همگانی و ساختار غیررسمی
(غیرحرفهای).
 .5نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر از دیدگاه اعضای هیئتعلمی
دانشگاههای هنر با گرایش هنرهای نمایشی ،انجام شد .نتایج بهدستآمده نشان میدهند که عوامل مؤثر در
ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در چهار مقولهی آموزشی ،انسانی ،محیطی و ساختاری و هجده زیر مقوله
تقسیمبندی میشوند .این پژوهش با این باور انجام شد که به ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر بیتوجهی
شده و پژوهش جامع و کاملی در این زمینه انجام نشده است .بهطورکلی میتوان گفت دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی منبع اصلی آموزش نیروی انسانی برای آیندهاند و بنابراین آموزش دانشگاهی باید از کیفیت
الزم برای آموزش مهارت به دانشجویان برخوردار باشد تا بتواند پرورش نیروی کار آیندهی جامعه را تضمین
نماید.
نتایج پژوهش نشان میدهند که بین عامل آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر رابطهی
معناداری وجود دارد 64 .درصد از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای هنر نقش عوامل آموزشی در ارتقای
کیفیت آموزش هنر را خیلی زیاد و زیاد میدانند .نتایج این پژوهش با پژوهشهای نیلی احمدآبادی
( ،)1371محمد بیگی دهقی ( ،)1374کارلین ( ،)1968حسینی و همکاران ( ،)1391فرهمند خواه و
همکاران ( )1391و سوداگر ( )1391مطابقت دارد .همهی این پژوهشها گویای آناند که سازماندهی
صحیح محتوای دروس و برنامهی آموزشی ،برنامهی درسی و ارزشیابی و سازماندهی موقعیتهای آموزشی،
ضرورت تجدیدنظر در کتابها و متون درسی برای انطباق با نیازهای دانشجویان و جامعه و برقراری نظام
ارزشیابی برای دانشجویان و استادان از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشاند.
نتایج پژوهش همچنین نشان میدهند که بین عامل انسانی و ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر
رابطهی معناداری وجود دارد 68 .درصد از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای هنر نقش عوامل انسانی در
ارتقای کیفیت آموزش هنر را خیلی زیاد و زیاد میدانند .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای محمد
بیگی دهقی ( ،)1374محمدپور ( ،)1374حسین زاده ( ،)1379قهرمانی ( )1382و یقینی ( )1383مطابقت
دارد .نتایج همهی این پژوهشها به تأثیر قابلمالحظهی مدرسان واجد شرایط و دارای توان علمی مناسب،
تأمین رفاه و آرامش خاطر دانشجویان و استادان و فراهم ساختن امکانات و تسهیالت علمی برای آنان با
هدف تقویت انگیزهی استادان و دانشجویان ،توجه به ویژگیهای علمی معلمان و شایستگیهای شخصیتی و
رفتاری آنان ،افزایش حقالتدریس استادان ،توجه به وضعیت معیشتی ،بهداشتی ،تغذیه و رفاهی دانشجویان

و ارتقای محتوای برنامههای فرهنگی ورزشی و فعالیتهای فوقبرنامه ،بر رشد و ارتقای کیفیت آموزش اشاره
دارند.
از دیگر نتایج پژوهش اثبات وجود رابطهی معنادار بین عامل محیطی و ارتقای کیفیت آموزش عالی
هنر است 67 .درصد از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای هنر نقش عوامل محیطی در ارتقای کیفیت آموزش
هنر را خیلی زیاد و زیاد میدانند .این نتایج با پژوهشهای محمدپور ( ،)1374حسینزاده ( ،)1379قهرمانی
( ،)1382محمد بیگی دهقی ( ،)1374یقینی ( ،)1383نیلی احمدآبادی ( ،)1371فروغی ابری و همکاران
( )1387و قهرمانی ( )1382همسو است .نتایج همهی این پژوهشها بر تأثیر فراوان استفادهی بهینه از
وسایل کمکآموزشی و بهبود امکانات و فضای فیزیکی ،تغییرات اساسی در شیوهی مدیریت و سازماندهی
کالس ،لزوم تغییر ضوابط و ساختارهای آموزشی ،اداری و اجرایی دانشگاهها ،گزینش مدیران بر اساس
تخصص و رشتهی تحصیلی ،مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،معیشتی و اقتصادی در ارتقای کیفیت آموزش
تأکید کردهاند.
از دیگر نتایج پژوهش حاضر وجود رابطهی معنادار بین عامل ساختار نظام آموزشی و ارتقای کیفیت
آموزش عالی هنر است 61 .درصد از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای هنر نقش عوامل ساختاری در ارتقای
کیفیت آموزش هنر را خیلی زیاد و زیاد میدانند .این نتایج با نتایج پژوهشهای مریدی ( ،)1391نیلی
احمدآبادی ( ،)1371پرتوی ( )1391و صالحی ( )1391که ساختار نظام آموزشی به ویژه آموزش هنر
ابتدایی ،آموزش همگانی ،آموزش حرفهای و دانشگاهی را در کیفیت آموزش هنر مؤثر دانستهاند ،مطابقت
دارد.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای آموزش عالی هنر در ایران
عبارتاند از:
 .1اصالح ساختار نظام آموزش عالی هنر با تأکید بر اصالح نظام برنامهریزی آموزشی و برنامهریزی
درسی رشتهی تحصیلی هنر با توجه به گروههای تخصصی هفتگانه که هریک رسالت و اهداف
خاص خود را دارد .برای تحقق این هدف تأسیس شورای هماهنگی برنامهریزی و آموزش هنر
پیشنهاد میشود .جایگاه این شورا در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
است و باید سیاستها و جهتگیریهای کالن را به عنوان دستورالعمل مؤسسات آموزش عالی هنر
مشخص سازد.
 .2ظرفیتسازی برای توسعه و گسترش هنر در دانشگاهها از طریق همسو کردن دستگاههای دولتی
مانند آموزش و پرورش ،فرهنگستان هنر ،حوزهی هنری ،سازمان فرهنگی و هنری ،وزارت فرهنگ و
ارشاد ،سازمان میراث فرهنگی و همهی دانشگاههای هنری ایران.

 .3ظرفیتسازی برای توسعه و راهاندازی مراکز پژوهشهای بنیادی ،کاربردی و تطبیقی به عنوان
متولی آموزش عالی هنر ایران از طریق نهادهای دولتی و غیردولتی (مثالً انجمن آموزش عالی هنر
ایران).
 .4طراحی نظامنامهی برنامهریزی آموزشی ،برنامهریزی درسی و ارزشیابی آموزش عالی هنر در کشور
که با الگوی اسالمی ایرانی هماهنگ باشد و اهداف ،اصول و چارچوب خاص خود را داشته و نقشهی
راه آن نیز ترسیمشده باشد.
 .5ظرفیتسازی برای آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزهی هنر (استاد برای
دانشگاه) در سطح دکتری در تمام تخصصها ،در داخل و بورس خارج از کشور (به ویژه در حوزهی
هنرهای نمایشی که اغلب دانشآموختگان دکتری پژوهش هنر دارند) ،با توجه به ورود فناوری
اطالعات و ارتباطات در حوزهی هنر و به ویژه هنرهای رایانهای ،دیجیتال ،پویانمایی و . ...
 .6اصالح آییننامهی ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیئتعلمی دانشگاههای هنر متناسب با رشتههای
تحصیلی هنر (در حال حاضر معیارهای روشنی برای ارزیابی فعالیتهای هنری وجود ندارد و نه
رویکردهای کیفیگرا که رویکردهای کمیگرا حاکماند).
 .7طراحی و اصالح شیوهی پذیرش دانشجوی هنر در همهی مقاطع (تغییر شیوهی متمرکز به
نیمهمتمرکز ،استقالل دانشگاهها در برگزاری آزمون اختصاصی و پذیرش بر اساس آزمونهای عملی
و مهارت و استعداد داوطلبان و اصالح معیار پذیرش دانشجوی هنر).
 .8پژوهش حاضر نشان داد که عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی تأثیر قابلمالحظهای بر ارتقای
کیفیت آموزش هنر دارند ،بنابراین پیشنهاد میشود همایشها و گردهماییها ،مسابقههای علمی و
فراخوان مقاله مرتبط با موضوعات آموزش عالی هنر ،با حمایت رسانهها به ویژه رادیو و تلویزیون ،در
دانشگاهها و سازمانهای متولی فرهنگ و هنر کشور برگزار شود.
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The Study of the effective factors in improving art higher education quality
in Iran
Mojtaba Dastour, PhD of Educational Management, IRIB University

Abstract
University education is considered as the highest level at academic training in
every country and the missions of universities are to educate students, research
and provide professional services, depending on the scientific development and
society needs. Improving the quality of university training, the quality of
teaching and learning process, and the quality of graduates’ skills are the tasks a
higher education curriculum is assigned. Training and educating artistic forces
and researchers, expanding art higher education in line with the needs of the
society, increasing knowledge and empowering human resources who are active
in art training are among the main goals of the higher education of art. Quality
of art higher education has been afflicted with weaknesses and shortcomings in
the structure of education and planning systems. The main purpose of this study
is to identify the factors affecting the art higher education quality. The research
method is descriptive. The population consists of IRIB faculty members (140
people) and the sample was 103 people (completing and submitting the
questionnaire). A researcher-made-questionnaire was used in order to collect the
information. To measure the content validity, skilled art teachers were asked to
give their opinions. The reliability was calculated as 91% through Cronbach's
alpha. Data analysis was conducted using descriptive statistics and inferential
statistics (one-sample t-test and Friedman’s average ranking test). The results
show that educational, humanitarian, environmental and educational systems are
respectively effective in improving the quality of the higher education of art.
Keywords: higher education of art, quality, educational factors, humanitarian,
environmental and structure of educational system

