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  هاي هنرهاي فرهنگي دانشجويان رشتهويژگي
  ريزي فرهنگي)(شناخت وضع موجود پيش شرط برنامه

  
  2و هادي برغمدي 1ندريانكغالمرضا اس
  )09/10/95، تاريخ پذيرش 15/08/94(تاريخ دريافت

  
  چكيده

همراه كـرده   يهاي ايران را با تغييرات و تحوالت ، دانشگاهاخيري هاتحوالت دهه
قابـل  هـاي فرهنگـي از وزن و اهميـت     برنامه آن تمركز بري  در نتيجهكه  است  

ريزي فرهنگي، هماننـد هـر    ي برنامه ورود به حوزه برخوردار شده است. توجهي
و   ها ها، نگرش دقيق از ارزش شناختنيازمند در اختيار داشتن  ي،ي ديگر حوزه

هر سياستي سرانجام با مخاطباني سر چرا كه است  )دانشجويانافراد (رفتارهاي 
توان شناخت وضـع موجـود را بـه    بنابراين ميدارد كه بايد آن را بپذيرند.  و كار

، مقالـه مهمترين هدف ايـن   ريزي فرهنگي معرفي كرد.عنوان پيش شرط برنامه
ها و دانشجويان  فرهنگي دانشكده هايويژگيشناسايي وضعيت موجود و بررسي 

ريـزي فرهنگـي   نامـه هاي هنر و در ادامه ارائه راهبردهـايي در راسـتاي بر  رشته
پژوهشي كيفي است كه در دو دانشگاه هنـر و پـرديس    . مبناي اين مقاله، است

  هنرهاي زيباي دانشـگاه تهـران اجـرا شـده اسـت. روش مـورد اسـتفاده بـراي         
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هاي عميق ساختار نيافتـه و جلسـات بحـث    آوري اطالعات، انجام مصاحبهجمع
مثبـت بـه   پاسـخ   پـژوهش،  ايـن  مهمترين دستاوردگروهي متمركز بوده است. 

است؛ بدين معني كه ميان وضعيت فرهنگي دانشجويان هنر و  سوال اصلي طرح
توان با اين وجوه افتراق و  نمياما  شود دار ديده مي ويان تفاوت معنيساير دانشج

نخستين گام براي مواجهه بـا  ه صورت سطحي و موردي برخورد نمود. ب ،تفاوت
هاي مشاهده شده است كه در اين طرح به  تفاوت شناسي اين وجه افتراق، ريشه

نتايج بيانگر اين امر بوده است كه برخي از اين . صورت تفصيلي صورت پذيرفت
هاي  رشته هايويژگيناپذير و به عبارت ديگر از  ها امري طبيعي و اجتناب تفاوت
و پيگيري اسـت كـه بـه    تامل   و بخشي نيز غيرطبيعي و امري قابل استهنري 

  ايم. تشريح آن پرداخته
  ريـزي فرهنگـي،   هـاي فرهنگـي دانشـجويان، برنامـه    ويژگـي  كليـدي:  گانواژ

  هاي هنر.رشتهمجموعه   پذيري،جامعه
  

  بيان مساله مقدمه و
ي امور جامعه و ايجاد تحوالت اساسي  در هدايت و اداره ،نقش و اهميت دانشگاه در دوران اخير

با اهميتي كـه دانشـگاه    و ؛امري روشن استدر راستاي رشد علمي و فرهنگي كشور بر همگان 
كردن بسياري از قواعد و هنجارها دارد، توجه به فرايندهاي ايجاد اين قواعد  در توليد و نهادينه 

يابـد. شـناخت    اي مـي  هـا، اهميـت ويـژه    جتماعي دانشـگاه و هنجارها و تبيين نظام فرهنگي و ا
تـرين نيازهـاي بنيـادي در امـر      اجتمـاعي از اساسـي   –ها و رفتارهاي فرهنگـي  ها، نگرش آگاهي
ريزي فرهنگي، شناسايي وضعيت و سطح فرهنگي و پيگيري تحوالت آن در آينده است و  برنامه

امعه در چه وضعيتي قرار دارد و از نظر جهت ريزي بايستي روشنگر اين امر باشد كه ج هر برنامه
  است.  حركت، عوامل و شرايط اجتماعي و فرهنگي در چه مسيري قرار گرفته

امروزه دانشگاه در سطح جهاني، عالوه بر كاركردها و وظـايف آموزشـي و پژوهشـي، وظـايف        
توان به نقش  مياست. از جمله اين وظايف  جديدي در عرصه فرهنگي و اجتماعي بر عهده گرفته

ها و نتايج برآمده از انقالب و  اشاره كرد. در سطح ملي، زمينه» پذيري جامعه«و » سازي فرهنگ«
هاي ايران را با تغييـرات وسـيع و تحـوالت بنيـادين همـراه       گذشته، دانشگاه يتحوالت دو دهه

درون نظام آموزش  هاي فرهنگي در ي اين تحوالت دروني و بيروني، برنامه است، در نتيجه  كرده 
  عالي از وزن و اهميت بيشتري برخوردار شده است.
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كند و مهمترين ركن هويت در يـك جامعـه، عناصـر     ريزي مي فرهنگ، بنيان هر جامعه را پي   
فرهنگي آن است. فرهنگ ضمن آن كه بستر عاليق مشترك و فهم مشترك است، در عين حال 

يـابي، تنظـيم، همـاهنگي     و توليد فكري انسان، جهـت  ذهني اي براي روابط بين محمل و وسيله
فرهنگ به معناي پرورش «كند:  ذكر مي 1اعمال و انواع مناسبات او در جامعه است. چنانكه آراتو

). در سطح كالن نيز، نظم فرهنگي همزمان 118: 1385آراتو، »(و فرهيختن كل شخصيت است
(چلبي، اجتماعي و ديگري تداوم اجتمـاعي  داراي دو كاركرد محوري است؛ يكي تغيير و نوآوري

1381  :17-12.(  
تقسـيم و تفكيـك   » فرهنگ ذهنـي «و » فرهنگ عيني«، فرهنگ به دو صورت 2از نظر زيمل   
دارد، در حاليكه فرهنگ ذهني پيشرفت  نامحدوديشود. به نظر وي فرهنگ عيني پيشروي  مي

زيمـل فرهنـگ عينـي را    «دهـد:   مـي ). چنانكه گاي اُكس توضيح 96: 1386 ،دارد(زيمل كندي
كند كه بـراي پـرورش فـرد در حكـم ابزارنـد. فرهنـگ عينـي         هايي تلقي مي حوزه اعيان با ابژه

 طلبسازد كه فرد براي كسب فرهنگ مجبور است آن را بپيمايد. فرآيند فرهنگ  مسيري را مي
ي را حالـت شخصـيت   هاي عينيت يافته را در نوردد. زيمل فرهنگ ذهن كند كه او جهانِ فرم مي

هـاي   كند كه محصول اين فرآيند است. فرهنگ عيني به وسـيله جهـانِ فـرم    اي تلقي مي فردي
وسيله زندگي شخصيت فردي تا آن هشود، فرهنگ ذهني ب فرهنگي و محصوالت آنها ساخته مي

 :1386(زيمـل،   »شـود  كند، ساخته مي هايِ خودسامان را بازنمايي مي جا كه سنتزي از اين فرم
گيري شخصيت فرهنگـي و اجتمـاعي افـراد دو عامـل، يعنـي بسـترهاي        ). بنابراين در شكل48

گـذارد.   ي ذهني تاثير فراوان مـي  ي حوزه ي عيني و شخصيت به مثابه ي حوزه محيطي به مثابه
ها و مراكز  كنند كه دانشگاه اين مفاهيم به لحاظ فضايي و مكاني در نقاط مختلفي نمود پيدا مي

  آيد. شمار ميهها ب و علمي يكي از مصاديق اين مكانفرهنگي 
از طرف ديگر نظام اجتماعي محصول تعامل اجزاي خويش است و هـر كـدام از ايـن عناصـر        

شناسـي   گردد. در جامعـه  داراي كاركردها و وظايفي است كه در نهايت به تعادل نظام منجر مي
است. از اين نگاه، يكي از عناصـر نظـام    شده ، تعامل اين عناصر به خوبي تبيين 3تالكوت پارسنز

اش حفظ الگوها و ساماندهي  اجتماعي، نظام فرهنگي است. نظام فرهنگي وظيفه و كاركرد اصلي
هـا و   پذيري است. هر نظام فرهنگي داراي عناصر و اجزايي اسـت. نمادهـا، باورهـا، ارزش    جامعه
نش مطـرح در نظـام فرهنگـي، كـنش     شود. اصوالَ ك ها از جمله اين عناصر محسوب مي شاخص
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اي استداللي(اعم از تجربي، تحليلي و تفسـيري) بـه توليـد، بازتوليـد و      ارزشي است كه به شيوه
هـاي ايـن نظـام، روابـط      پردازد. آنچه اهميت دارد اينكه در كـنش  ها و عالئم مي تركيب انديشه

رو، از طريـق روابـط   رد و از ايـن ها و باورها دا ها، انديشه اي حاكم است كه ريشه در نهاد منطقي
شود و به سطح  ها و عالئم به صورت استداللي توزيع و مبادله و منتشر مي گفتماني، اين انديشه

آورد. دانشگاه نيـز از   ي فرهنگي داوطلبانه را فراهم مي يابد و اسباب نوعي مفاهمه جامعه راه مي
ط گفتماني و استفاده از روابط منطقي، تواند از طريق رواب اجزاي يك نظام فرهنگي است كه مي

نظـام سياسـي و يـا نظـام      ؛هاي خود را در ارتباط با ساير اجـزاي نظـام اجتمـاعي چـون     كنش
اقتصادي تنظيم كند. در اينجا منظور از كنش ارزشي، كنشي است كـه سـبب انطبـاق فـرد بـا      

جتمـاعي يـا اخـالق    تواند اخالق ا محيط و پذيرش هنجارها و آداب جمعي مربوطه گردد كه مي
هاي موجود يـك نظـام    طبيعي است كه آگاهي از ظرفيت بنابراينكار و يا نوآوري و ابداع باشد. 

فرهنگي يا به تعبيري، شناخت نيازهاي يك نظام فرهنگي در برقراري روابط گفتمـاني و ايجـاد   
هاي هنر كـه   هاجتماعي بسيار حائز اهميت باشد. اين موضوع براي دانشكد روابط منطقي با نظام

خصوص نظام فرهنگـي دارنـد، از   هتعاملي چندگانه با نظام اجتماعي، جامعه و نظام اقتصادي و ب
هـاي فرهنگـي، نـاگزير از     ويژه كه در شرايط امـروزي، نظـام  هاهميت بيشتري برخوردار است؛ ب

م ها و دستاوردهاي هنري و فرهنگـي هسـتند و فصـلي جديـد در نظـا      تعامالت وسيع با ساخته
  است. فرهنگي با اختالط در نظام هنري، در روابط اجتماعي گشوده شده

از سوي ديگر امروزه مـديريت مطلـوب جامعـه بـه شـدت بـه عملكـرد موسسـات جديـد در             
اي، اقتصادي و... وابسته است. نيروي انساني ايـن موسسـات بـه     هاي اداري، اجرايي، رسانه حوزه

شود. همچنين  ها تشكيل مي آموختگان دانشگاه خصوص در سطوح مياني و عالي عمدتاَ از دانش
انـد، بنـابراين حيـاتي     اي بزرگ فكري در دنياي معاصر از دانشگاه آغاز شـده ه بسياري از جريان

اي عمـومي   بودن كاركردهاي دانشگاه در عصر جديد و در نتيجه اهميت نقش دانشـگاه، پديـده  
ي ايران، اهميت نقش دانشگاهيان در  عالوه در جامعههاست و منحصر به جامعه خاصي نيست. ب

رود.  ويژه در تغييرات اجتماعي از آنچـه گفتـه شـد، فراتـر نيـز مـي      هاجتماعي و سياسي ب حيات
ي امـور اجتمـاعي و فرهنگـي بـيش از هـر چيـز مسـتلزم         ريزي و سياستگذاري در حوزه برنامه

ريزي است، چرا كه بدون شناخت، امكان تغيير وجود ندارد. بررسي  شناخت موضوع مورد برنامه
هـاي هنـر    نگـي و اجتمـاعي دانشـجويان دانشـكده    هاي فره ها و نگرش وضعيت فرهنگي، ارزش

ها مخصوصاَ در  ريزيان فرهنگي در دانشگاه تواند اين شناخت را فراروي سياستگذاران و برنامه مي
  ها بگذارد. هاي هنر و با توجه به شرايط خاص اين دانشكده ارتباط با دانشجويان دانشكده
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هاي فرهنگي بايسـتي متكـي بـر     ي فعاليت وزهريزي و اجرا در ح هرگونه سياستگذاري، برنامه   
هـاي   صـورت برنامـه  نيازها و عاليق مخاطبان و يا اهداف از پيش تعيين شده باشد، در غير ايـن 

هـاي فرهنگـي در    هاي فرهنگي با شكست مواجه خواهد شد. بنابراين دسـتگاه  اجرايي و فعاليت
از طرفي بـا اهـداف خـاص سـازماني و      بود؛ ي مهم روبرو خواهند  اين حوزه همواره با دو مسئله

ي فرهنگـي روبـرو هسـتند و از طـرف ديگـر بـا نيازهـا و عاليـق مخاطبـان           اصول تعيين شده
هـا و   . همچنـين حضـور اقشـار مختلـف جامعـه، از قوميـت      هسـتند هاي فرهنگي مواجـه   برنامه

ا، عاليـق و  هـ  تر نيازها، خواسـته  هاي مختلف و متنوع در دانشگاه، ضرورت بررسي عميق فرهنگ
ريـزي و   رو برنامـه اسـت. از ايـن   هاي فكري اين قشر را بيش از پيش مورد توجه قرار داده دغدغه

اسـت. بـا عنايـت بـه      شـده   ها از حاشيه به متن كشـيده  هاي فرهنگي در دانشگاه اجراي فعاليت
اطبان ريزي فرهنگي بدون توجه به نيازهاي مخ  مجموعه عوامل مطرح شده، در عين حال برنامه

هايي كه بدون توجه بـه ايـن مهـم طراحـي و اجـرا       امري غيرممكن است و طبيعي است برنامه
رسد بررسي وضعيت فرهنگـي   گردند، با استقبال چنداني روبرو نخواهند شد. بنابراين به نظر مي

بـا توجـه بـه اينكـه دانشـجويان و      ) 1( ي زيـر ضـرورت داشـته باشـد:     دانشجويان از سه جنبـه 
شوند و الگوهاي عمل،  ها از منابع مهم هنجارساز در جامعه محسوب مي صيالن دانشگاهالتح فارغ

شـود، شـناخت    هاي آنها با سرعت بيشتري توسط عمـوم مـردم پذيرفتـه مـي     احساس و نگرش
بيني برخي از واقعيـات   اجتماعي آنان، سياستگذاران را در پيش –هاي فرهنگي ها و نگرش ارزش

 –ريـزي فرهنگـي   ي برنامـه  ورود بـه حـوزه  ) 2( كنـد.  دانشگاه ياري مياجتماعي بيرون و درون 
ي ديگر نيازمند در اختيار داشتن اطالعات موثق و دقيق از وضـعيت   اجتماعي، همانند هر حوزه

و رفتارهاي دانشجويان است. هر سياستي سرانجام بـا مخاطبـاني سـر و كـار       ها ها، نگرش ارزش
گر سياستي مقبول نباشد و مخاطبان آن را نپذيرند و در تحقق آن دارد كه بايد آن را بپذيرند. ا

ها، باورها  بدون اطالع از ارزش به عبارت ديگريابد.  مشاركت نكنند، اميد به موفقيت آن تنزّل مي
هـا از اهميـت    توان هيچ تصميمي اتخاذ نمود. اين موضوع در دانشـگاه  هاي جامعه، نمي و نگرش

هــاي فرهنگــي و اجتمــاعي  هــا و نگــرش بنــابراين شــناخت ارزشدوچنــداني برخــوردار اســت، 
هـا   ريزي فرهنگي در اين قبيل دانشـكده  هاي هنر به سياستگذاري و برنامه دانشجويان دانشكده
هـاي كشـور سـبب     هـاي هنـر در دانشـگاه    دانشكده  رشد و توسعه) 3( نمايد. كمك بسياري مي

هـاي تحصـيلي    گرچه ايـن افـزايش در رشـته   است. ا  هاي مرتبط شده افزايش دانشجويان رشته
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي دانشـجويان هنـر،       بررسـي نگـرش  اما مختلف هنري متفاوت است، 

هـاي   ريزي جهت ساماندهي وضعيت فرهنگي آن منطبق با سياست تواند در شناخت و برنامه مي
 فرهنگي نظام در ابعاد كالن موثر واقع گردد.
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هدف  ،هاي هنرظاهر متفاوت دانشجويان رشتههاي بهتوجه به ويژگي به داليل بيان شده و با   
 ،هاي فرهنگي دانشجويان هنر است كه براي تحقق اين هـدف بررسي ويژگياصلي اين پژوهش 

وامل موثر ع و تالش خواهد شد هاي فرهنگي بررسي شده استها به برخي از شاخصنگرش آن
  ها شناسايي شود.بر اين تفاوت

  شناختي آنجامعه معنايو  فرهنگ
كـه عالمـان   طوريهاست، ب ي فرهنگ مورد عنايت و توجه طيف وسيعي از دانشمندان بوده كلمه

ساير علوم مرتبط متخصصان شناسان و  علوم اجتماعي، انديشمندان فرهنگي، زباشناسان، انسان
نظرات و عقايدي را منطبق انساني در اين حوزه وارد شده و  اي در علوم رشته هاي ميان با فعاليت
جامعـه شـناس   ، 1اند. بـه عنـوان مثـال، گيـدنز     هاي مربوطه ارائه داده هاي علمي رشته با شالوده
عـادات   -گويد: فرهنگ، به شيوه زندگي اعضاي يك جامعه معين در تعريف فرهنگ ميمعروف، 

) و يا 36: 1373دنز،شود(گي مربوط مي –كنند و رسوم آنها، همراه با كاالهاي مادي كه توليد مي
اي اسـت كـه شـامل     ي پيچيـده  كند كه فرهنـگ، مجموعـه   شناس معروف، تايلور بيان مي مردم

ها، اخالق، قوانين، سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و  معارف، معتقدات، هنرها، صنايع، تكنيك
رد و در قبـال  گيـ  ضوابطي است كه انسان به عنوان عضو يك جامعه آن را از جامعه خود فرا مي

 2). از طـرف ديگـر، مالينوفسـكيِ   147: 1380آن جامعه تعهداتي به عهـده دارد(روح االمينـي،   
نمايـد: فرهنـگ بـه سـادگي عبـارت اسـت از كلّيـت         شناس، فرهنگ را چنين تعريف مي انسان

هـاي گونـاگون، تصـورات،     هـاي اساسـي گـروه    اي از وسايل و كاالهاي مصرفي، ويژگـي  يكپارچه
  ). 152: 1378، باورها و رسوم بشري(وثوقي و نيك خلق، ها پيشه

  شمارند: اي را بر مي گانه پردازان خصايص سه در مورد مفهوم و ماهيت فرهنگ نيز نظريه
اسـت؛ فرهنـگ بـه عنـوان دسـتاورد      » خـاص «ولـي  » عـام «ي اول اينكـه فرهنـگ    خصيصه   

ـ    يِ همـه ي معرفتي، تكنيكي و ماديِ نوع بشر، ويژگيِ عموم اندوخته شـمار  هي جوامـعِ انسـاني ب
اي عـام   شود. پس فرهنـگ پديـده   ي جوامع اين ميراث مشترك ديده مي رود، يعني در همه مي

هاي كليِ مشتركي دارنـد، مالحظـه    هاي فرهنگيِ بشر، ويژگي است. ولي با وجود اينكه اندوخته
دي، مقـررات، مناسـك   ي اقتصا گردد كه هر گروه اجتماعي داراي ضوابط خويشاوندي، شيوه مي

هاي فرهنگـي   ها و پديده اعتقادي، زبان، ادبيات و هنرِ مختص به خود است و هيچكدام از زمينه

________________________________________________________ 
1 - Giddens 
2 - Malinowski 
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نيست كه در دو جامعه يا دو قوم يا دو گروه اجتماعي كامالَ شبيه به يكديگر باشـد، بـه عبـارت    
  ديگر، فرهنگ هر جامعه، خاصِ همان جامعه است.

هـاي اجتمـاعي بنـا بـر      است؛ تمام پديده» ثابت«ولي » متغير«ي دوم اينكه فرهنگ  خصيصه   
شوند و به تبع، فنـون،   مقتضيات زمان و مكان و مطابق نيازها، دستخوش دگرگوني و تحول مي

ابزار، سنن، آرزوها، هنرها و در نهايت فرهنگ جوامع نيز تابع اين تغييرات و تطورهـا اسـت. در   
ين تغييرات راز بقا و پايداري فرهنگ است. از اين ديدگاه، فرهنگ امري است متغّيـر،  حقيقت ا

گيـرد كـه در    هاي فرهنگي بـه قـدري كنـد و آرام صـورت مـي      تغييرات و تحوالت در زمينه اما
  رسد.  مشاهدات و مالحظات روزمره محسوس نيست و تقريباَ ثابت به نظر مي

است؛ اين خصيصه به ايـن  » اختياري«ولي » اجباري«نگ ي سوم اينكه پذيرش فره خصيصه   
معني است كه با اينكه فرهنگ بر تمام حيات اجتماعي ما سايه افكنده است، ولي به ندرت خود 

كند. به عبارت ديگر انسان از بدو تولـد، هنجارهـايي را    را آشكارا بر افكار و اعمال ما تحميل مي
سـازد و   هـايي را شـكوفا مـي    هـا و ظرفيـت   يابد و توانايي يآموزد ولي به موازات اينكه رشد م مي

ي خـود   نمايد، الزاماَ در چارچوب آنچه از جامعـه  چيزهايي نيز از جامعه و محيط خود كسب مي
  ).66: 1386، همكارانزاده و  ماند و مختار است پا را فراتر نهد(يادگار آموخته، نمي

رجه اول از كانـت و سـپس از ديلتـاي و نيـز از     گئورگ زيمل به عنوان يك نوكانتي كه در د   
و متقدمين آلماني وي متأثر اسـت، در   1برگسون» فلسفه زندگي«و همچنين از  هگل و ماركس

فرهنگ روح پوينده به سوي خويشـتن  «گويد:  تعريف فرهنگ، با به كار بردن تعبيري هگلي مي
با گذر از تعداد كثيـري گسـتره   راهي از يگانگي [روح] بسته به سوي يگانگي گسترده «، »است

هاي زندگي فردي و اجتمـاعي   به نظر زيمل خاستگاه فرهنگ در موقعيت». هاي عيني] [صورت
  هـا و يـافتن راه   ها قرار دارد و فرهنگ تقريباَ به مثابه ابزاري است جهت كاستن از تناقض انسان
فرهنگ را يك امر كـامالَ   ،زيمل آيد كه نظر ميههاي دشوار زندگي. بنابراين، ب ها در موقعيت حل

داند و در مطالعات خود برخالف ماركس، فرهنگ را يـك متغّيـر مسـتقل در نظـر      اجتماعي مي
آيد و از كانت و ديلتـاي و نيـز از كـارل     گيرد. وبر نيز مانند زيمل يك نوكانتي به حساب مي مي

ي معنـا توجـه    كه به مسئله ماركس متأثر است. تاثيرات ديلتاي، وبر را به سمتي سوق داده بود
هـايي دربـاره    هاي فرهنگي بـا ايـده   معنا مستلزم روابط پديده«بيشتري داشته باشد. از نظر وبر 

از نظـر وي  ». مفهوم فرهنگ، مفهومي ارزشـي اسـت  «كند كه  او كامالَ تصريح مي». ارزش است
شناسيِ  نابراين در جامعهب». اند نحوه برخود ما با واقعيت يههاي فرهنگي ما تعيين كنند ارزش«

________________________________________________________ 
1 - Bergson 
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دارند و با توجه به اهميتـي كـه    فرهنگي وبر، معنا و ارزش، نقش تعيين كننده بر كنش و رفتار
تـوان دريافـت كـه از     دهـد، مـي   ها و هنجارها مي وبر در مطالعات فرهنگي خود به معاني، ارزش

بستر علوم اجتماعي و  از نظر وي در بنابرايني اجتماعي است.  منظر وي نيز فرهنگ، يك مقوله
واقعيت تجربـي بـراي مـا هنگـامي بـه      «كند:  مفهوم پيدا مي» فرهنگ«علوم فرهنگي است كه 

: 1387سـاز،   هاي ارزشي(اجتماعي) ربط دهيم(چيت شود كه آن را به ايده تبديل مي» فرهنگ«
  ).95تا  82

ي  به آن به مثابـه  شناسي است كه از فرهنگ تصوري اجتماعي دارد و اميل دوركيم ديگر جامعه
شناسي فرهنگ به تالش او براي فراتـر   اهميت دوركيم براي جامعهنگرد.  يك متغير مستقل مي
منطـق فرهنگـي   «آن را گردد كه  شناختي و گسترش چيزي بر مي جامعه 1رفتن از پوزيتيويسم

فرآينـد نسـبتاَ   تا فرهنگ را نه صرفاَ به مثابه ساختاري بيروني، بلكه به عنـوان   ،نامد مي» جامعه
ها،  را با ايده» جامعه«مستقلِ عقايد و كردارهاي انساني تئوريزه كند. برخي معتقدند كه دوركيم 

از نظـر دوركـيم   پنـدارد.   يكي مـي هاي جمعي، فرهنگ و...  ها، بازنمايي هنجارها، باورها و ارزش
د، بيانگر احوال روحـي  انديشيم، قبل از آنكه بازنمودهايي اساساَ جمعي باشن مقوالت چنانكه مي

اي سـاخته شـده و سـازمان     اند؛ مقوالت وابسته به اين هستند كه اجتماع به چـه شـيوه   اجتماع
يافته باشد و به شكل جامعـه، بـه نهادهـاي دينـي، اخالقـي، اقتصـادي جامعـه و ماننـد اينهـا          

كند،  عي جدا مياي كه ذات فردي را از ذات اجتما اند. پس ميان اين دو نوع تصور، فاصله وابسته
انـد، نسـبت بـه بازنمودهـاي فـردي داراي       وجود دارد، پس بازنمودهايي كه بيانگر وجود جامعه

از جامعه، چيـزي بـر    برآمدهتوان يقين داشت كه بازنمودهاي  اند و مي محتوايي به كلي متفاوت
قـوالت و  افزاينـد. از آنجـا كـه ايـن بازنمودهـا، م      بازنمودهايي كه خاسـتگاه فـردي دارنـد، مـي    

بنـدي   هـاي فرهنگـي در درون آنهـا طبقـه     دهند كـه پديـده   اي را بدست مي هاي پايه چارچوب
گويند كه كدام چيزها با هم در يك رده قـرار گيرنـد و    بندي به ما مي شوند و الگوهاي طبقه مي

رويكـرد   يهكنند و از اين رو شالود كدام چيزها متفاوت هستند، در درون يك فرهنگ عمل مي
دهد. در واقع بازنمودهايي كه به شكل جمعي توليد و  ختارگرا نسبت به فرهنگ را تشكيل ميسا

شـود   دهد. بنابراين مالحظه مي مي شكلهاي نمادين و اصليِ فرهنگ را  شوند مؤلفه بازتوليد مي
نيز بر اهميت و پيشي نمودهاي جمعي بر نمودهاي فردي تاكيد دارد و فرهنـگ را   2كه دوركيم

________________________________________________________ 
1 - Positivism 
2 - Emil durkhiem 
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نگـر   بيند كه در برخورد با آن بايد به مفاهيم كـل  اي اجتماعي و در كنار آن ساختاري مي مقوله
  ).95تا  82: 1387ساز،  توجه داشت(چيت

هـاي خـود از فرهنـگ بـه سـه       ها و تحليـل  پردازان در برداشت همانطور كه مالحظه شد، نظريه
) 2( ي فرهنـگ؛  التي با مقولـه نگر و گشت برخورد كل) 1( اند: ي مهم و اساسي توجه داشته مقوله

 .اجتماعي بودن روح فرهنگ) 3( ي يك متغير مستقل و تاثيرگذار؛ توجه به فرهنگ به مثابه

ي  هاي مطرح شده و توجه به اشتراك نظر صاحبنظران در توجه به سـه مقولـه   با توجه به بحث
ـ   مطرح شده در بحث فرهنگ، الزم است كه در بررسي در بررسـي   طـور عـام و  ههاي فرهنگـي ب

اي گشتالتي، مستقل و اجتمـاعي   ي مقوله طور خاص بر اين مسئله كه فرهنگ به مثابههجاري ب
  باشيم. است، توجه و تاكيدي ويژه داشته

  فرهنگي ريزي فرهنگ و برنامه
ويژه پس از پيروزي انقـالب و بـا   هريزي، ب هاي آن با برنامه ي بين فرهنگ و مولفه در ايران رابطه

-ههاي فرهنگي، ملي و اسالمي، تاكيد فراوان شده است. ب و استمرار و تحكيم ارزشهدف حفظ 
  ريزي سه نظر وجود دارد: ي ميان فرهنگ و برنامه طور كلي در تبيين رابطه
تـوان آن را كمـي كـرد و در     گيـري و سـنجش نيسـت و از اينـرو نمـي      فرهنگ ذاتاَ قابل انـدازه 

ريـزي بـا هـدف     گـذاري و اقـدامات و برنامـه    اه سياسـت چارچوب برنامه درآورد. در ايـن ديـدگ  
ها را در نهايت به نفع فرهنگ  ها و سازمان ي فرهنگ توسط دولت  تاثيرگذاري و دخالت در حوزه

 داند. ي دولت مي ندانسته و اين امر را مهار زدن بر زندگي فرهنگي به وسيله

هاي اجتمـاعي و نيـز سـنگ     وهي اصلي زندگي و سنگ زيرين زندگي گر فرهنگ به عنوان شيوه
ي جوامع است. به دليـلِ تـاثير و نقـشِ آن در شـكوفاييِ اسـتعدادها،       ي همه جانبه بناي توسعه

تـوان بـدون    ي متوازن، هدايت منابع و امكانات و ايجاد تعادل، نمي مشاركت خالقِ مردم، توسعه
ترسي و اسـتفاده از منـابع و   هاي برابر در دس ريزي در جهت ايجاد فرصت سياستگذاري و برنامه

ريزي فرهنگي،  محصوالت فرهنگي توسط تمامي افراد جامعه، كاري از پيش برد و بنابراين برنامه
 امري ضروري است.

هــاي اصــيل و ميــراث مــادي و معنــوي فرهنگــي را از  رويكــرد ســوم، فرهنــگ و حفــظ ارزش
ريزي توسعه را بـه   رو برنامهاز اين داند. ترين عوامل پايداريِ نظام اجتماعي و حكومت مي اساسي

هاي مورد انتظار ميسر دانسته و به اين ترتيب حكومت و  فرهنگي و ارزش هاينشانهشرط حفظ 
كند. اين رويكرد، نقشِ نهادهاي اجتمـاعي   هاي فرهنگي مي دولت را موظف به دخالت در عرصه

: 1386تاكيـد دارد(غيـاثيِ ندوشـن،    ريزي فرهنگي  را برجسته كرده و بر تمركز بيشتر در برنامه
143-142.( 
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رويكـرد   كننـد:  ريـزي فرهنگـي، محققـين دو رويكـرد را طـرح مـي       در ارتباط با مباحث برنامـه 
 رويكرد فرهنگ انگار.و  ابزارگرايانه

ها  اي است كه باعث دگرگوني و تغييراتي متناسب در ديگر زمينه در رويكرد اول، فرهنگ وسيله
انگـار، فرهنـگ را    شـود. امـا رويكـرد دوم يـا رويكـرد فرهنـگ       اجتماعي مي هاي زندگي و حوزه

داند كه خـود بـر اثـر تحـوالتي در گـذر زمـان، مسـايلي نـو          موضوعي مستقل و خودمختار مي
بايسـت در درون فرهنـگ    هاي متناسب بـا ايـن مسـايل را نيـز مـي      آفريند، طوري كه پاسخ مي

و فرهنگ نيز از ديرباز رويكردهـاي مشـابهي در سـطح    ريزي  جستجو كرد. در رابطه ميان برنامه
هـا و   داند كه دگرگوني اي مي كالن وجود داشته است. نگرش اول، فرهنگ را داراي ساختار ويژه

توان از بيرون  روي نمي و به هيچ استاش  تغييرات آن كامالَ تابع ساز و كارهاي دورني و تاريخي
اي را در آن پديـد آورد. امـا نگـرش     بيني شده ات پيشريزي خاص، تغيير و مطابق طرح و برنامه

ريزي در آن نه تنها  داند كه قابل مطالعه است و برنامه دوم، فرهنگ را يك واقعيت اجتماعي مي
هـاي   ي تغييرات فرهنگي كـه طـي دهـه    ميسر، بلكه ضروري است. ظاهراَ تجارب بشر در زمينه

تـوان بـا تكيـه بـر      عـد كـرده اسـت كـه مـي     نظـران را متقا اخير صورت پذيرفته است، صـاحب 
: 1378ي فرهنگ دست يافـت(چلبي،   هاي مطلوبي در حوزه هاي معيني به دگرگوني ريزي برنامه

53.(  
بر اساس آنچه تا كنون مطرح شد، اگر به موضوع مورد بحث بازگرديم بيان ايـن نكتـه اهميـت    

انشگاه از جمله نهادهايي اسـت كـه   توان تصور كرد. د دانشگاه را در خالء فرهنگي نميدارد كه: 
پـذيرد. ناهمـاهنگي و    شود و خـود از آن تـاثير مـي    در آن فرهنگ توليد، بازتوليد و نوسازي مي

ناسازگاريِ تدريجيِ روندهاي آموزشي با نيازهاي روزافزون و متحول فراگيرانِ فرهنگ و جامعـه  
ي  ز مـدت بـه اسـتحكام رابطـه    هاي گسست بين جامعه و دانشگاه است كه در درا يكي از زمينه

 بنـابراين آورد.  ميان دانشگاه به عنوان نهادي علمي، اجتماعي، فرهنگي و جامعه لطمه وارد مـي 
. بر اين اساس از جملـه اهـداف   برخوردار است از ضرورتها،  وجود اهداف فرهنگي براي دانشگاه

  برشمرد: زيرتوان به شرح  هاي دانشگاهي را مي ريزي فرهنگي در محيط برنامه
هاي  كوشش براي بهبود كيفيت و كارايي آموزشِ رسميِ دانشگاهي و نوآوري در ميان آموزشـ 

 غيررسمي و تقويت استانداردهايِ رفتاري و تربيتي صحيح در ميان جوانانِ دانشجو؛

كمك به فرايندهاي آموزشي و پژوهشي در تربيت نسلِ آينده براي پيشرفت شخصي، تحـرّك  ـ 
هاي فكريِ دانشجويان به منظـور زنـدگي در شـرايط و     ت اجتماعي و ارتقاي تواناييفردي، مهار

 دنياي جديد؛
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ي  بسط و گسترش فرهنگ علمي با هدف تقويت روح تحقيق و تفكر و افزايشِ نقـشِ آگاهانـه   ـ
 فراگيران در توليد دانش و گفتگوي علمي؛

هاي  هاي انساني و آگاهي ها، استعداد بليتها، قا هاي رشد و پرورشِ خالقيت آوردنِ زمينه فراهم ـ
 فكري و اجتماعي و سياسي؛

هـاي اجتمـاعي    هاي فكري و ذهني و مهارت كمك به نظام آموزشي در ايجاد و تقويت توانايي ـ
 ي رو به تغيير و چند فرهنگي آينده؛ فراگيران و آماده كردنِ آنان براي زندگي در جامعه

فرهنگـي و اجتمـاعي و ارتقـاي سـطح تحليـل        ي گسـترده   العـه فراهم نمودن زمينه براي مط ـ
اي و كاربرد دانشِ رسمي و آموزشي جهت يادگيري  رشته هاي ميان  فراگيران با تاكيد بر ديدگاه

 آموزي؛ و مهارت

المللـيِ   هاي علمـي و بـين   گسترش مشاركت دانشگاهيان در حيات فرهنگي و ترويج همكاري ـ
 ).145-146: 1386فرهنگي(غياثيِ ندوشن، 

بديهي است كه دسترسي و تحققِ اين اهداف ميسر نخواهد بود مگر با تمركز و شناساييِ دقيـق  
  نيازهاي جامعه، دانشگاه و دانشجو. 

  
   مفهومي چهارچوب 

ي سـنتي بـه تجـددگرا و تعارضـات و تقـابالت فرهنگـيِ        در جوامع جهان سوم، گذار از جامعـه 
ي  هاي اساسي تبديل نموده است. اين مهم در جامعـه  يكي از چالشروي، اين مسئله را به  پيش

اي در حال گذار، به  ي جامعه ايران نيز بحران آفرين بوده است؛ به اين معنا كه در ايران به مثابه
دهد كـه تـا برقـراري     سبب تزلزل و فروپاشي نسبي هنجارهاي سنتي، نوعي هرج و مرج رخ مي

رو بـا  دارد. از اين ثباتي و سردرگمي نگاه مي لحاظ فرهنگي در بيهنجارهاي جديد، جامعه را به 
بيني اسـت كـه بـا در هـم آميخـتن بسـياري از        توجه به شرايط در حال گذار ايران، قابل پيش

اند،  در ميان اقشار دانشگاهي و جوان كه از تاثيرگذارترين اقشار جامعه ويژهبههنجارهاي سنتي، 
هـاي   رايط جديدي برخوردار شوند كه لزوم توجـه جـدي بـه برنامـه    عموم اقشار جامعه نيز از ش

-10: 1384كند(منطقي،  ها، بلكه در سطح جامعه بيان مي فرهنگي را نه تنها در سطح دانشگاه
1.(  

هاي هنر آنچه كه به عنوان نخستين مسـئله   روي دانشكده در شناسايي مسائل فرهنگي پيش   
تـوان   سطوح ساختار و كنشگر(جامعه و دانشـجو) اسـت. مـي   ها در  شود، تقابل ارزش نمايان مي

هـا و هنجارهـا از    مراتـبِ ارزش  گفت كه تعامل متقابلي ميانِ اهداف و نيازها از يكسـو و سلسـله  
سوي ديگر، اعم از كنشگران و ساختار وجود دارد. به عبارت ديگر در هر سه سطحِ دانشـجويان،  
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هنجارهاي موجود نسبت به تعديل و تحديد اهـداف و  ها و  دانشگاه و جامعه، از يك طرف ارزش
گيـريِ   اي در شـكل  كننـده  كنند و از سوي ديگر اهـداف و نيازهـا، نقـش تعيـين     نيازها عمل مي

ها  مراتب ارزش ها و هنجارها دارند. در سطحي باالتر نيز بايد به تعامل موجود ميان سلسله ارزش
ها و هنجارهاي موجـود   جه نمود. به عبارتي، ارزشو هنجارهاي جامعه، دانشگاه و دانشجويان تو

بسـياري را از يكـديگر پـذيرا هسـتند و     ات در اين سه سطح، در يك نظامِ كنشِ متقابل، تـاثير 
توانند در جهت تعديل و يا تحققِ يكديگر خدمات متقـابلي را ارائـه نماينـد. بـديهي اسـت،       مي

 بيان شـده ي  گانه و هر يك از سطوحِ سه چنانچه اين چرخه به صورت كامل و سالم شكل گرفته
هاي خود، ساير سطوح را نيز لحاظ نمايند، احساسِ مطلوبيت و رضايت  در تعيين اهداف و ارزش

لعكس هر يك از سطوح نتواننـد بـه انتظـارات و     شود و چنانچه با در ميانِ اين چرخه پديدار مي
نتظارِ بـر هـم خـوردنِ نظـمِ موجـود،      توان در ا هاي ساير سطوح پاسخِ مناسبي دهند، مي ارزش

  سازمانيِ اجتماعي بود.  گيري وضعيت آنومي يا بي تعارضِ هنجارها و يا شكل
ها در سه سطح جامعه، دانشگاه (ساختار) و دانشجو در اين قالب  توجه به سلسله مراتب ارزش   

يـدي از  طور مسـتقيم بررسـي را معطـوف بـه بعـد جد     هكه در سطح كنشگران مطرح هستند، ب
طور اخـص اسـت. در   هطور اعم و دانشجويان هنر بهنمايد كه همانا رفتار دانشجويان ب مسائل مي

اين قلمرو سواالتي از اين قبيل كه آيا رفتار افراد متفاوت است و يا اينكه چه تفاوتي ميان رفتار 
دانشجويان وجود  دانشجويان با ساير افراد جامعه و حتي چه تفاوتي بين دانشجويان هنر با ساير

هايي كه به دنبال تشخيص ماهيت و چرايي اين نوع رفتارها  شود. مجموعه سوال دارد، مطرح مي
هنر مطرح اسـت كـه رفتارهـاي    هاي مجموعه رشتهاست و اينكه چه نيازهايي بين دانشجويان 

د به خـود  زند. ضرورت توجه به چگونگي و تعدد نيازهاي بين افراد جامعه خو اي را رقم مي ويژه
محقق را به سوي مسئله سومي تحت عنوان نيازهاي دانشجويي يا نيازهاي دانشجويان هنـر در  

ريزي بدون توجه به نيازها راه به جايي نخواهد بـرد و   دهد، چرا كه برنامه ابعاد مختلف سوق مي
تنوع ريزي فرهنگي بدون نيازسنجي و تشخيص نيازهاي م هاي هنر نيز برنامه در حيطه دانشكده

توجـه بـه نيـاز،     بنـابراين و متعدد آن با احتمال قريب به يقين، محكوم به شكست خواهد بـود.  
آن تمركز و توجه به سلسله  متننمايد كه در  توجه به بسترهاي فرهنگي توليد نياز را مطرح مي

 ها نهفته است. مراتب نيازها و متعاقباَ ارزش

دهند و  مهمترين عاملي هستند كه به زندگيِ انسان جهت ميدر نهايت اينكه نياز و انگيزش،    
دارد. در ايـن ميـان نيازهـاي فرهنگـي در      او را در ارتباط با رفع و ارضاي آنها به واكنش وا مـي 

سزا داشته و حتي گاهي اوقات اين نيازها بـر نيازهـاي فيزيولوژيـك و    هاهميتي ب ،زندگيِ انسان
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دهند. فرهنگ و نظـامِ فرهنگـي، خـود     الشعاع قرار مي ا را تحتهيابند و يا آن حياتي رجحان مي
  و پاسخگويِ بسياري از نيازهايِ افراد جامعه است.   كننده برطرف

با ايـن مضـمون    ي فرهنگ و نظامِ فرهنگي است اي بر عهده ِاجتماعي، وظيفه ي حيات در چرخه
ي ثمردهـي خـود را    ن را كـه دوره هاي پيشي ها، اعتقادات و مباني رفتاري نسل كه باورها، ارزش

هـاي نـو و    اند را بـه نسـل   ِ فرهنگي و اجتماعي رسيده اي از ركود و سكون طي كرده و به مرحله
، بذر حيات اجتماعي را بار ديگر در بستري از نشاط بـه  جوان جامعه منتقل كند و با اين فرايند

شـود،   ر گذر زمـان بـر آن حـادث مـي    هايي كه د با وجود اين، با تغييرات و دگرگوني بار بنشاند.
پرورانـد و در عـين حـال كـه تمايـل بـه حفـظ         هايي جديد را در افراد جامعه مـي  نيازها، انگيزه

نهد.  الگوهاي سابق رفتاري و هنجاري دارد، اهداف و مقاصد جديدي پيش رويِ اعضاي خود مي
هنگيِ افراد جهت بگيرد، خود را به بنابراين، اگر تغييرات فرهنگيِ جامعه، متناسب با نيازهايِ فر

  بهترين نحو ممكن بازتوليد خواهد كرد. 
نياز تحت شرايط محـيط فرهنگـي، اجتمـاعي و اقليمـي بـه       بندي بايد گفت كهدر يك جمع   

ي نياز است، تصادفي و خود به خود نيست و  شود. رفتاري كه زاده متجلي مي» خواست«صورت 
هاي مختلـف نشـان    سازد. نگاهي به نياز از ديدگاه انسان را به سوي هدفي رهنمون و متوجه مي

در فرهنگ و روابط اجتماعي داشـته و بـرآورده   دهد كه بسياري از نيازهاي ذكر شده، ريشه  مي
ريزي در تمامي سـطوح   گيرد. برنامه شدن آنها از طريق نهادهاي اجتماعي و آموزشي صورت مي

مستلزم شناخت نيازهاي اساسي فرد و فراهم كردن شرايط و امكاناتي اسـت كـه وي بتوانـد در    
ب رشد و شكوفايي استعدادهاي او هر حد مناسب و متعادل به رفع نيازهاي خود بپردازد و مرات

  چه بيشتر ميسر گردد.
  

  پژوهش  روش
هـاي   بررسي وضعيت فرهنگـي دانشـجويان دانشـكده   «در ارتباط با فرايند بررسي بايد گفت كه 

   .هاي هنر و دانشجويان هنري آغـاز شـد   با هدف بررسي شرايط و اوضاع فرهنگي دانشكده» هنر
تـوان  گروهي متمركز و ماهيت اكتشافي طرح ميمصاحبه و بحثبا توجه به  استفاده از تكنيك 

 هاي كيفـي و از منظـر هـدف كـاربردي بيـان نمـود.      پژوهش صورت گرفته را در شمار پژوهش
دانشگاه هنر تهران و پـرديس   دو واحد آموزشيدر سطح نخست و كالن پژوهش، جامعه آماري 

ا در سطح خرد جامعه آماري به دو بخـش  ام. بوده است دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران
تفكيك گرديد. اول كارشناسان و مديران فرهنگي دانشـگاه و دوم دانشـجويان مجموعـه رشـته     

  هاي مورد بررسي.هاي هنر در دانشگاه
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 هـا  كارشناسان و مـديران فرهنگـي دانشـگاه   چنانچه گفته شد از ميان  ،پژوهشنخست ي نمونه
مدير فرهنگي و كارشناس خبره در دو دانشـگاه مـورد نظـر،     15 شد. در مجموع تعداد  انتخاب

مـدير و   10، حجم نمونه و نيـل بـه اشـباع نظـري    شناسايي شد و در نهايت با توجه به كفايت 
هـاي   انجـام مصـاحبه   اين مرحله از پژوهش با كارشناس فرهنگي جهت مصاحبه انتخاب شدند.

بـا  بررسي موضـوع  ادامه با توجه به ضرورت هاي عميق،  پس از انجام مصاحبه اجرا شد و عميق
ي آن لحـاظ كـردن نظـرات     پايين و به عبارتي بر اساس نيازسنجي فرهنگـي كـه الزمـه   نگاه از 

ريزي فرهنگي است، سعي شد كه عقايد و آراي دانشجويان هنر در دو جلسه  مخاطبان در برنامه
مشخص است، جامعه آماري بررسي قرار گيرد. همانطور كه بحث و مورد ) FGD(بحث گروهي 

دو بحث متمركز گروهي را دانشجويان هنر دانشگاه هنـر و پـرديس هنرهـاي زيبـاي دانشـگاه      
و به منظور شمول و اعتبار اين جلسات بحث گروهي، سعي شـد كـه از    گرفته استتهران در بر 

ر آنهـا  و فعـالترين دانشـجويان د  بـوده  هاي علمي دانشجويان هنر كه عصاره دانشجويان  انجمن
انجمـن علمـي را در بـر     15 هاي مورد بررسـي، دانشگاهعضو هستند، استفاده شود. هر كدام از 

در  ،شان بـه بحـث مـذكور    انجمن، فراخور اعالم آمادگي و عالقه 10تا  7، كدامداشت كه در هر 
  مشاركت نمودند.جلسات 

متمركـز بـا توجـه بـه     يادآوري مي شود كه تصميم بر اجراي تعـداد دو جلسـه بحـث گروهـي     
هاي طرح صورت پذيرفته است. احتماال تمركز بيشتر بر اين بخـش مـي توانسـت بـا     محدوديت

تدقيق بيشتر يافته ها و نتايج همراه شود. همچنين به كـار گيـري روش هـاي كمـي همچـون      
  پيمايش مي توانست در ازمون و تاييد يافته هاي اين مقاله مورد استفاده قرار گيرد.

  
  هاي پژوهشيافته

هـا و   مهمترين هدف اين طرح، شناسايي وضعيت موجـود و بررسـي اوضـاع فرهنگـي دانشـكده     
تشريح و طي مهمترين گـامِ   ها و مباحث تئوريك، ر اساس نظريهدانشجويان هنر بوده است كه ب

ي عميـق   بـه اجـراي چنـدين مصـاحبه    از يك سو به هدف مذكور،  يابيدستتحقيق به منظور 
و از ي هدف اقدام گرديـده   نظران و كارشناسان مرتبط با جامعهاندركاران، صاحب كيفي با دست

اسـت.  سو ديگر نسبت به برگزاري جلسات بحث گروهـي متمركـز بـا دانشـجويان اقـدام شـده       
محـور وضـعيت فرهنگـي دانشـجويان هنـر از ديـدگاه        بنابراين در اين بخش به توصيف مسـئله 

و دانشجويان در قالب جلسات بحث گروهـي از سـوي ديگـر    صاحبنظران و كارشناسان از يكسو 
   .ه استپرداخته شد
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  وضعيت فرهنگي دانشجويان هنر از منظر صاحبنظران و كارشناسان
و هـاي انجـام شـده بـا مسـئوالن      هاي پـژوهش در بخـش مصـاحبه   در اين بخش از مقاله يافته

  .ارائه شده استكارشناسان 
  

  ها دانشكده ساير با هنر هاي دانشكده در) فرهنگي مسائل( فرهنگي وضعيت تفاوت
هاي هنر و به تبع آن  شوندگان معتقدند كه مسائل فرهنگي مطرح در دانشكده مصاحبههمه  

ها متفاوت است و اين تفاوت در  هاي هنر نسبت به ساير دانشكده وضعيت فرهنگي دانشكده
  .استهاي هنر  هاي رشته اولين سطح، ناشي از ماهيت و ويژگي

هاي  هاي دانشگاهي داراي ويژگي به اعتقاد برخي از پاسخگويان، اصوالَ هر يك از رشته   
هاي آن رشته، داراي  منحصر به فردي هستند و دانشجويان آن رشته نيز با توجه به ويژگي

هاي مختلف يكسان  اين تفاوت در حوزه بنابراينهايي نسبت به ساير دانشجويان هستند،  تفاوت
هايي هستند كه  هاي هنري، از جمله رشته . رشتهاستو داراي شدت و حدتي متفاوت  نبوده

گذارند. قابل  اين تفاوت را بسيار برجسته و با تظاهرات و عينيات قابل توجهي به نمايش مي
هاي هنري نيز يكسان نيست. در مجموع اين  توجه اينكه اين تفاوت حتي در ميان خود رشته

هاي اوليه، ناشي از ماهيت  ها در سطوح و اليه هنر از ساير دانشكده هاي تمايز دانشكده
  هاي هنري است. رشته

نوع نگرش هنر و هنرمند به جامعه و مسائل آن متفاوت است. نكته قابل ذكر ديگر اينكه،    
هاي خاصي برخوردار است و اين لطافت و  مقوله هنر در برخورد با مسائل، از لطافت و حساسيت

هايي  ، نوع نگرش خاصي را نيز براي اهالي هنر به همراه دارد كه در ظاهر با تفاوتحساسيت
همراه است. از سويي ديگر، وابستگي و همراهي بسيار زياد مفاهيمي همچون فرهنگ، هنر و 

هنر به ارمغان آورده است و جايگاه فوق براي مقوله جامعه با يكديگر، جايگاه خاصي را براي 
بب شده است كه افراد خاص با عاليق و نيازهايي ويژه به اين مقوله بپردازند هنر در جامعه س
  ها است. هاي هنري با ساير دانشكده ي خود از ديگر داليل تفاوت دانشكده كه اين امر به نوبه

  
    دانشجويان ساير با هنر هاي دانشكده دانشجويان فرهنگي نيازهاي تفاوت

پاسخگويان جملگي معتقد بودند كه مقوله هنر و نيل به موفقيت در اين مقوله تنها با تكيه بر    
احساس ميسر است و جديت اين مسئله تا به آنجاست كه اين اعتقاد وجود دارد كه الزمه خلق 

 بنابراينآثار ماندگار و زيبا در اين حوزه، برخورداري از احساسات عميق و غلظت روحي باالست. 
اي كه  گونهههاي روحي خاص، نيازمند توجهي ويژه و ظريف است؛ ب اين حساسيت و ظرافت
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ها كمتر ديده شود و يا اينكه اساساً ديده  شايد اين نوع نياز در ميان دانشجويانِ ساير رشته
  نشود.

نكته ديگري كه در اين حوزه مورد اشاره قرار گرفت، اينكه اغلب متخصصان و    
مشخص به طور هاي دانشگاهي با قشري خاص در ارتباط هستند كه  ن رشتهالتحصيال فارغ

هاي هنري جهت ارائه آثار خود،  جامعه هدف آنان نام دارد و برخالف اين امر دانشجويان رشته
اي از مخاطبان دارند. به عبارت ديگر جامعه  نياز به برقراري ارتباط با طيف وسيع و گسترده

  تردگي سطح كل جامعه تعريف گردد.تواند به گس هدف آنان مي
ترغيب و تشويق دانشجويان به خالقيت است. اين آموزه نيز  ،هاي اين حوزه از ديگر آموزه   

فضايي متفاوت را پيش روي اين دسته از دانشجويان قرار داده است. هنرور در اين فضا و در پي 
هاي زندگي  ها و قالب رضف ها، پيش نياز به بروز خالقيت، ممكن است به شكستن چارچوب

روزمره و عادي دست يازد و طبيعتاَ تصويري از يك فرد ساختارشكن را ارئه نمايد كه به جرات 
ها وجود ندارد و يا اينكه حداقل به اين  توان گفت اين نياز در ميان دانشجويان ساير رشته مي

وع برخورد، نوع آنچه كه مشخص است، اين نيازهاي متفاوت، ن شكل و شدت وجود ندارد.
تر از بررسيِ  در سطوح عميق بنابراينپوشش و نوع تعامالت ويژه و متنوعي را نيز در پي دارد، 

هاي هنر و دانشجويان  هاي فرهنگي موجود در ميان دانشجويان دانشكده توان تفاوت موضوع، مي
  ها را به تفاوت در نوع نيازهايشان مرتبط دانست. ساير دانشكده

شود كه آيا تفاوت نيازهاي  تر موضوع اين سوال مطرح مي ي كنكاش و بررسي جزئيدر راستا   
مربوط به زمان پيش از ورود به  ،هاي هنر با ساير دانشجويان فرهنگي دانشجويان دانشكده

  ؟بوده استموجود در دانشگاه  اقتضائاتدانشگاه است و يا اينكه تماماَ ناشي از وضعيت و 
نيز اشتراك نظر نسبي وجود دارد. بدين صورت كه اغلب  در ارتباط با اين پرسش

هايي هستند كه درصد قابل  هاي هنري از جمله رشته شوندگان اذعان داشتند كه رشته مصاحبه
افتد كه دانشجو بر  اند و كمتر اتفاق مي شدگان آن نسبت به آن عالقمند بوده توجهي از پذيرفته

ها بسيار شايع  بيايد كه البته اين اتفاق در ساير رشتهحسب اضطرار و اجبار به سراغ اين رشته 
هاي گذشته به مقوالت  است. اين عالقمندي نيز عمدتاَ به داليلي همچون اشتغال فرد از سال

هنري و گرايش فردي يا خانوادگي به مقوالت هنري است. به عبارت ديگر افرادي كه در 
وند، يا خود تجربه حضور در فضاي ش هاي هنري مي ها جذب رشته سيستم سنجش دانشگاه

اند كه فضاي فرهنگي و هنري بر  اي بيرون آمده فرهنگي و هنري را دارا هستند و يا از خانواده
هاي فرهنگي و  فضاي هايوييگيآن حاكم بوده است. چنانچه پيش از اين نيز ذكر شد، از جمله 

بايد پذيرفت كه  بنابراين هنري، احساسات و روحيات ظريف و نيازهاي مترتب بر آن است،
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، پيش از زمان ورود به دانشگاه نيز در ميان دانشجويان اشاره شدهبسياري از نيازهاي فرهنگي 
هاي هنر وجود داشته است و عدم بروز و ظهور آن در سطح جامعه به دليل ضعيف و  رشته

  از سوي ديگر است.كمرنگ بودن اين نوع تمايالت و نيازها از يكسو و سازمان نيافته بودن آن 
دهد، اينچنين است كه اين افراد با گرايشات،  اتفاقي كه پس از ورود به دانشگاه رخ مي   

گيرند كه به نوعي با آنان  اي از افراد قرار مي تمايالت و تفكرات فردي خود در كنار مجموعه
هاي ارائه  موزههمرنگ، همفكر و هم مسلك هستند. تعامل و گردهم آمدن اين افراد از يكسو و آ

شده در دانشگاه از سوي ديگر منجر به همرنگي، اتحاد و تكامل يافتن اين نوع نيازهاي فرهنگي 
دانشجويان خواهد شد و نتيجه اين سازمان يافتگي نيازها، پيدايش وضعيت فرهنگي 

گان، شوند ها خواهد بود. به اعتقاد مصاحبه هاي هنر در شكلي متفاوت از ساير دانشكده دانشكده
از آنجا ناشي  ي بودنهاي هنر امري نسبتاَ طبيعي است و اين نسبي بروز اين پديده در دانشكده

شود كه در چنين فضايي كه در آن دانشجويان پوششي متفاوت، تعامالت و ارتباطي متفاوت  مي
ه قطعاَ هايي نيز صورت خواهد پذيرفت ك يابند، خواه ناخواه سوء استفاده و افراط و تفريط و... مي

ديگر طبيعي نخواهد بود. از جمله داليلي كه جهت طبيعي  ،اين امر و عوارض مترتب بر آن
هاي هنر و ساير دانشجويان  هاي فرهنگي موجود ميان دانشجويان دانشكده قلمداد نمودن تفاوت

نا هايي است كه ب و تشديد اين تفاوت در محيط دانشگاه مورد استفاده قرار گرفت، نتايج مقايسه
هاي هنري در كشور ايران و  ها و دانشكده به اظهار برخي از مصاحبه شوندگان ميان دانشگاه

هاي كشورهاي هلند و آلمان صورت گرفته است. به اعتقاد برخي مصاحبه شوندگان،  دانشگاه
نيز تفاوت روشني در  اشاره شدهحتي ميان دانشجويان هنر و ساير دانشجويان در كشورهاي 

  ق فرهنگي وجود دارد.همين مصادي
هاي فرهنگي موجود را به ماهيت  البته برخي از مصاحبه شوندگان نيز عليرغم اينكه تفاوت   

دانستند، عدم كنترل  نيازهاي متفاوت آن براي دانشجويان مرتبط مي ها و پيش رشته و ويژگي
ند در كنترل اين توا آن در دانشگاه را امري غيرطبيعي دانسته و معتقد بودند كه دانشگاه مي

دهي به نيازهاي دانشجويان و به تبع آن توليدات هنري آنان، اقدامات موثري را  شرايط و جهت
  به عمل آورد.

  
 بـر  حـاكم  ارزشـي  نظام با هنر هاي دانشكده بر حاكم ارزشي نظام ميان تفاوت وجود
   جامعه

هاي هنر و نظـام   نشكدهمصاحبه شوندگان به وجود تفاوت ميان نظام ارزشي حاكم بر دااكثريت 
ارزشي حاكم بر جامعه معتقد هستند. اگرچه ايشان اعتقاد داشتند كه اين تفاوت ميان دو نظام 
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هـاي هنـر بـا     ارزشي به معناي تعارض و تناقض آنها و يا ضديت نظام ارزشي حاكم بر دانشـكده 
در سطح زيربنـا و بنيادهـاي    هاي ارزشي عبارت ديگر تفاوت نظام. به نيستنظام ارزشي جامعه 

  دادهاي دو نظام است. تر و در حد تظاهرات و برون فكري دو نظام نبوده، بلكه در سطوح بيروني
شوندگان ضمن تاييد مصاديق فوق، اين امر را ناشي از تفاوت ميان دو  برخي ديگر از مصاحبه   

مقوله هنر است. ايشان همچنان نظام ارزشي حاكم ندانسته و معتقدند كه تفاوت در نوع نگاه به 
پيشتر رفته و با توجه به نياز هنرمندان و هنروران به برقراري ارتباط با مخاطبانِ خود در سطح 

هاي ارزشي و نگرشـي موجـود    جامعه، معتقدند كه اين تفاوت تا حدود بسياري تحت تاثير نظام
هـاي هنـر، برگرفتـه از     هـاي حـاكم بـر دانشـكده     و به همين تناسب نيـز ارزش  استدر جامعه 

هاي حاكم بر جامعه است. اگرچه ممكن است كه با وجود اين نزديكـي، توليـدات هنـري     ارزش
ها و نهادهاي ناظر مطلوب و مناسب جلوه ننمايد كه اين پديده نيز خـود   دانشگاه از نظر دستگاه

  امري طبيعي است.
هاي حاكم بر  رند كه نظام رسمي ارزششوندگان نيز اشاره به اين موضوع دا از مصاحبه ايعده   

ن دانشـگاه و دانشـكده در   م ارزشـي جامعـه منطبـق اسـت و مسـئوال     هاي هنر با نظـا  دانشكده
بايـد توجـه داشـت كـه يـك نظـام        بنـابراين نمايد،  هاي حاكم عمل مي چهارچوب قانون و نظام

ن ااساتيد و مدرس هاي هنر قابل مشاهده است كه عمدتاَ توسط غيررسمي نيز در فضاي دانشگاه
شوندگان معتقدند كه نظام جـذب و گـزينش    نيز قابل رشد و توسعه است. اين گروه از مصاحبه

هاي هنر داراي ايرادات و نواقص قابل توجهي است كه از جملـه   ها و دانشكده اساتيد در دانشگاه
هيچگونه الـزام   هاست كه وقت در اين مجموعه نتايج آن حضور تعداد قابل توجهي از اساتيد پاره

ها و هنجارهاي رسمي دانشكده ندارنـد. بـا توجـه بـه      و اجباري جهت پايبندي و پيروي از نظام
اساتيد با دانشجويان، ميزان شدت اثرگذاري آنان بر دانشـجويان نيـز بـه     يبدون واسطهارتباط 

  مراتب بيشتر از قوانين و هنجارهاي رسمي دانشكده است.
  

    دانشگاه تاييد و هنر دانشجويان وجودم هاي ارزش مراتب سلسله
هـاي   آيـا سلسـله مراتـب ارزش    شـود و آن اينكـه   با طرح مبحث اخير سوال ديگري متبلور مي

  موجود دانشجويان هنر مورد تاييد دانشگاه است؟
هاي ارائه شده در خصوص اين سوال بيانگر اين امر است كه ايـن موضـوع    تجزيه و تحليل پاسخ

خاص و در عين حال قابل توجه است. جهت تشريح آنچـه در سـطح تعـامالت    داراي پيچيدگي 
  ورزيم: دهد، به بيان چند مثال مبادرت مي دانشجويان هنري رخ مي
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هاي هنر، دانشجويان رشته تئاتر مجبور هستند كه به دليل نـوع واحـدهاي درسـي     در دانشكده
هـا را   را بازسازي نمايند و ايفاي نقشهايي  هايي را با يكديگر تمرين كنند و صحنه خود، ديالوگ

بارها و بارها در طول روز تمرين نمايند. دانشجويان رشته نقاشي با يك مدل خاص، در فضـايي  
كنند و يا اينكه دانشجويان براي طرف مقابل خـود   مشترك نسبت به طراحي مشترك اقدام مي

 اقتضـائات اَ بـه دليـل ماهيـت و    اين نوع حركات مشترك كه قائدت. گيرند به عنوان مدل قرار مي
گيري تعامالتي بسيار نزديك و صميمي ميان دانشجويان اين  هاي هنري است، باعث شكل رشته

از سوي  هاي آنان نيز كامالَ سازگار است.  ها خواهد شد كه با اعتقادات، افكار و نگرش نوع رشته
هاي متعـدد وزارت علـوم    امههاي حاكم بر دانشكده، با بخشن ديگر در بررسي نظام رسمي ارزش

در ارتباط با لزوم كنترل مـراودات و تعـامالت دانشـجويان دختـر و پسـر، ممنوعيـت برگـزاري        
توان گفت كه ميان نظام ارزشي دانشجويان  با اين نگاه مي شويم. اردوهاي مختلط و ... مواجه مي

هي فنـي و تخصصـي بـه    بـا نگـا   بنـابراين هنر و نظام ارزشي دانشكده هنر انطباق وجود ندارد، 
  توان بارِ ارزشيِ منفي براي اين نوع تعامالت قائل شد. موضوع، به راحتي نمي

اظهارات مصاحبه شوندگان در اين خصوص بيانگر اين امر اسـت كـه بـا توجـه بـه نيازهـاي          
هاي هنـر   ها، هنجارها و قوانين رسمي دانشكده هاي هنر، تدوين نظام ارزش دانشجويان دانشكده

  ايراداتي مواجه بوده و نياز به بازنگري در اين حوزه، امري ملموس و مشهود است. با
  

    دانشجويان ارزشي مراتب سلسله شناسايي راستاي در اقدام
آنچه مشخص است، تاكنون هيچ اقدام منسجم، سازمان يافته و منظمي ها بر مبناي يافته    

ر به صورت خاص شكل نگرفته است. هاي هن جهت شناسايي نيازهاي دانشجويان دانشكده
اي كه اغلب مصاحبه  اند. نكته اگرچه مصاحبه شوندگان در اين خصوص اظهاراتي نيز داشته

اند، توجه به اين امر است كه ضرورت كنترل و تحديد نيازهاي  شوندگان بر آن تاكيد داشته
تجوي مستقيم و مطرح براي دانشجويان توسط دانشگاه و دانشكده، مانع از پرداختن و جس

هايي  هاي مطالعاتي مناسب و شيوه آشكار اين موضوع خواهد بود و در اين مسير بايد از طرح
غيرمستقيم ياري جست كه قطعاَ توان و امكانات الزم جهت اجراي چنين طرحي در خود 

  .هاي هنر وجود ندارد انشكده يا دانشگاهمجموعه د
  

  دانشجويان براي الگو يك ارائه به نسبت دانشگاه اقدام
هـاي   هـا و نيـاز   مند و منسجمي در راستاي شناسايي سلسله مراتب ارزش تاكنون اقدام سازمان 

تدوين نقش شايسته يا الگو بـراي دانشـجويان، نيـاز بـه      دانشجويان هنر صورت نپذيرفته  است
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ين امـر اسـت   ها و انتظارات ايشان دارد. پاسخ سوال قبل بيانگر ا شناسايي دقيق نيازها، خواسته
 بنابراينكه تاكنون در ارتباط با شناسايي نيازهاي دانشجويان برنامه مدوني وجود نداشته است، 

توان اينگونه استنباط كرد كه تاكنون الگوي فرهنگي مشخصي نيز براي دانشجويان طراحـي   مي
ها و نياز  ا خواستهنگرديده است و در صورتيكه اين امر اتفاق افتاده باشد نيز در انطباق اين الگو ب

شوندگان نيـز بيـانگر ايـن امـر      گونه كه اظهارات مصاحبهتوان ترديد نمود. همان دانشجويان مي
يـك منجـر بـه    هـيچ  امااي در اين خصوص صورت پذيرفته،  هاي پراكنده است كه تاكنون تالش

  اخذ نتيجه نگرديده است.
ه در ارائه، تبليغ و ترويج چنين الگو و از سويي مصاحبه شوندگان معتقدند كه موفقيت دانشگا    

اي، بدون ترديد به كاهش فاصله و شكاف موجود كه به شكل اين تفاوت ظـاهري   نقش شايسته
وضعيت فرهنگي نمودار گشته، كمك خواهد نمود، چراكه تفكـر و نگـرش دانشـجويان در بـدو     

تـوان   است و به سادگي مي به نوعي ناپخته و خام اماورود به دانشگاه، اگرچه شكل گرفته است، 
ها سوق داد. اين اتفاق نه تنها تـاكنون محقـق    ها و ارزش ها، سنت آن را به سمت و سوي هويت

م جـذب اسـاتيد در   دار موجود از جمله مكانيز نگرديده است، بلكه ساز و كارهاي ناقص و مشكل
. البتـه بايـد عنايـت    طور كامل از دست خارج نموده اسـت ه، كنترل شرايط را بهاي هنر دانشگاه

ظاهري بسياري از الگوهـاي هنجـاري و     داشت كه با توجه به داليلي كه قبالَ عنوان شد، تفاوت
هاي هنر از ساير دانشجويان، امري كامالَ طبيعي بوده و اين تفاوت،  رفتاري دانشجويانِ دانشكده

  .نيستطلبي جديد و متفاوت دانشجويان هنري  اصالَ به معناي هويت
ن بندي نمود كه پيرامون اين موضوع دو وظيفه بر عهده مسئوال توان اينگونه جمع نهايت ميدر 

نخسـت   هاي هنر وجود دارد كه از هر دو مورد تاكنون غفلت شـده اسـت:   ها و دانشگاه دانشكده
هـاي روز   طراحي و ارائه يك نقش شايسته يـا مقـام ترجيحـي، متناسـب بـا نيازهـا و خواسـته       

صـورت يـك هـرم هـويتي     يـن  كمك به آنها جهت انتخاب الگويي مناسب. در ا دانشجويان و يا
هاي شخصي خـود را   شود كه باورها، تفكرات و نگرش گيرد و به دانشجو اجازه داده مي شكل مي

در زير سايه هرم هويتي طراحي شده اجرا نمايد. طبيعتاَ بـا عـدم    امابه اشكال اجرايي مختلف، 
ها الهام گرفته  ها و تمدن توان انتظار داشت كه دانشجو از ساير فرهنگ پرداختن به اين مهم مي

هاي  رفع بخشي از نگرشدوم آنكه،  و توليدات هنري او نيز با رنگ و بويي غير بومي ارائه گردد.
هاي هنر در جامعه كه عمـدتاَ ناشـي از عـدم شـناخت و      ان و دانشكدهمنفي نسبت به دانشجوي

درك كافي از شرايط آن است، از ديگر وظايف دانشگاه در اين حـوزه اسـت. بـه عبـارت ديگـر،      
هاي هنـري، آنگونـه    رشته هايويژگيهاي هنر و  جامعه از ماهيت و واقعيت موجود در دانشكده
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رساني و تبليغات مناسب نسبت به رفـع   دارد كه با اطالع و دانشگاه وظيفه نيستكه بايد مطلع 
  اين نقيصه اهتمام ورزد.

  
  دانشجويان منظر از هنر دانشجويان فرهنگي وضعيت 

هاي عميـق،   بر اساس مفروضات مطالعه، دومين فاز عملياتي طرح نيز پس از فاز اجراي مصاحبه
) با حضور نماينـدگان دانشـجويان، تعريـف گرديـد.     F.G.Dهاي گروهي متمركز ( اجراي بحث

-برنامـه  ،ي جامعه آماريِ طرح، دو جلسه بحث گروهي متمركز با توجه به فضاي دوگانه بنابراين

و بر همين اساس نيز نسبت به عملياتي كردن اين فاز، نخست در دانشگاه هنـر و سـپس    ريزي
ايج حاصل از اين بخـش نيـز   نت. ر گرديدجلسات برگزادر پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران 

  در زير ارائه شده است.
   

  فرهنگي وضعيت مفهوم
بايست به  هاي عميق، در ابتدا مي در جلسات بحث گروهي متمركز نيز همچون جلسات مصاحبه

شـد تـا ادامـه جلسـه حـول موضـوع مـورد نظـر          تعريفي واحد از موضوع طرح دست يافته مـي 
وي در نخستين گام از اجـراي هـر جلسـه، تشـريح موضـوع وضـعيت       پذير گردد. از اين ر امكان

  كننده اين وضعيت مورد واكاوي قرار گرفت. هاي روشن فرهنگي در دانشگاه و بيان مولفه
بنـدي   توان به ايـن شـكل جمـع    مباحث مطرح شده در هر دو جلسه پيرامون اين موضوع را مي

فرهنگي دانشجويان در دانشگاه عبارت  هاي قابل بررسي جهت شناسايي وضعيت نمود كه مولفه
است از مواردي همچون وضعيت ظاهري دانشجويان، وضعيت پوشش دانشجويان، نحوه گـذران  

هـاي دينـي    اوقات فراغت، نحوه تعامالت دانشجويان پسر و دختر با يكديگر، عاليق و وابسـتگي 
  دانشجويان و...

  
 موجود فرهنگي وضعيت بودن بخشرضايت

دانشجويان معتقد بودند كه وضعيت فرهنگـي دانشـجويان هنـر در ايـن سـطح، حتـي بهتـر از        
رشـته   اقتضائات. دانشجويان هنر با توجه به استها  وضعيت فرهنگي دانشجويان در ساير رشته

نظران نيـز بسـيار مـورد تاكيـد قـرار       هاي عميق و از سوي صاحب شان (كه در مصاحبه تحصيلي
هـا منجـر بـه     كـه ايـن ويژگـي    هسـتند آاليشي روحـي برخـوردار    گي و بيگرفت) از نوعي ساد

ظاهر  بنابراينگيري نوعي صميميت مخصوص در تعامالت ميان دانشجويان گرديده است،  شكل
و باطن ماجرا، همين سادگي و صميميت است. ممكن است اين صـميميت در تعـامالت ميـان    
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ترديد اين سادگي نيز در ارتباطـات و تعـامالت   ها ديده نشود، ولي بدون  دانشجويان ساير رشته
  آنها وجود نخواهد داشت.

  
    دانشكده/دانشگاه از بيرون در فرهنگي وضعيت نبودن بخشرضايت تصور
اي از ايرادات و يا مسائلي كه در ارتباط با  ن در جلسات معتقد بودند كه بخش عمدهحاضرا

شود، ناشي از نگاه منفي  مينر مطرح وضعيت پوشش، ظاهر، تعامالت و روابط دانشجويان ه
شود كه به مقوله  اين نگاه منفي نيز از اين امر ناشي مي ن و جامعه به مقوله هنر است.مسئوال

ها به اشكالي ديگر  شود. به نوعي، شايد اين تفاوت هنر به عنوان يك مقوله كابردي نگريسته نمي
چون  بنابراينباشد، وجود داشته هاي پزشكي، حقوق، مكانيك و... نيز  در ميان دانشجويان رشته

شود.  هاي موجود نيز مثبت تلقي مي شوند، تفاوت ي محسوب ميهايي كاربرد ها، رشته اين رشته
اي در اين زمينه در ميان  بر همين اساس نيز، اين اعتقاد وجود داشت كه هيچ نوع مساله

هاي موجود را مثبت و يا منفي و همچنين  توان تفاوت دانشجويان هنر وجود ندارد و اصوالَ نمي
از دانشجويان معتقد بودند كه حتي دانشجويان مذهبي  ارزشي و يا غيرارزشي تلقي نمود. برخي

ها را دارا هستند.  در مقابل مسائل  ها اين تفاوت هاي هنر با دانشجويان مذهبي ساير رشته رشته
و مواردي در ارتباط با وضعيت فرهنگي دانشگاه و يا دانشكده هنر مطرح گرديد كه در اين 

ها  هاي هنر و ساير دانشگاه ت فرهنگي در دانشگاههاي وضعي بخش و عمدتاَ تحت عنوان تفاوت
  مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

  
 فرهنگي وضعيت ميان تفاوت هاي زمينه و هنر دانشجويان فرهنگي وضعيت تفاوت

   دانشجويان ساير با هاآن
به اعتقاد دانشجويان، اين امري كامالَ طبيعي است كه شيوه تفكر و نگرش دانشجويان هنر 

ه ساير دانشجويان تا حدودي متفاوت باشد. دانشجوي هنري كه ماهانه تعداد قابل نسبت ب
شنود، احساسات  سازد و يا مي بيند، چندين قطعه موسيقي مي توجهي تئاتر و يا فيلم خوب مي

گذارد، بديهي است كه با افراد عادي و غير  خود را در قالب نقاشي، طراحي و... به نمايش مي
  فراد دانشگاهيِ غير هنري، متفاوت باشد.دانشگاهي و يا ا

هاي هنري و ساير  هاي موجود ميان دانشجويان رشته مهمترين مبحث در ارتباط با تفاوت   
دانشجويان با توجه به همبستگي و نزديكي دو مقوله فرهنگ و هنر مطرح گرديد. اين دو مفهوم 

شان از قرابت و ارتباطات فرهنگي اين دو شوند و اين همراهي ن غالباَ همراه با هم به كار برده مي
اي  حوزه با يكديگر دارد و حتي يك گام پيشتر، بسياري معتقدند كه اصوالَ مقوله هنر، مقوله
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زماني كه سخن از  بنابراينفرهنگي است و آموزش هنر نيز به نوعي آموزش فرهنگي است. 
ن يك مساله مهم بايد به مقوله آيد، به عنوا هاي هنر به ميان مي وضعيت فرهنگي در دانشگاه

ريزي فرهنگي و  ن در جلسات برنامهنمود. از همين روي نيز اغلب حاضراآموزش نيز توجه 
گرفتند و به عنوان  هاي هنري را جداي از هم در نظر نمي ريزي آموزشي در محيط برنامه

نمودند. در  مي هاي آموزشي خود اشاره مهمترين مشكل فرهنگي موجود، به ابعاد مختلف برنامه
همين راستا از محتواي دروس آموزشي، امكانات و تجهيزات آموزشيِ در اختيار، همچون سالن 

مند بودند. برگزاري جشنواره،  و سرانه فضاي آموزشي، كيفيت و كميت اساتيد و... بسيار گله
ني و... برگزاري نمايشگاه، اجراي فيلم و تئاتر و پخش نمايش، اجراي كنسرت و جلسات سخنرا

شود، در  هاي هنري تعريف مي هاي غير هنري به عنوان فوق برنامه كه براي دانشجويان رشته
  گردد. ها و نيازهاي آموزشي فرهنگي محسوب مي هاي هنر از جمله برنامه دانشگاه

يك از دروس نمودند، معتقد بودند هيچ دانشجويان در راستاي ايرادات و انتقاداتي كه وارد مي   
گويد كه به عنوان يك هنرمند چه مسئوليتي را بر  ها به دانشجويان نميآموزشي و محتواي آن

دوش و چه رسالتي را بر عهده دارند. كدام نقش فرهنگي را و چگونه بايد ايفاء نمايند. 
دانند كه بايستي تا كجا پيش بروند و به چه چيزي بايد برسند. فارغ  دانشجويان هنر نمي

توانند بگويند در رشته خود يك  هاي هنري پس از اتمام دوره دانشگاه نمي شتهالتحصيالن ر
اي از ابهام قرار دارد. اين مسائل  هنرمند هستند و به عبارت ديگر آينده دانشجويان هنر در هاله

گردد به اين امر كه دانشجوي هنر يك افق فرهنگي نداشته باشد. اساتيد پاره وقت و  منجر مي
ها و... نيز خود دليل اصلي مضاعف بر افزوده شدن  بدون انگيزه، كمبود زمان كالس يا تمام وقت

  به اين سردرگمي است.
هيچ برنامه درسي و يا فرهنگي وجود ندارد كه بگويد دانشجويي كه در سال نخست وارد    

به هايي باشد و  شود، به لحاظ فرهنگي بايد داراي چه ويژگي هاي هنري مي دانشگاه و رشته
هايي به جامعه تزريق شود.  هنگام فارغ التحصيلي و خروج از دانشگاه، بايستي با چه نوع ويژگي

اين برنامه نه در نگاه مديريتي دانشكده هنر، نه در نگاه اساتيد و نه در محتواي درسي و شرح 
  درس، وجود ندارد.

راواني دارد. دانشجو اگـر ايـن   هاي هنري نياز به بودجه ف اجرا و ارائه هنر در هر يك از رشته    
اگر توان تامين اين بودجه را نداشته اما تواند فعاليت نمايد،  بودجه را در اختيار داشته باشد، مي

باشد، با توجه به عدم وجود كوچكترين حمـايتي از سـوي دانشـگاه و يـا جامعـه پـس از فـارغ        
ط نـوعي احسـاس يـأس و    هاي هنري خداحافظي كنـد. ايـن شـراي    التحصيلي، بايستي از رشته
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آورد. نوعي رخوت و سستي كه بعـدها بـه    سرخوردگي را براي دانشجويان هنري به ارمغان  مي
  گيرد. ن و دانشگاه نيز قرار ميالراحتي مورد نقد و انتقاد جامعه، مسئو

هاي آموزشي مناسـب و مطلـوب (بـا توجـه بـه نزديكـي بسـيار زيـاد          زماني كه تأمين برنامه   
گـردد،   هاي هنر) كه رسالت دانشگاه است، محقـق نمـي   ي آموزشي و فرهنگي در رشتهها برنامه

توانـد   گردد و اين رخوت نيز طبيعتـاً مـي   ناخودآگاه، هم دانشگاه و هم دانشجو دچار رخوت مي
هنجارشكني دانشجويان را در پي داشته باشـد، چـرا كـه از نظـر دانشـجو تفـاوت دانشـگاه بـا         

پارك، وجه آموزشي آن است و زماني كه اين وجه اخـتالف از بـين    هاي بيروني همچون محيط
  برود، دانشگاه هويت خود را نزد دانشجو از دست خواهد داد.

هاي آموزشي و فرهنگي توأماَ مطرح گرديـد، عبـارت    از ديگر مشكالتي كه در ارتباط با برنامه   
 نبـود عه كه بـه نسـبت منجـر بـه     بود از عدم وجود ارتباط ميان دانشگاه و دانشكده هنر با جام

ارتباط ميان دانشجويان رشته هنر با جامعه گرديده است و اين يك نياز حياتي براي دانشجويان 
هاي هنـري   هنر است و گواه آن عملكرد كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه است. در دانشگاه

انـدازي شـده    هـا راه  خيابـان  ي متصل به هاي اكران نمايش به گونه ها و مكان اين كشورها، سالن
ها و نيازهاي حاكم بر جامعه و... نياز به ايـن   است. هنرمند براي ارتباط با جامعه، اطالع از ارزش

ارتباط دارد. در كشور ما اين ارتباط كامالً منقطع گرديده است و چنانچه پيش از اين نيز اشاره 
هنر ناشي از همين فقدان ارتباط و  گرديد ، بخشي از نگرش منفي موجود نسبت به دانشجويان

اگر تفاوتي ميان دانشجويان هنري و غيرهنري و جامعه ديده  .استعدم درك و شناخت متقابل 
شود، به اين دليل است كه هيچگاه فرصتي براي قضاوت صـحيح در ايـن زمينـه بـه وجـود       مي

تي نبوده است تا هنر نيامده است. اجتماع و هنر در مورد هم داراي گمان هستند. هيچگاه فرص
طور كه بايد خود را به اجتماع معرفي نمايد و سپس اجتمـاع بـر آن اسـاس قضـاوت نمايـد.      آن

رود و وجود يا  اين امر نيز چنان خواهد بود كه احساس نياز به هنر در جامعه از ميان مي  نتيجه
عه نيز فرصت فـراهم  گردد. در چنين شرايطي، در نظام رسمي جام اثر مي هنر در جامعه بي نبود
گردد تا هر فردي با هر تخصص و گرايشي در مقطع تخصصي تحصـيالت، وارد عرصـه هنـر     مي

هـاي رسـمي    گردد. هر فردي با هر تخصصي و گرايشي نسبت به توليد آثار هنري بـراي شـبكه  
  دد.جامعه اقدام نمايد و نتيجه اينكه اين نگاه و نگرش منفي نسبت به دانشجويان هنر پديدار گر

با ساير دانشجويان مطرح گرديد، ناشي از روح و  يگري كه در مقايسه دانشجويان هنرتفاوت د   
هاي هنري بوده است. دانشجويان معتقد بودنـد روح و ماهيـت هنـر، سـازندگي و      ماهيت رشته

هاي هنري بايستي دانشجوياني صاحب تفكـر، صـاحب    رشد است. از اين روي دانشجويان رشته
نفكر و خالق باشند. انتخاب مسير مستقيم جهت دستيابي به يك هدف و يا ارائه يك ايده، روش
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هـاي جديـد در ايـن     بايسـتي راه  بنـابراين تواند مطلوب باشد.  اثر، از نظر دانشجويان هنري نمي
مسير آزموده شوند و اين امر نيازمند پويايي ذهن است. بر همين اساس نيز نگرش دانشـجويان  

توانـد آثـاري    قالب گريزي است كه مـي  بيشترگيرد و  هاي رسمي  قرار مي البهنري كمتر در ق
گريزي، داشتن ديـدگاه انتقـادي و    قابل قبول و ماندگار از آنان به جاي گذارد. از اين روي، قالب

هـاي روحـي آنـان گرديـده اسـت و ايـن        موفقيت آنان و از جمله ويژگي يساختارشكني الزمه
هاي زندگي آنان نيز اثرگذار و قابل مشاهده اسـت. البتـه ايشـان     ر عرصهروحيه به ناچار در ساي

معتقد بودند اين ساختارشكني، يك ساختار شكني مثبت بوده و به هيچ وجه به معناي ناديـده  
  .نيستهاي فرهنگي  انگاشتن خطوط قرمز و فقدان دغدغه

اي حاكم بر جامعـه فـرق   ه ها و هنجارهاي دانشجويان هنر با ارزش به طور قطع جنس ارزش   
ندارد. تنها نوع دريافت و نوع برخورد دانشـجويان هنـر بـا ايـن هنجارهاسـت كـه تفـاوت دارد.        

ها و هنجارها را داشته و در قالب آثار خـود   هاي متفاوت از همان ارزش دانشجويان هنري قرائت
  نمايند. نيز ارائه مي

هنر با ساير دانشجويان و حتـي بـا جامعـه     نكته ديگري كه به عنوان تفاوت ميان دانشجويان   
بيان گرديد، تفاوت نوع پوشش و نـوع روابـط و تعـامالت بـود. دانشـجويان معتقـد بودنـد كـه         

تري را نسبت بـه سـايرين بـا طبيعـت و عناصـر آن برقـرار        دانشجويان هنر ارتباط بسيار عميق
هـاي مـورد    هـا، رنـگ  پوشـش آن  توجهي را در نـوع برخـورد و   اند و اين ارتباط تأثير قابل نموده

تـوان بـراي آن بـار     ظاهر بـوده و نمـي   استفاده و... داشته است و البته اين تفاوت در همين حد
  ارزشي منفي قائل گرديد.

  
  گيريبحث و نتيجه

نظر  عبا تجميتا  هاي اصلي پژوهش در ادامه تالش شده استبا توجه به نتايج طرح و پرسش   
عالوه بر آن تالش شده هاي پژوهش پاسخ داده شود به مهمترين پرسش مسئوالن و دانشجويان

  است پيشنهادهايي نيز در رابطه به مسائل مطرح شده ارائه گردد.
هاي هنر با ساير  ها/ دانشكده وجود تفاوت ميان وضعيت فرهنگي دانشجويان و دانشگاهـ  

  ها دانشجويان و يا دانشكده
هاي كيفي و جلسات  آن است كه در هر دو دسته نتايج مصاحبه اين پژوهش، مهمترين دستاورد

است؛ بدين معني كه در واقع ميان مثبت  ،بحث گروهي متمركز ، پاسخ سوال اصلي طرح
آنچه  بنابراينشود.  دار ديده مي وضعيت فرهنگي دانشجويان هنر و ساير دانشجويان تفاوت معني
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جوه افتراق و تفاوت به صورت سريع و موردي توان با اين و واضح و مبرهن است اينكه نمي
  برخورد نمود، چرا كه ارائه راهكاري اين چنين بر وخامت اوضاع خواهد افزود.

هاي مشاهده شده است  شناسي تفاوت نخستين گام براي مواجهه با اين وجه افتراق، ريشه
وده است كه برخي صورت پذيرفت و نتايج، بيانگر اين امر ب ،كه در اين طرح به صورت تفصيلي

هاي هنري  رشته اقتضائاتناپذير و به عبارت ديگر از  ها امري طبيعي و اجتناب از اين تفاوت
كه البته قسمتي از همين است تامل و پيگيري  و بخشي نيز غيرطبيعي و امري قابل است

صورت  ها و نيازهاي متفاوتي است كه به ها، خواسته هاي غيرطبيعي خود ناشي از ويژگي تفاوت
  هاي هنر به وجود آمده است.  كامالَ طبيعي براي دانشجويان رشته

توان نسبت به مقابله و مواجهه با آن اقدام  هاي مشهود مي هاي تفاوت پس از شناسايي ريشه
  قابل ارائه است: زيرراهكارهاي پيشنهادي در اين خصوص به شرح  بنابرايننمود، 
  هاي  ريزي هنري و استفاده از آن در برنامه هاي رشته هايويژگيشناخت و توجه به

ن امندي از صاحبنظران و متخصص سازي گسترده با بهره فرهنگي از يكسو و فرهنگ
ن از سوي در سطوح مختلف جامعه و مسئوال هاويژگياين حوزه جهت پذيرش اين 

 ديگر؛

 مند يك طرح پژوهشي به منظور  ايجاد ساز و كاري منسجم از طريق اجراي نظام
ها و انتظارات متفاوت شكل گرفته براي دانشجويان  شناسايي نيازها، خواسته

 هاي فرهنگي آتي. ريزي هاي هنر به منظور بكارگيري آن در برنامه رشته

ها و هنجارهاي حاكم بر جامعه و نيازها و  درك صحيح و شفاف ارزش ـ نقش اساتيد در عدم
  هاي آن براي دانشجويان هنر خواسته

شـود   تشريح آنچه كه مورد نياز جامعه است و آنچه كه براي جامعه ارزش و هنجار تلقي مي
اي از آن در كـالس درس و   هاي دانشگاه است كه بخش عمده براي دانشجويان، از جمله رسالت

اي  هاي هنـري در هـر زمينـه    توسط اساتيد قابل تحقق است. با توجه به اينكه دانشجويان رشته
نهايت قادر به خلق آثار جهت ارائه به جامعه باشند، تحقق امر فوق براي آنان حائز بايست در  مي

هاي هنري بيانگر اين امـر   نظران حوزهبيانات اغلب اساتيد و صاحب امااهميت دو چندان است، 
است كه با توجه به فقر علمي خاص موجود در كشـور در ايـن خصـوص و ضـرورت اسـتفاده از      

رج از دانشگاه از يكسو و فقدان ساز و كاري منسجم جهت جـذب اسـاتيد و   اساتيد پاره وقت خا
  هدف را به تعويق انداخته است.اين اي در اين زمينه، امكان تحقق  برخورد سليقه

دار راه  اي وجود اساتيد راهنمـا كـه بـا تجربيـات ارزنـده خـود چـراغ        در هر فعاليت و پيشه
گردد، الزم و ضـروري اسـت. در آمـوزش     مي فراگيرانكارآموزند و تبعيت از آنان سبب بالندگي 
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هنر كه با عنايت به گفتارهاي گذشته از جنسي فرهنگي برخوردار است نيز اساتيد كارآزموده و 
ــه ارزش ــد بــــــ ــاع داراي نقــــــــش   معتقــــــ ــاي اجتمــــــ ــا و هنجارهــــــ   هــــــ

توجه  سزايي هستند. حضور دايمي اساتيد و تعامل شايسته آنان با دانشجويان هنر است كه باهب
گـذار خلـق    اين رشته از جمله حضور همه جانبه استاد در صـحنه آمـوزش، پايـه    هايويژگيبه 

وقت كه وقت و زمان الزم را در  شود. در اين حوزه استفاده از اساتيد پاره آثاري بديع و هنري مي
هاد اي صحيح و هنرمندانه با هنروران ندارند، كاربرد نخواهـد داشـت و پيشـن    جهت ايجاد رابطه

منـد   شود كه در ارتباط با سيستم جذب اساتيد، هم به لحاظ علمي و هـم هنجـاري و زمـان    مي
ها، بازنگري عمده به عمل آيد. البتـه در ايـن بـازنگري رعايـت طـرف اعتـدال از        بودن همكاري

زا خواهـد   شود كه عدم توجه به آن به اندازه نبود اين سياست مشـكل  هايي محسوب مي اولويت
هاي افـراد، ممكـن    نظر از توانمنديكه توجه و تعصب بيش از حد به يك جنبه و صرفبود، چرا

  است منجر به محروميت جامعه و دانشگاه از نقاط مثبت اساتيد گردد.
  هاي هنري ريزي فرهنگي در محيط ريزي آموزشي و برنامه ضرورت توجه توامان به برنامهـ 

ي متمركز، لزوم توجه به همبستگي و نزديكي از جمله نكات مورد توجه در جلسات بحث گروه
شوند و اين همراهي  كار برده ميهدو مقوله فرهنگ و هنر است. اين دو مفهوم غالباَ با هم ب

نشان از قرابت و ارتباطات فرهنگي اين دو حوزه با يكديگر دارد. بر همين اساس نيز عنوان 
آموزش هنر نيز به نوعي آموزش فرهنگي  اي فرهنگي است و گرديد كه اصوالَ مقوله هنر، مقوله

هاي هنري  ريزي آموزشي در محيط ريزي فرهنگي و برنامه برنامه بنابراينشود،  قلمداد مي
ساز خواهد بود.  بايستي در كنار هم ديده شوند و تفكيك اين دو حوزه از يكديگر مساله

طور ههاي هنري ب و رشته طور اعمههاي تحصيلي ب ريزي فرهنگي براي رشته همچنين در برنامه
كند.  اي از فرهنگ را آفريده و منتقل مي اخص بايد در نظر داشته باشيم كه آموزش بخش عمده

در فضاهاي  ويژهبه، انطباق بسياري بين دو حوزه مذكور، شدبه عبارت ديگر همانگونه كه اشاره 
ها و  بر اساس آن دانشگاه هايي آگاهي بخش كه آموزشي وجود دارد. در اين راستا ارائه برنامه

هاي آموزشي را به رسالت فرهنگي خود بيشتر واقف نمايد، الزم و  ها و مخصوصاَ گروه دانشكده
انجام مطالعات پايه(بنيادي) و كاربردي به منظور حركت علمي  موردضروري است. البته در اين 

شود كه در  نهايت تاكيد ميگردد. در  اي قابل دفاع پيشنهاد مي و در نتيجه دستيابي به نتيجه
ها، بايد به نقش مكمل و متقابل آموزش و  ريزي فرهنگي در دانشگاه مباحث مربوط به برنامه

  فرهنگ به مثابه يك متغير مستقل نگريست.
  عدم شناخت و درك متقابل الزم و كافي ميان هنروران، مسئولين و آحاد جامعهـ 
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هر سازماني به منظور شناساندن خـود در محـيط اجتمـاعي نيازمنـد يـك سياسـت تبليغـي و        
هـاي آموزشـي و در راس آن وزارت علـوم و در سـطوح بعـد       ترويجي سازماني است. در سازمان

فرهنگـي   منويـات گيـرد كـه بـر آن مبنـا      اي در دستور كار قرار مـي  هاي ويژه ها، برنامه دانشگاه
ها و اهداف را در  شود. عالوه بر اين دانشگاه بايد اين سياست اندازي مي راه مجموعه، بارگذاري و

درجه نخست به اطالع عموم و در گام بعد به اطالع مخاطبان خود(دانشجويان) برساند. داشـتن  
هـاي   ها و اهداف خود كـه مبـين هنجارهـا و ارزش    سياستي روشن براي تبليغ و ترويج سياست

. با وجـود  است گاه و ساير نهادهاي دخيل در امور فرهنگي است، ضروريمدنظر وزارتخانه، دانش
هـا و هنجارهـاي مطلـوب نظـر      اين سياست تبليغي و ترويجي، دانشجويان به راحتـي بـا ارزش  

شوند و در شكل دادن به نقش خود به عنوان يك فراگيـر رشـته هنـر،     اندركاران آشنا مي دست
ن هـاي مسـئوال   نگي دانشگاه تا حـد تـوان و بـا راهنمـايي    انطباق الزم را در راستاي اهداف فره

فرهنگي بدست خواهند آورد. قابل ذكر است كه اين سياسـت تبليغـي و ترويجـي بايـد توسـط      
  ن امر و با توجه به كار علمي و پژوهشي تدوين و اجرايي گردد.امتخصص

هاي  ي رشتههاي تهيه و تصويب شده برا كهنگي و ناكارآمدي محتواي درسي و طرح درسـ 
  هنري

اي نقش بارزي را در حركت صحيح و مناسب مجموعه دارد.  درون مايه و محتوا در هر مقوله
شود كه از آن  كهنگي و عدم وجود نوآوري در محتوا سبب ايجاد نوعي پسرفت در سيستمي مي

ي گيرد. محتواهاي آموزشي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. محتواي آموزش محتوا بهره مي
هاي بيشتري برخوردار است، چراكه هنر يك مقوله  هاي هنر در اين ارتباط از حساسيت رشته

فرهنگي است كه پويايي و يا ركود آن با استمرار و تداوم فرهنگي از يكسو و سكون فرهنگي و 
هاي هنري و محتواي آموزشي آن در آفرينش  هنري از سوي ديگر همراه است. از آنجا كه مقوله

  اهميت برخوردار است.اندركار است، نوآوري در اين محتوا از  ال هويت مشخصي نيز دستو انتق
  ابهام در چگونگي ايفاي نقش دولت در هدايت جريان هنر در اجتماعـ 

در كشورهايي نظير ايتاليا، اتريش، فرانسه در اروپا و كشورهاي اسـالمي نظيـر تركيـه، مباحـث     
اي  هاي دايمي از سوي صاحبان سرمايه و قدرت همراه بوده اسـت. هنـر مقولـه    هنري با حمايت

بر است و از آنجا كه ارتباط مستقيمي با فرهنگ دارد، موضوعي پيچيـده و دشـوار تلقـي     هزينه
گذاري در آن نيز بسيار سنگين و از عهده فرد و يا افـراد خـارج بـوده،     سرمايه بنابراينشود،  مي

هـاي   نيازمند سازماندهي بهينه است. در اكثر كشورهاي صاحب سبك هنري، دولـت و سـازمان  
دهي و القاي مسير مشخص براي هنر، سـعي   با تامين سرمايه و بدون جهت تنهاصاحب قدرت، 

از اين بعد حياتي بشر داشته و دارند و اين رويه بالندگي هنري را بـراي   در حمايت و پشتيباني
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اين كشورها به ارمغان آورده است. از آنجا كه هنر در كشـور ايـران متوليـان دولتـي مختلـف از      
قبيل شوراي عالي انقالب فرهنگي، وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمي و در سطوح آموزشـي وزارت  

هـاي بخـش    هـا و سياسـتگذاري   همسويي در سياست نخسترا دارد؛ علوم، تحقيقات و فناوري 
هـاي   حمايـت  دوم،رود(مديريت يكپارچه فرهنگ و هنر)  فرهنگ و هنر از ضروريات به شمار مي

دهي خاص بوده و به عبـارتي از سياسـي    بايستي فاقد جهت مادي و معنوي از مقوله فرهنگ مي
  كردن اين مقوله پرهيز شود.
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