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هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت موجود آموزش صنایع دستی در دانشگاههای هنر ایران در زمینه
گفتمان توسعه پایدار بود .این ایده با توجه به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل صنایع دستی ،در مواجهه الگوی
آموزش برای توسعه پایدار شکل گرفته و پرسش اصلی عبارت است از :وضعیت آموزش فعلی کارشناسی
صنایع دستی برای دستیابی به الگوی آموزش برای توسعه پایدار چگونه است؟ روش پژوهش کیفی از نوع
مطالعه موردی و روش نمونهگیری هدفمند و شیوه گردآوری دادهها ،روش مصاحبه نیمهساختار یافته با
خبرگان آموزش صنایع دستی بود که تا زمان دستیابی به اشباع نظری انجام و سپس ،با روش تحلیل
مضمون تحلیل شد .در نتیجه  16مضمون محوری شناسایی و در ذیل چهار مضمون فراگیر شامل
سیاستگذاری مبتنی بر تخصصگرایی ،آموزش سنتی/انتقالی به جای یادگیری ،برنامه درسی پوچ و ادراک
سخت دستهبندی شدند .همچنین یافتهها حکایت از وضعیت بحرانی آموزش آکادمیک صنایع دستی در
بیشتر دانشگاههای ایران در مسیر ایفای نقش خود در توسعه پایدار دارد .بهسازی دانش ،نگرش و مهارت
سیاستگذاران ،برنامهریزان و استادان در فرایند برنامهریزی آموزشی و درسی و همچنین فرایندهای یاددهی-
یادگیری صنایع دستی بر مبنای رویکرد آموزش برای توسعه پایدار امری ضروری است که در این خصوص،
رهیافتهای عملی متناسب یا یافتههای پژوهش ارائه شده است .نتایج نشان داد که علیرغم وجود زمینه
مشترک با گفتمان توسعه پایدار ،آموزش رشته صنایع دستی در دوره کارشناسی برای دستیابی به آموزش
برای توسعه پایدار به بازنگری اساسی و کلی نیاز دارد.
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توسعه پایدار روند دستیابی به نیازهای نسل حاضر ،بدون متأثر ساختن ظرفیتهای نسل آتی برای دستیابی
به نیازهایشان است ( .)UNESCO, 2012پیشتر سازمان ملل این تعریف را از توسعه پایدار ارائه داده
بود" :توسعه پایدار تغییر در استفاده از منابع ،هدایت سرمایهگذاریها ،سمتگیری توسعه فناوری و تغییر
نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد" ( .)WCED,1987بهزعم گارسیا6اگر توسعه پایدار
را به سقف یک ساختمان تشبیه کنیم ،ابعاد محیطی ،اقتصادی و اجتماعی ستونهای آن را تشکیل میدهند
که بر فرهنگ جامعه که زیربنای ساختمان است ،استوار شدهاند (.)Arasteh & Amiri, 2014: 71
یونسکو این ابعاد را چنین شرح میدهد " :هدف توسعه اجتماعی برابری ،عدالت و تندرستی اجتماعی است،
هدف توسعه محیطی (زمین) توسعه اکوسیستمهای طبیعی به وجهی که ظرفیت تحملی زمین و نیز احترام
به موجودات جهان غیر از انسان حفظ شود و توسعه اقتصادی متمرکز بر زیرساختهای اقتصادی است که
در آن مدیریت کارآمد منابع انسانی اهمیت دارد .)UNESCO, 2009a( ".بهتازگی برای مقابله با تولید
صنعتی و آثار سوء آن بر زمین توجهات بینالمللی به سمت صنایع دستی جلب شده است ،از آن جمله
میتوان به پژوهشی برای تز دکتری در صنایع دستی تایلند7و نیز گزارش مجمع صنایع دستی در انگلستان
با عنوان کرافت در عصر تغییر 8اشاره کرد ( .)Zhan & Walker, 2018: 2چان و همکاران (Zhan,
) Walker, Hernandez-prado & evans, 2017: 3ارزشهای صنایع دستی را در ارتباط با
پایداری به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کردهاند که از آن جمله میتوان به ارزشهای زیستمحیطی
و اقتصادی در بخش بیرونی و ارزشهای اجتماعی ،بومی و فردی اشاره کرد .یافتههای چان و والکر
( )Zhan & Walker, 2018نشان داد که ارتباط صنایع دستی و هنرمند-صنعتگران با پایداری بهطور
عمومی پذیرفته شده است .در این یافتهها ویژگیهای صنایع دستی در پایداری عبارت از دانش تخصصی،
بومیسازی ،اخالقمداری و تداوم سنت است.
بنا بر این یافتهها و با توجه به آنکه کشور ایران سرزمینی با صنایع دستی در بیش از  250رشته گرایش
و یک سرمایه ملی و بینیاز از وابستگیهای جهانی و متکی به منابع طبیعی و انسانی داخلی است ،بررسی
ظرفیتها ،چالشها و وضعیت موجود صنایع دستی در خصوص توسعه پایدار ضروری به نظر میرسد .در
این مطالعه به عامل آموزش که تداوم و ادامه حیات صنایع دستی از دل تمدن کهن ایران تا امروز به آن
متکی است ،تأکید و از آنجایی که آموزش عامل اصلی تغییر و تحول شناخته شده است و توانایی آفرینش
و بازآفرینی شرایط اساسی کیفیت زندگی فردی و اجتماعی را دارد ( )Sadeghi, 2013و صنایع دستی
نیز در بسیاری از منابع علمی بهعنوان سبکی از زندگی در قبال زندگی صنعتی شناخته شده است ،رویکرد
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اصلی محقق در این پژوهش رویکرد آموزشی بود .نظامهای آموزشی ظرفیت ویژهای برای تسهیل
پاسخهای اجتماعی به ازدیاد چالشهای پایداری جوامع در سراسر جهان دارند (Stephens,
) .Hemandez, Roman & Scholdz, 2008آموزش توسعه پایدار بهعنوان یک ایده با هدف ارتقای
آموزشی و بهبود کیفیت آموزش ،ایجاد تغییر در برنامه درسی ،گسترش آموزشهای عمومی و آموزش
نیروی کار برای برقراری توسعه پایدار در فصل  36برنامه  21نشست زمین ( )1992پیشنهاد شد .یونسکو
نیز آموزش برای توسعه پایدار را یک فرایند دگرگونی و اندیشمندانه در ارزشها و ادراکات پایداری ،توانمند
ساختن افراد با دانش و مهارتهای جدید ،رهیافت فراگیر برای کسب عدالت و ابزاری برای بهبود کیفیت
آموزش پایه با تغییر برنامه و گرایش برنامههای آموزشی موجود و افزایش آگاهی تعریف کرده است (UN,
).1992, cited by Sadeghi, 2013

در این پژوهش با هدف بازنگری و تغییر در برنامه درسی صنایع دستی در مسیر توسعه پایدار ،از رویکرد
آموزش برای توسعه پایدار در آموزش عالی بهره گرفته شد .سؤال اصلی پژوهش این بود :وضعیت آموزش
فعلی کارشناسی صنایع دستی برای دستیابی به الگوی آموزش برای توسعه پایدار چگونه است؟

9. Earth Summit
10
. Talloiries
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مفهومشناسي توسعه پايدار :توسعه پایدار توسعهای است که نیازهای کنونی جهان را تامین میکند،
بدون آنکه تواناییهای نسلهای آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره افکند (اجالس سیاره زمین9،
سازمان ملل .)1992 ،توسعه پایدار به دنبال توسعهای است که در آن برای نسلهای فعلی و آینده از
قلمروهای اقتصادی ،محیط زیستی و اجتماعی صیانت و از تخریب آنها جلوگیری شود (Lozano- Ros,
) .2003 cited by Roushan, Zamani & Ebrahimi, 2014پژوهشگران متعددی با رویکردهای
متنوع به موضوع توسعه پایدار پرداختهاند .پاولوا ( )Pavlova, 2012سه عنصر اجتماع ،محیط و اقتصاد
را برای رسیدن به برابری اجتماعی برشمرده و به تفاوت مفهوم پایداری در هر جامعه اشاره کرده است که
در یک منطقه نگهداری آب و در منطقه دیگر حفظ سنتهاست .نتیجه آنکه هر سه بُعد اجتماعی ،اقتصادی
و محیط زیستی ،که ارکان اصلی توسعه پایدار شناخته شدهاند ،بسته به ظرفیتهای اجتماعی ،اقلیمی،
اقتصادی و فرهنگی میتواند تعاریف و دیدگاهها و نیز نکات قابل توجه متفاوتی را به خود جلب کند.
مفهومشناسي آموزش براي توسعه پايدار در آموزش عالي :آموزش برای توسعه پایدار یکی
از رویکردهای اصلی دستیابی به توسعه پایدار در جامعه و در آموزش عالی نیز مد نظر قرار گرفته است .در
این خصوص ،گردهماییهای زیادی در طی سالها برگزار شد و رفتهرفته تصمیمگیریهای جدیدی در
این خصوص اتخاذ شد ،از جمله در سال  1990بیانیه "تالورز" 10توسط مؤسسه رهبران دانشگاه (آموزش
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عالی چگونه میتواند در ایجاد آیندهای پایدار از نظر محیط زیستی سهیم باشد؟) ،بیانیه
(بازنگری در برنامه درسی و محتوای یادگیری برای درک مفهوم پایداری و سایر موارد) ،بیانیه
سال ( 2009رهیافتهای انتقادی و خلّاق ،تفکّر درازمدت ،نوآوری و توانمندسازی ،برای مواجه شدن با عدم
اطمینان و حل مسائل پیچیده) و بیانیه "بارسلونا"13در سال ( 2015تغییر در برنامه درسی ،روششناسی
یادگیری ،پژوهش ،مدیریت نهادی و ارتباط با جامعه در آموزش عالی بهمنظور تبیین الگوی پایداری
) (Faham & Rezvanfar, 2015: 25صادر شد و مهمترین اقدام این بود که سازمان یونسکو دهه
 2004-14میالدی را دهه آموزش برای توسعه پایدار نامگذاری کرد .در پی این اعالم ،دانشگاههای جهان
با هدف دستیابی به توسعه پایدار ،در پایان دهه ،مؤلّفههای آموزشی" آموزش برای توسعه پایدار" را شناسایی
و بسته به محیط و توانمندیهای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ،به جهان ارائه کردند.
طبق مطالعاتی که تا این زمان انجام شده ،آموزش برای توسعه پایدار بر تولید دانش و معنا در موقعیت
و زمینه یادگیری با تأکید بر حل مسائل واقعی جهان و مسائل مبتنی بر موقعیت توسط فرایند یادگیری
مشارکتی استوار است ) .(Sterling & Witham, 2008همچنین الگوی آموزشی جدید عمل تربیتی
منحصر بهفردی را میطلبد که بر یادگیری فعّال ،تفکر بینرشتهای و حل مسئله تأکید داشته باشد
) .(Quist, 2007ماهیّت این نوع آموزش به دیدگاههای جدید در خصوص برنامه درسی ،آموزش و
یادگیری در آموزش عالی نیاز دارد ،چرا که در این الگوی جدید آموزشی ،دانشجویان باید مهارتهایی را
برای اقدام (عمل) کسب کنند و بهطور انتقادی در دانش کسب شده بازتاب مییابد )(Mahmudi, 2014
و این امر مستلزم روشهای نوین آموزش و یادگیری است .در این خصوص ،رهیافتهایی برای برقراری
آموزش برای توسعه پایدار در آموزش پیشنهاد شده است که از آن جمله میتوان رویکرد تلفیق در راهبرد
تدریس و یادگیری (تأکید بر نقش استاد و روش یاددهی -یادگیری ،تأکید بر سواد پایداری در سه حوزه
دانش ،بینش و توانایی) ) ،(Dawe, Jucker & Stephen, 2005مدل پداگوژی یادگیری (تأکید بر
تفکر ،باور و عمل در یاددهنده و یادگیرنده) ) (Sipos, 2005و الگوی برنامه درسی مبتنی بر مسئله
(تأکید بر مسائل واقعی جهان با هدف آمادگی برای تمرین و عملی کردن مؤلفههای آموزش برای توسعه
پایدار) ) (Mehrmohammadi & Mahmudi, 2015; Burns, 2009با هدف طراحی اکولوژیکی
تدریس را نام برد.
سیاستگذاری وحکمرانی برای توسعه پایدار :نقش نهاد سیاستگذار در تحقق اهداف توسعه پایدار
و از جمله آموزش عالی پایدار ،جهت دهنده و نیز حامی و بی بدیل است .حکمرانی خوب بهویژه با دارا
بودن مؤلفههایی چون شفافیت و پاسخگویی میتواند نهاد حکمرانی را در قبال حفظ و ارتقای محیط زیست
انسانی و طبیعی پاسخگو و مسئولیتپذیرکند .عنصر مشارکت میتواند برای کنشگران ملی (از جمله
"بن" 12در
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آموزشگران ،پژوهشگران ،هنرمندان و صنعتگران) ظرفیت خلق کند .در حکمرانی خوب و یک رژیم نهادی
که به پایداری اولویت میدهد ،صنعت صرفاً در صنایع تولیدی ماشینی و انبوه به معنای فوردی آن خالصه
نمیشود ،بلکه صنایع دستی و آموزش آنها در بستر بوم فرهنگی و طبیعی مد نظر قرار خواهد گرفت.
فلسفه و هدف آموزش عالی :فلسفه و هدف آموزش عالی تربیت انسان پایدار است ،انسانی که
مصرفکننده نیست و مصلحت نسلهای آینده را درکنش خود با طبیعت و جامعه لحاظ میکند .در بخش
آموزش عالی دانشآموخته موفق باید واجد صالحیتهای پایداری باشد و بهویژه توان تلفیق همه ابعاد
پایداری را در دانش و کنش علمی خود بهدست آورد .دانشگاه کانون هنجارهای عالی برای بهبود کیفیت
زندگی و حفظ پویایی و نشاط درجامعه است (.)Zakersalehi, 2018
بر اساس پژوهشهای انجام شده ،مهمترین مؤلفههای شناخته شده برای دستیابی به آموزش برای
توسعه پایدار در آموزش عالی ،تا این زمان ،را میتوان شامل موارد تقویت تفکر انتقادی و یادگیری مبتنی
بر حل مسئله (Dawe et al., 2005; Alibeigi & Ghambarali, 2010; Tamannaeefar,
) ،Amini & Yazdani Kashani, 2008; Day & Monro 2000; Quist, 2007خلّاقیت و
تفکر خلّاق) ، (Dawe et al., 2005; Sadegh, 2013; Sternberg, 1999مؤلفه پژوهش
) ،(Dawe et al., 2005نقش استاد ،روش و رویکرد تدریس (Dawe et al., 2005; UNESCO,
) ،2012ارتباط با جهان واقعی ) ،(Mahmudi, 2014خلق آگاهی ،دید محلی و جهانی ،رهیافت کلنگر
و سیستمی ،مسئولیتپذیری ،مشارکت و مهارتهای ادراکی و مهارتهای تصمیمگیری تقویت روحیه
مشارکتی دانست).(UNESCO, 2012; Dawe et al., 2005; Pouratashi, 2014
صنايع دستي و توسعه پايدار :صنایع دستی به هنر -صنعتهایی اطالق میشود که در چارچوب
فرهنگ و بینشهای فلسفی و ذوق و هنر انسانهای هر منطقه با توجه به میراثهای قومی ،بهطور عمده
با مواد اولیه بومی و تولید دستی و بر اساس ذوق و خالقیت صنعتگر ساخته میشود؛ عالوه بر آن ،صنایع
دستی بخش گستردهای از هنرهای سنتی بهشمار میرود که حقیقت متعالی هنر را با فنون و مهارتهای
صنعتی متناسب میآمیزد و با قابلیت تکثیر در متن زندگی جمعی ارائه میدهد (Yavari, 2005: 17-
) .18در حال حاضر ،آموزش صنایع دستی به دو صورت رسمی (آکادمیک) و غیر رسمی (غیر آکادمیک)
انجام میشود .منظور از آموزش آکادمیک آموزش در دانشگاه و در چارچوب و ساختارهای آموزش در جامعه
مدرن و غیرسنتی است و آموزش غیرآکادمیک به روشهای آموزشی سنتی و کهن اشاره دارد.
صنایع دستی از بُعد فرهنگی حامل گنجینهای از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس است که در توسعه
سنّتها و تقویت هویّت ملی مؤثر است & (Durmer,1997, cited by Vartiainein
) Kaipainein, 2012: 137و با توجه به معیار اخالق و اصالت فرهنگی ،در بازسازی زندگی اجتماعی
امروزی تأثیر میگذارد ( .)Risseti, 2007, cited by Zhan & Walker 2017از بُعد محیط زیست
صنایع دستی حاصلجمع تالش انسان برای زیستن در کنار طبیعت با حفظ احترام برای طبیعت است

32

چالشهاي تلفیق الگوي آموزش براي توسعه پايدار در ...

] [ DOR: 20.1001.1.10215107.1399.26.2.2.8

 .14مدل  TBL: Triple Bottom Lineیک رویکرد در حسابداری است که بر خالف حسابداری سنتی که سود یا منفعت فقط به میزان
سود پولی متکی است ،به مردم و محیط زیست نیز وابسته است و به اصطالح سه پی ) )3Pکه معادل سه مفهوم مردم ،سیاره و سود
) People, Planet, Profitاست ،شناخته میشود.
 .15پیشینه پژوهش در این مطالعه را می توان از نظر موضوع به سه حوزه توسعه پایدار ،آموزش برای توسعه پایدار در آموزش عالی و ارتباط
صنایع دستی و توسعه پایدار تقسیمبندی کرد.

] [ Downloaded from journal.irphe.ac.ir on 2023-01-09

) .(Pulanen, 2009, cited by Vartiainein & Kaipainein, 2012:134همچنین با استفاده
از مواد طبیعی و خام در نگهداری منابع تجدیدناپذیر زمین مؤثر است (Adamson, 2012, cited by
) Zhan & Walker 2018و نکته آخر اینکه صنایع دستی تأثیرات روحی و روانی در هنرمند-صنعتگر
و استفادهکننده ایجاد میکند (Pulanen, 2009, cited by Vartiainein & Kaipainein,
) .2012: 137بعضی از نظریهپردازان ادعا میکنند که صنایع دستی مدلی برای زندگی درست و اخالقمدار
است (.)Risatti, 2007, cited by Zhan et al., 2017: 3
در شکل  1مدل پیشنهادی کاراگای ) (Caragay, 2015مبنی بر ارتباط بین صنایع دستی و توسعه
پایدار بر اساس سود سهوجهی 14-منتسب به الکینگتون ) (Elkington, 2004ارائه شده است
) .(Roushan et al., 2014: 686ایده این مدل بر این اصل استوار است که صنایع دستی حاصل
همکاری طبیعت و انسان است و انسانها با نظارت بر نوع استفاده از منابع طبیعی (زمین) به حفظ تمامیت
اکولوژیکی میپردازند و با استفاده از ظرفیتهای اجتماعی در زمینه صنایع دستی ،برابری اجتماعی را در
جامعه تضمین میکنند .امنیت اقتصادی در شرایطی به توسعه منجر میشود که در آن سودآوری مشروط
به حفظ زمین باشد.
15
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که اغلب مطالعات انجام شده ،بهویژه در کشور ایران ،درباره
رهیافتهای آموزش برای توسعه پایدار در نظام آموزش عالی است؛ بدین معنا که با طرحِ بایدها و هنجارها،
به چگونگی تحقّق آموزش برای توسعه پایدار در نظام آموزش عالی ،زمینهها و عوامل مؤثر بر آن و ملزومات
تحقّق این امر اشاره داشتهاند .درحقیقت ،در بررسی تحلیلی وضعیت موجود آموزش عالی با تمرکز بر
رشتههای دانشگاهی ویژه ،در فرایند آموزش برای توسعه پایدار در رشتههای تحصیلی دانشگاهی تحقیق
در خور توجهی یافت نشد .در خصوص صنایع دستی نیز در پژوهشهای خارجی با رویکردی هنجاری،
ارتباط این حوزه با توسعه پایدار و نیز آموزش برای توسعه پایدار نمونههایی یافت شد .اما در کشور ایران
پژوهش ویژهای یافت نشد.
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جدول  -1فهرستي از مهمترين مطالعات يافت شده در پیشینه پژوهش

بررسی آموزش طراحی و صنایع دستی در
آیسلند با پشتوانه پداگوژیگ (یک مطالعه
موردی در دوره دبستان آیسلند)

Olafsson & Thorsteinsson,
2010

آموزش صنایع دستی در مدارس راهنمایی
در کشورهای انگلستان و ژاپن

Mason & Nakasa, 2010
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عنوان پژوهش
توسعه پایدار در آموزش عالی تمرین امروز
و توسعه فردا

نويسندگان  /سال
Dawe et al., 2005

يافتهها
محدودیتها و راه حل رفع محدودیتهای
رشتههای آموزش عالی برای برقراری
 ،ESDدستهبندی رشتههای تحصیلی در
ارتباط با  ESDو رویکردهای پداگوژیک در
یادگیری .ESD
موضوع :بررسی تأثیر آموزش کرافت بر
یادگیری ،یافتهها :وجود داشتن موانع بسیار
در مسیر آموزش کرافت و تأثیر آن بر
یادگیری مباحث تئوری ،در این مقطع از
جمله نبود شفافیت در مفاهیم صنایع دستی،
نبود حمایت آموزش و پرورش
تطبیق مؤلفههای آموزشی رسمی در
کشورهای انگلستان و ژاپن با توجه به
پشتوانههای نظری کرافت در دو فرهنگ و
وجود داشتن کرافت در برنامه درسی ملی دو
کشور و کشف نقاط اشتراک و افتراق آن در
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شکل  -1مدل تلفیق پايداري در صنايع دستي بر اساس سود سه وجهي ()Caragay 2015
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کرافت و توسعه پایدار

Ferraro, White, Cox,
Bebbington & Willson,
2011

کرافت پایدار (صنایع دستی پایدار)؟

& Hofverberg, Kronlid
Ostman, 2017

توسعه صنایع دستی ضرورت پایداری
توسعه و توسعه پایدار

Afsharzadeh, Papzan,
Ghambarali & Moradi,
2012

ارائه الگوی آموزش توسعه پایدار در
برنامههای درسی آموزش عالی ایران

Mahmudi, 2014

شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای دانشگاه
پایدار
طراحی چهارچوبی برای شناسایی و
دستهبندی مؤلفههای آموزش عالی پایدار
در ایران

Malekinia, Bazargan,
Vaezi & Ahmadian, 2014

& Zare, Zeinalipour, Zeree
Mohammadi, 2017
Zare et al., 2018

با توجه به این شکاف پژوهشی و چارچوب تئوریک موضوع پژوهش ،میتوان چارچوب مفهومی را ،که
مسئله و متدولوژی (روششناسی) پژوهش بر آن مبنا تعریف شده است ،به تصویر کشید .با توجه به شکل
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محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش
توسعه پایدار در نظام آموزش عالی با
رویکرد کیفی
طرح محتوای درس آموزشی توسعه پایدار
در نظام آموزش عالی ایران ،یک پژوهش
کیفی

& Rad, Faghihi, Nateghi
Moenika, 2017

] [ Downloaded from journal.irphe.ac.ir on 2023-01-09

کرافت پایدار ،صنایع دستی در هنر معاصر
و پایداری فرهنگی در جزایر فنالند

& Harkenon, Huhmaniemi
Jokela, 2018

هر شیوه آموزشی در کشورهای انگلستان و
ژاپن
بررسی تأثیر و تأثر صنایع دستی و توسعه
پایدار در دو منطقه فیفه* و اسکاتلند** و
شناسایی تأثیرات همهجانبه تولیدات صنایع
دستی بر دستاوردهای مثبت توسعه پایدار،
رواج و نهادینه کردن تفکر توسعه پایدار و
تأثیر آن بر همه جنبههای کرافت
تعلیم و تربیت حاکم بر آموزش صنایع دستی
با آموزش برای توسعه پایدار منطبق است
مسئله گفتوگوی بین نسلی و درون نسلی،
اجتماعی و فرهنگی از طریق صنایع دستی،
انتقال دانش ،مهارت ،زیباییشناسی،
فرهنگ ،ساختار و روابط اجتماعی از نسلی
به نسل دیگر از پایداری اجتماعی
توسعه فرهنگی زیرساخت توسعه پایدار در
صنایع دستی ،صنایع دستی صنعتی مستقل
و بومی در توسعه پایدار مؤثر است
طراحی الگوی آموزش برنامه درسی مبتنی
بر مسئله با تأکید بر توسعه پایدار برای
آموزش عالی ایران ،با  8عنصر مقدمه،
مسئله ،اهداف یادگیری ،منابع ،ویژگیهای
خروجی ،سؤاالت راهنما ،تکالیف سنجشی و
محدودیتهای زمانی
شناسایی ریزمؤلفههای نظام آموزشی پایدار
در دانشگاههای پایدار جهان
بررسی پژوهشهای انجام شده در خصوص
آموزش عالی پایدار در کشور ایران ،بیشترین
توجه بر حسب اولویت ،زیستمحیطی،
اقتصادی ،اجتماعی و بیتوجهی کامل به بعد
فرهنگی و رویکردهای بومی
طراحی چارچوب برنامه درسی ESDدر
آموزش عالی در قالب عناصر  12گانه به
روش تحلیل محتوا
ارائه محتوای برنامه درسی  ESDدر
آموزش عالی بر اساس چارچوب ماتریسی
ابعاد توسعه پایدار و تحلیل محتوا
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 ،2سه مفهوم توسعه پایدار ،آموزش برای توسعه پایدار در آموزش عالی و آموزش برای توسعه پایدار در
آموزش عالی صنایع دستی در سه رأس سه ضلعی قرار گرفتهاند و پیدر پی و چرخشی یکدیگر مرتبط
هستند .در این الگوی مفهومی صنایع دستی بهدلیل ظرفیتهای شناخته و اثبات شده در توسعه پایدار مؤثر
است و از آنجایی که نهادینهسازی و یادگیری توسعه پایدار از طریق آموزش برای توسعه پایدار اتفاق
میافتد ،به نظر میرسد که بومیسازی الگوی آموزش برای توسعه پایدار در آموزش عالی صنایع دستی و
بازنگری در برنامهها و نظامهای آموزشی از نظر محتوایی و روشی ،به ارتقای توانمندی مهارتها ،قابلیتها،
ارزشها و دانش مورد نیاز برای حفظ توسعه پایدار از طریق این رشته منجر شود.

روش پژوهش

] [ DOR: 20.1001.1.10215107.1399.26.2.2.8
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پژوهش حاضر از نظر ماهیّت ،کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات پژوهش کیفی از نوع مطالعه موردی
بود .روش گردآوری اطالعات مصاحبه نیمهساختار یافته و جامعه آماری شامل خبرگان آموزش رشته صنایع
دستی بود که از میان پرسابقهترین افراد در حوزه آموزش صنایع دستی در دانشگاهها انتخاب شده و
مسئولیتهای راهاندازی و اجرای رشته در سال  1362و تدوین سرفصل آموزشی را در سال  1366بر عهده
داشتهاند .در این پژوهش ابتدا از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد و پس از برگزاری  5مصاحبه
بهصورت گلوله برفی ادامه یافت .فرایند گردآوری اطالعات تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت
که درمجموع ،تعداد مصاحبهها به  13مورد رسید و تمام اعضای خبرگان انتخابی از ابتدای امر راهاندازی
دوره کارشناسی مسئولیت تدریس ،مدیریت گروه و پژوهشهای مرتبط و نیز سایر اجرائیات را در این رشته
بر عهده و تجربه ارزشمندی در این حوزه داشتند و همچنین آنها درباره محتوا و شیوه اجرا و روشهای
آموزشی رایج شناخت کامل و در خصوص موضوع توسعه پایدار به طور اجمالی آگاهی داشتند .در جدول 2
اطالعات جمعیت شناختی تخصصی مصاحبهشوندگان ارائه شده است .پیش از برگزاری مصاحبه ،متنی
شامل توضیحات علمی و تخصصی در خصوص توسعه پایدار و آموزش برای توسعه پایدار به آدرس ایمیل
شخصی افراد ارسال و سپس ،قرار برگزاری مصاحبه تنظیم شد .پرسشهای مصاحبه بر اساس خطوط
راهنمای آموزش برای توسعه پایدار ،که از ادبیات نظری پژوهش بهدست آمد ،طراحی شد .پس از آن،
مصاحبهها پیادهسازی و تحلیل مضمون در چند مرحله انجام شد .برای اعتبارسنجی تحلیل از روش بررسی
همکارانه16و چک اعضا استفاده شد .بدین ترتیب که چندین بار در رفت و برگشت میان همکاران تحقیق،
کدگذاریها وارسی و تصحیح شد .همچنین پس از طی یک دوره زمانی یکماهه به پرونده مراجعه
وکدگذاری مجدد انجام شد.
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جدول  -2مشخصات مصاحبه شوندگان پژوهش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
مرد
مرد

مؤسس رشته /عضو هیئت علمی17دانشگاه
عضو هیئت مؤسس /اقتصاد صنایع دستی
عضو هیئت علمی دانشگاه /معاونت آموزشی
مدیریت سازمان صنایع دستی (دهه)80
عضو هیئت علمی دانشگاه (مدیر گروه)
عضو هیئت علمی دانشگاه /نظریهپردازی
عضو هیئت علمی دانشگاه /مدیر گروه فرش
عضو هیئت علمی دانشگاه (هنر سنتی)
عضو هیئت علمی دانشگاه (میانرشتهای)
عضو هیئت علمی دانشگاه /هنر و فرهنگ
عضو هیئت علمی دانشگاه /معاونت پژوهشی
عضو هیئت علمی دانشگاه /طراح تولید
عضو هیئت علمی دانشگاه /طراحی فرهنگی

هنر تهران
سازمان صنایع دستی18
هنر تهران
وزارت میراث فرهنگی
سوره
تربیت مدرس
هنر اصفهان
تربیت مدرس
هنر اصفهان
هنر الزهرا
هنر تهران
هنر تهران
هنرهای زیبا

 .17راهاندازی رشته در سال  1362به تیمی به سرپرستی ایشان محول شد (مصاحبه ،1396 ،دانشگاه هنر).
 .18سازمان صنایع دستی اکنون از معاونتهای وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی است.

علمي
استاد
دکتری
دانشیار
استادیار
دانشیار
دانشیار
دانشیار
استادیار
استادیار
دانشیار
دانشیار
استادیار
استادیار

خدمت
 20سال<
 20سال<
 20سال<
 20سال<
15- 1
5-10
5-10
1-15
5-10
15-20
15-20
 20سال<
15-10
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کد

جنسیت

سمت سازماني

محل خدمت

مرتبه

سابقه
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يافتهها
پس از طی فرایند سه گامِ کدگذاری ،مضمونهای پایه ،محوری و فراگیر بهدست آمد .در پایان 236 ،کد
پایه و  16مضمون سازماندهنده یا محوری در  4مضمون فراگیر با عنوان سیاستگذاری بسته ،آموزش به
جای یادگیری ،برنامه درسی پوچ و ادراک سخت استخراج شد .دستهبندی نهایی بر اساس جایگاه
مضمون (Sterling, 2004, cited by Abedi Jafari, Taslimi, Faghihi & Sheikh19,
) 2011در شبکه مضامین انجام شد.
جدول  -3فرايند ساخت مضامین فراگیر
مضمون محوري

مضمون فراگیر

سیاست تکنیکگرا
غیر آمایشی (غیر بومی)

سیاستگذاری بسته (تخصصگرا)

سیاست غیرتعاملی با صنعت
آموزش تفکرگریز (آموزش ندادن مهارتهای تفکر خالق و انتقادی)
آموزش استادمحور

آموزش به جای یادگیری

آموزش ضدخالقیت
روش غیرپژوهشی
محتوای منسوخ
محتوای غیراجتماعی
محتوای غیراقتصادی

برنامه درسی پوچ

محتوای غیرزیست محیطی
محتوای دیزاین گریز
نگرش غیرسیستمی و یکساننگری
خودمدار و غیرمشارکتی

ادراک سخت

دوری از تجربههای واقعی

 .19مضمونها بر اساس زمان شناخت ،ماهیت ،سلسله مراتب ،جایگاه ،قابلیت مشاهده ،منشأ شناسایی ،نقش و تثبیت موقعیت دستهبندی شدهاند.
سه مضمون پایه ،سازماندهنده یا محوری و مضمون فراگیر از انواع جایگاه مضمون بهشمار میروند.
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خطوط راهنمای دستهبندی مضمونهای محوری در سطح مضمونهای فراگیر ،ارتباط و قرابت کارکردی
بین آنهاست .این دستهبندی در  4سطح سیاستگذاری ،آموزش ،برنامه درسی و ادراک انجام شده است.
موانع کسب جایگاه مناسب در آموزش برای توسعه پایدار در رشته کارشناسی صنایع دستی ،در حال حاضر،
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آموزش تقدسگرا در خصوص فنون ساخت صنایع دستی
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« .20تکنیک ساده یاد بدهد که چیزی نیست ،این را میشود از طریق فیلم یاد بگیرد .نهایتاً به دستورالعمل تبدیل میشود ،پس نیاز به استاد
ندارد» (کد .)11
 .21این رشته اصوالً باید گرایشی بشود ،گرایشی بر اساس بوم اقلیم و امکانات بومی در جهت صنایع دستی و امتیاز تأسیس رشته هم باید با
رعایت جنبه بومی باشد .صنایع دستی در استانهای مختلف یکسان آموزش داده میشود ،صنایع دستی وابسته و متناسب با بوم خودش است.
در آسیبشناسیهای مکرر مطرح شده است که صنایع دستی در استانهای مختلف یکجور و یکسان آموزش داده میشود» (کد .)10
«دانشگاهها اگر لوکالیزه شوند ،در حفظ و احیا و توانمند شدن صنایع دستی کمک میکنند» (کد « .)6در روش آکادمیک به الگوهای بومی یا
ذات صنایع دستی توجه نشده است» (کد .)5
 « .22افراد ]فعاالن[ صنایع دستی از تولید علمی و صنعتی جدا شده و به حاشیه رانده شدهاند ،دانشگاه با صنعت در ارتباط نیست» ( کد .)13
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متأثر از عملکرد فعلی در این چهار سطح در آموزش عالی است .خاطر نشان میسازد که کمّیت مضمونها
(تکرارپذیری) در گفتههای مصاحبهشوندگان عالوه بر جایگاه کارکردی موارد ،در گزینش آنها مؤثر بوده
است.
سیاستگذاري مبتني بر تخصصگرايي (سیاستگذاري بسته) :سیاستگذاری مبتنی بر
تخصصگرایی نوعی سیاستگذاری است که ترسیم چشمانداز ،اهداف و فرایند یاددهی  -یادگیری در آن
بهشدت متأثر از دیدگاه محدود و تخصصگرایانه ،سادهسازانه ،غیر هدفمند و مبتنی بر رویکرد پوزیتویستی
است و نبود مشارکت کلیه ذینفعان در آن مشهود است .مضمونهای محوری ذیل این مقوله فراگیر شامل
سه مؤلفه سیاست تکنیکگرا ،غیرآمایشی و غیرتعاملی با صنعت هستند.
در سیاست تکنیکگرا20توجه و تمرکز بیش از حد بر انتقال دانش فنی و مهارتی در مقابل دانش نظری
است که یکی از سیاستهای آموزش فعلی صنایع دستی و یک عامل بازدارنده در دستیابی به الگوی
آموزش برای توسعه پایدار شناخته شده است .سیاست غیرآمایشی (غیر بومی) 21در خصوص بررسی
تشخیص ظرفیتهای استانها و بومهای متنوع برای راهاندازی رشته صنایع دستی مطرح شده است .صنایع
دستی پدیده دستساخته وابسته به بوم تاریخی و فرهنگی و نیز جغرافیایی است و آمایش سرزمین (توسعه
انسانی ،اجتماعی و فرهنگی بر حسب ظرفیتهای زیستبوم و بوم فرهنگی مرتبط با صنایع دستی) میتواند
در توسعه پایدار تأثیر مثبت داشته باشد .خبرگان بر این باورند که اتخاذ سیاست آموزش مبتنی بر آمایش
سرزمین ،زمینه را برای آموزش برای توسعه پایدار در صنایع دستی فراهم میکند .سیاست غیرتعاملی با
صنعت22که به تحوالت اجتماعی از جمله تحوالت صنعتی و فناوری اشاره دارد و هدف آن بیان این مشکل
است که آموزش دانشگاهی صنایع دستی بهتر است با تحوالتی از این دست در تعامل باشد .از این رو،
ارتباط با صنعت و قرارگیری در متن چنین تغییراتی میتواند با حفظ محدودیتهای پایداری (زیستمحیطی،
فرهنگی -اجتماعی و اقتصادی) صنایع دستی را در زمره تولیدی مؤثر برای حفظ محیط (زیست و اجتماع)
و برقراری توسعه پایدار قرار دهد .برای توسعه پایدار به آشنایی با روشهای جدید علمی و صنعتی متناسب
با محیط زیست و اجتماع نیاز است.
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« .23حوزه صنایع دستی از تقدس در بیاید ،بعد میتوان آن را نقد کرد و وقتی نقد شود ،خالقیت هم بهکار میآید» (کد .)4
« .24فرایند آفرینش و ساخت و تولید اشیا در صنایع دستی ،آنهم با الزامات توسعه پایدار ،نیاز به قدرت تحلیل و حل مسئله دارد» (کد« .)8اگر
تفکر انتقادی نباشد ،بحث محیط زیست ،فرهنگ و اقتصاد مطرح نمیشود و جایش خالی و ضروری است ..همین تفکر جایش خالی است که
االن صنایع دستی در این وضعیت قرار گرفته است .ذهن یادگیرنده در رشته صنایع دستی (چه امروز ،چه سنتی) ذهن پرسشگری نیست ،ذهن
اسفنجی است؛ یعنی اطالعات را جذب کند .ذهن پاسخمحور است .ذهن انتقادی نداریم » (کد « .)6تفکر خالق هم خیلی کم است ،ما نه
درس نقد داریم ،نه اجازه نقد میدهیم ،نه ظرفیتهایی برای نقد و نقادی میگذاریم و تفکر خالق هم به این ترتیب خیلی کم و محدود
داریم» (کد .)12
« .25استادانی داریم که وقتی با نادانی خود مواجه میشوند ،رفتارهای ناشایست انجام میدهند .میگویند ،از استادانمان ،ما همین را داریم و یاد
میدهیم ... ،یک بخش [دلیل] مهمش این است که بلد نیستند که تغییر دهند ،یک بخشش هم این است که نمیتوانند خالقیت ایجاد کند»
(کد.)4
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آموزش به جاي يادگیري :فرایند آموزش در رشته صنایع دستی مبتنی بر پارادایم آموزش با محوریت
استاد ،انتقال محتوا ،روشهای تدریس سنتی و ایستایی شناخت پایهریزی شده و این در حالی است که در
پیشینه و ادبیات بینالمللی بر مبنای تحول پارادایمی آموزش به یادگیری ،فرایند یاددهی-یادگیری بر
محورهای اساسی متشکل از روشهای تدریس فعال ،یادگیری مشارکتی ،تفاوتهای فردی ،تفکر انتقادی،
خالقیت و یادگیری مبتنی بر تجربه استوار است .پنج مضمون محوری آموزش تقدسگرا در خصوص فنون
صنایع دستی ،آموزش تفکرگریز ،آموزش استادمحور ،آموزش ضدخالقیت و آموزش غیر پژوهشی ،که آثار
آن در نظام فعلی آموزش دیده میشود ،بهعنوان موانع تحول آموزش به سمت یادگیری شناخته شدند.
درباره مضمون آموزش تقدسگرا در خصوص فنون ساخت صنایع دستی23باید گفت که از نظر اغلب
استادان هنر سنتی ،بیشتر آثار صنایع دستی و فناوریهای خلق آنها در نوع خود مقدس و تغییرناپذیر است.
تبعات ناشی از این امر هم در انتقال بعضی فنون و روشهای اصلی و کلیدی مؤثر است و هم امکان
جابهجایی فنون کهن با روشهای جدیدتر و احتماالً پایدارتر وجود ندارد و از امکان تجربه فناوری جدید
و مناسب جلوگیری میشود .اگرچه این ایده بهمنظور حفظ سنّتها و شناسایی و درک آثار گذشته توجیهپذیر
است ،اما در رویکرد پایداری استفاده از بعضی انواع فناوری معاصر میتواند در دستیابی به پایداری مؤثر
باشد .مضمون بعدی ،آموزش تفکرگریز24است که به مجموعهای از دانش طبقهبندی شده و غیر تحلیلی
اشاره دارد که کارکردی همچون یک دستورالعمل دارد و ضرورتی برای طرح پرسش در ذهن دانشجو
ایجاد نمیکند .خبرگان به بیتوجهی به پرورش مهارتهای تفکر انتقادی و خالق در شیوههای آموزشی
صنایع دستی اشاره داشتند .مضمون مهم دیگری که در این بخش شناخته شد ،آموزش استادمحور25است؛
بدین معنا که نظر ،باور ،توانایی ،ذوق و سلیقه استاد و نیز شیوه آموزش استاد بر سایر ارکان آموزش ترجیح
دارد .آموزش رشته صنایع دستی ،بهویژه در دروس کارگاهی ،به حضور و توانمندی استاد در مهارت هنری
و حرفه آموزش متکی است ،اما متأسفانه ،استادان از دانش ،نگرش و مهارتهای ضروری توسعه پایدار
(سواد پایداری) و آموزش برای توسعه پایدار برخوردار نیستند .این شرایط بر امر یادگیری اثرهای سوئی
دارد و از این نظر این مضمون در زیرگروه مضمون فراگیر آسیب آموزش به جای یادگیری قرار گرفته است.
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« .26شیوههایی که االن وجود دارد ،خالقیتکش است» (کد« .)11تمام عوامل مؤثر در ساخت صنایع دستی باید بر اساس خالقیت باشد» (کد.)2
«خالقیت  ...وجود ندارد ،این گپی است که ما در آموزش آکادمیک صنایع دستی داریم .در تمام سرفصلها نیاز به خالقیت هست» (کد.)10
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« .27پژوهش در حال حاضر مغفول مانده است و در آموزش عالی صنایع دستی بسیار کم است» (کد« .)3مهمترین کار پژوهش است ،کار
پژوهشی درست و حسابی نداریم» (کد« .)7برای دانشجویان باید امکان سنجی صورت بگیرد ،ببینیم چه نوع پژوهشی بهتر است» (کد.)13
« .28سیالبس درسی! درواقع ما میبینیم که برنامه در زمان خودش برنامه خوبی بوده است ،رویکرد قالب بر این برنامه دیسیپلینمحور است،
موضوعمحور است ،تاریخ هنر ،زیباشناسی و  ...اما مناسب امروز نیست» (کد« .)11به اعتقادم ،نظام آکادمیک ما با یک اهدافی در زمان خودش
شروع شد و در آن زمان جواب داد .با گذشت سی سال هنوز تغییری در آن ایجاد نشده است! در حالیکه شرایط اجتماعی به کلی تغییر کرده
است و بنابراین ،نقدهای جدی به آن وارد است» (کد« .)9باید این نظام بازنگری شود ،بازنگری جدی هوشمندانه ،تیمهای تخصصی وارد این
حوزه شوند ،دانشجویان دکتری بیایند ...کار تخصصی بهخصوص برنامه درسی را بنویسند...،اگر بخواهند مثل قبل چند نفر را که در زمینه یک
هنر کاری بلدند را بیاورند و کتاب بنویسند ،مشکل حل نمیشود ،باید برنامهنویس درسی و تیمهای تخصصی آموزش بیایند» (کد.)7
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یکی دیگر از مضمونهای پراهمیت در این بخش آموزش ضد خالقیت26است .چند تن از خبرگان به
روشهای آموزش یکطرفه و اتخاذ رویکردهای ضدخالقانه در آموزش صنایع دستی توسط استادان تأکید
کردند که این اشکال و محدودیت در قبال آموزش برای توسعه پایدار بسیار مهم است و نبود و نقص
پرورش خالقیت در آموزش ،در مسیر یادگیری تحولی ،برای دستیابی به الگوی آموزش برای توسعه پایدار
یک عامل بازدارنده اصلی بهشمار میآید .آخرین مؤلفه آموزش غیر پژوهشی27شناسایی شد .امر پژوهش
در صنایع دستی اغلب مورد غفلت استادان است .در این دوره فقط به گردآوری اطالعات بسنده میشود
که آنهم در بسیاری از موارد غیر حرفهای است .از نظر خبرگان پژوهش باید از نظر موضوع ،روش ،نوع و
هدف بازنگری شود .توسعه پایدار بهعنوان یک موضوع بهروز و مرتبط با صنایع دستی ،روشهای تحقیق
خاصی را میطلبد که باید در این رشته مد نظر قرار گیرد و آموزش داده شود.
برنامه درسي پوچ :علیرغم وجود داشتن ادبیات تخصصی آموزش برای توسعه پایدار در ابعاد ملی و
بینالمللی ،رهیافت عمل به آن در برنامه درسی رشته صنایع دستی تا کنون بهکار گرفته نشده و بر این
مبنا در خصوص بازنگری و اصالح برنامههای درسی این رشته نیز اقدام بایستهای صورت نگرفته است .به
همین دلیل ،وجه زاید ،منسوخ یا اضافی برنامه درسی این رشته در کشور ایران بر وجه نوآورانه و اثربخش
آن غالب است که از این امر در ادبیات برنامه درسی بهعنوان برنامه درسی پوچ یاد میشود .ضمن آنکه
تلقی از برنامه درسی به سطح درس و تأکید بر سرفصل محدود میشود و به ارتباط کارکردی و محتوایی
رشته صنایع دستی با محیط پیرامون ،که از شاخصههای توسعه پایدار است ،توجه الزم و کافی مبذول
نشده است .مضمونهای محوری ذیل این مضمون فراگیر محتوای منسوخ ،غیر اجتماعی ،غیر اقتصادی،
غیر زیستمحیطی و دیزاینگریز است .محتوای منسوخ به محتوایی اشاره دارد که بهروز نشده است و در
آن از رویدادهای فنی و مهارتی ،مواد اولیه ،بُعد زیباییشناختی و وجه معنایی نوین خبری نیست .محتوای
دانش نظری کهن صنایع دستی در ماهیت با اهداف توسعه پایدار همسو است ،اما بهصورت واضح و هدفمند
در مطالب درسی تبیین نشده28است و به بازنگری هوشمندانه نیاز دارد .علیرغم نقش صنایع دستی در
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« .29در آموزش آکادمیک با جامعه مرتبط نیستیم» (کد ]« .)1محتوا[ اصالً ربطی به اجتماع ندارد و هیچ اطالعی از اجتماع به دانشجو نمیدهد»
( کد.)10
« .30کار خوب انجام نشده است ،دانشجو اصال فکر نمیکند که باید محصولش در بازار  ...با سایر محصوالت رقابت کند .دانشجو برای معیشتش
آموزش نمیبیند» (کد.)1
« .31طراحی نداریم ،تفکر طراحی نداریم» (کد« .)5چیزی که ما نیاز داریم طراح است» (کد« .)12باید طراحی پایدار هم داشته باشیم .خیلی نیاز
به ورود این نوع طراحی هست» (کد.)7
 .32طراحی نگارهها و نقشمایههای هنر اسالمی–ایرانی ،اشکال تجریدی (ختایی ،اسلیمی ،هندسه اسالمی ،نگارگری و تذهیب).
 .33طراحی هدفمند بهمنظور ساخت و تولید اشیا (از شکلگیری ایده اولیه تا آخرین مرحله اجرا و عرضه به بازار).
« .34اینطوری نیست که سیستمی از پیش تعیین شده در آموزش باشد .حتی خود دانشگاهها هم چنین سیستمی ندارند و دانشکدهای نیست،
بلکه موردی و تصادفی بودن خود نشاندهنده نبودن آموزش هدفمند است» (کد« .)3فرایند صنایع دستی دارای نظام است ،نظامی که همه
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اجتماع ،از محتوای اجتماعی29با تأکید بر جریانات و تعامالت دنیای معاصر در محتوای آموزشی صنایع
دستی اثری دیده نمیشود .همچنین از موضوع اقتصاد30در کتب و دانش نظری موجود نشانه یا ردی دیده
نمیشود .این در حالی است که صنایع دستی یکی از ارکان تولید و اقتصاد ملی شناخته میشود و ضرورت
کسب دانش اقتصادی در این رشته تحصیلی واضح است .برای درک توسعه پایدار اولین گام شناخت نظری
و عملی اقتصاد صنایع دستی است .اگرچه تمام فرایندهای صنایع دستی از آغاز تا تولید و عرضه به بازار،
حمایتکننده محیط زیست است و کمترین آسیب را به طبیعت میزند ،این موضوع بهطور مشخص در این
رشته تبیین نشده و محتوای فعلی غیر زیستمحیطی شناسایی شده است .در آخر ،محتوای دیزاینگریز31
که ویژه رشته صنایع دستی و اساس ساخت و تولید پس از تبیین اهداف و الزامات طراحی است .اما در
رشته صنایع دستی تمرکز اصلی بر طراحی سنتی32است و به طراحی تولید33یا دیزاین کمتر توجه میشود،
در حالی که این مفهوم در جهت طراحی تولید و مصرف پایدار است که در بیانیه  2015با تأکید بر نقش
فرهنگ ذکر شده است .خبرگان این امر را یکی از چالشهای این رشته بیان کردند.
ادراک سخت :این نوع ادراک به درک سخت و انعطافناپذیر نگرش ذینفعان و دستاندرکاران آموزش
صنایع دستی اعم از اعضای هیئت علمی ،سیاستگذاران ،مدیران و افراد مرتبط با این حوزه از دانش توجه
دارد .سخت بودن ادراک به مقاومت در برابر تغییر در خصوص تحوّالت در حوزه آموزش صنایع دستی و
همچنین تالش برای کسب دانش حرفهای آموزش ،در کنار بهرهمندی از دانش تخصصی ذینفعان بهویژه
اعضای هیئت علمی ،اشاره دارد .چنین درکی به انزوا و حلّ نشدن مسائل این رشته با بهرهگیری از تحوالت
حوزه یاددهی -یادگیری و همچنین در پیوند با سایر رشتهها و تخصصها منجر شده است .عالوه بر این،
سختی ادارک مواردی از جمله تعصّب و سوگیری در خصوص آموزش سنّتی صنایع دستی ،نگرش غیر
سیستمی که به آموزشهای ناهمگرا و نامنسجم در رشته و حتی ورودیهای یک دوره منجر میشود،
همچنین تعارضهای ایدئولوژیک ،اعتقاد نداشتن به دانشبنیان بودن صنایع دستی و نیز نبود ضرورت بر
اخالقمداری در آموزش صنایع دستی را شامل میشود .مهمترین مضمون در این بخش نگرش غیر
سیستمی34است که به معنای درک کل تصاویر یک پدیده و نه به واسطه خرد کردن آن به اجزاست.
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دانشجویان باید ارتباط چندجانبه صنایع دستی را با محیط زیست ،اجتماع ،اقتصاد و فرهنگ در نظر داشته
باشند تا بتوانند از توسعه پایدار و برقراری آن از طریق صنایع دستی درک درستی داشته باشند .خبرگان
نبود چنین نگرشی را در آموزش صنایع دستی یکی از چالشهای این رشته در این مطالعه بیان کردند.
عالوه بر این ،وجود نداشتن شیوه یادگیری مشارکتی و تجربههای گروهی و یادگیری از طریق "تجربههای
صرفاً فردی" در شیوه آموزش فعلی ،چالش نگرش خودمداری و غیر مشارکتی35را ایجاد کرده که بر خالف
اهداف آموزش برای توسعه پایدار است .در نهایت ،دوری از تجربههای واقعی36،که آنهم یکی از اهداف
آموزش برای توسعه پایدار است ،در این مطالعه بهدست آمد .آموزش دانشجویان در کارگاههای دانشگاهی
و انجام دادن پروژههای از پیش تعریف شده قدیمی ،با هدف حفظ فنون کهن ،دانشجویان را از چالشهای
جدید دنیای واقعی در هر زمینهای دور نگاه داشته است و این امر یک عامل بازدارنده در مسیر آموزش
برای توسعه پایدار شناخته شد.

بحث و نتیجهگیري
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جنبههای توسعه پایدار را در خودش دارد ،تفکر سیستمی همان تفکر نظامدار است» (کد« .)1برای خلق و تولید صنایع دستی با هدف توسعه
پایدار تفکر سیستمی الزم است» (کد« .)4صنایع دستی باید تابع سیستمی باشد که در آن زندگی میکند» (کد.)7
 .35روشهای خودمدارانه و غیرمشارکتی برای دانشجویان و نیز استادان نشان از ادراک ناقص نسبت به فرایند آموزش و یادگیری و اهداف و
روشهای صحیح آن است که باید اصالح شود.
« .36با این آموزشی که در حال انجام است ،دانشجو به رشد نمیرسد .در کارگاه خصوصی اینها را که در 4سال میآموزد ،میتواند در  3ماه
بیاموزد .این دانشجو نه هنرمند میشود ،نه صنعتگر» (کد.)5
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پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت موجود آموزش آکادمیک صنایع دستی در مسیر دستیابی به توسعه
پایدار صورت گرفت تا از این طریق ،شکافها و آسیبهای وضعیت موجود شناسایی شود و برای
سیاستگذاری و برنامهریزی اثربخشتر در این خصوص اقدامات الزم صورت گیرد .یافتههای این پژوهش
از چهار آسیب یا چالش اساسی در آموزش مبتنی بر توسعه پایدار رشته صنایع دستی حکایت دارد .باید
اذعان کرد که یافتههای این پژوهش بخشی از مهمترین موارد و نواقصی است که در بیانات
مصاحبه شوندگان کشف و به شیوه علمی استخراج شد .با توجه به سابقه فعالیت آموزشی بسیار طوالنی
خبرگان  -به اندازه طول مدت راهاندازی این رشته -میتوان این یافتهها را جدیدترین مستندات با رویکرد
نوین دانست که در خصوص آموزش این رشته وجود دارد .بخش اعظم این یافتهها با یافتههای سایر
پژوهشگران در جهان و ایران مطابقت و همخوانی دارد.
چالش اول که عبارت از سیطره سیاستگذاری بسته و شامل سه مضمون محوری سیاست تکنیکگرا،
سیاست غیرآمایشی یا بومی و سیاست غیر تعاملی با صنعت است ،آسیبی در سطح سیاستگذاران ،مدیران و
برنامهریزان بهشمار میرود (جدول )3که به گواه بیانات خبرگان در ناتوانی صنایع دستی برای ایفای نقش
خود بهمنظور دستیابی به توسعه پایدار در ایران نقش بسیار مهمی داشته است .در پژوهشهای داخلی در
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& (UNESCO, 2005, 2009 b; Zhan et al., 2017; Dawe et al., 2005; Rose, Ryan
;Desha, 2015; Caragay, 2015; Mazzarella & Engle, 2014; Anisef, 2010
;Hofverberg et al., 2017; Lommerse, Eggleston & Brankovich, 2011
) Sternberg, 1999در خارج از ایران و برخی از یافتههای داخلی ;(Arasteh & Amiri, 2014
& Sadeghi, 2010; Alibeigi & Ghambarali, 2010; Nasiri, Yamani Duzi
) Haghani, 2018; Malekinia et al., 2014در حوزه مطالعات آموزش برای توسعه پایدار هماهنگ

;Mason & Nakasa, 2010; Fathi Vajargah, Mousapour & Yaddgarzadh, 2014
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است .عدم گذار پارادایم آموزش به یادگیری ،در آموزش صنایع دستی نیز یک آسیب اساسی در فرایند
حرکت در جهت توسعه پایدار قلمداد میشود.
چالش سوم با عنوان برنامه درسی پوچ به یک بُعد برنامه درسی صنایع دستی اشاره دارد که منسوخ و
ناکارآمد شناخته شده است؛ بدین معنا که محتوای موجود بهروز نشده است و اثربخشی و کارآمدی الزم را
در دستیابی به توسعه پایدار ندارد ،همچنین محتوای فعلی فقط با رویکرد تخصصی و هنری تدوین شده
است و اثری از محتوای دانش پایداری در سه حوزه اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی در آن دیده
نمیشود .از طرفی ،به موضوعاتی همچون طراحی یا دیزاین که در ردیف محتوای الزامی آموزشی صنایع
دستی قرار دارد ،توجه کافی نمیشود ،علیرغم آنکه طراحی در صنایع دستی یکی از ظرفیتهای بالفعل
این رشته آموزشی است که میتواند در برقراری توسعه پایدار در جامعه از طریق ایده طراحی مصرف و
تولید پایدار مؤثر باشد .یافتههای این بخش از پژوهش با یافتههای پژوهشهای متعددی که ضرورت
طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه پایدار را نشان دادهاند همسو است ;(Zare et al., 2017, 2018
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مطالعهای درباره آموزش برای توسعه پایدار در آموزش عالی ،وجهی از این آسیب با تأکید بر برخوردار نبودن
از رویکرد بومی و جامعنگرانه در آموزش عالی نشان داده شده است ) .(Rad et al., 2016این در حالی
است که در پژوهشهای داخلی و خارجی از جمله ملکی نیا و همکاران ) (Malekinia et al., 2014بر
ضرورت باز بودن سیاستگذاری و نگاه جامعنگرانه در آموزش مبتنی بر توسعه پایدار در آموزش عالی و
همچنین در منابع داخلی و خارجی بر تغییر رویه آموزش صنایع دستی در جهت انطباقدهی با آموزش
برای توسعه پایدار تأکید شده است & (Harkenon et al., 2018; Caragay, 2015; Zhan
) Walker, 2018; Anisef, 2010; Zhan et al., 2017که با نتایج پژوهش حاضر همسویی دارد.
چالش دوم آموزش به جای یادگیری است .آموزش فعلی مبتنی بر پارادایم آموزش با محوریت استاد،
انتقال محتوا ،روشهای تدریس سنتی و ایستایی شناخت پایهریزی شده است؛ در حالی که فرایند یاددهی
یادگیری که بر محورهای اساسی متشکل از روشهای تدریس فعال ،یادگیری مشارکتی ،تفاوتهای فردی،
تفکر انتقادی ،خالقیت و یادگیری مبتنی بر تجربه استوار است ،از جمله مؤلفههای اصلی و مهم آموزش
برای توسعه پایدار بهشمار میرود .چارهاندیشی برای این چالش در سطح اقدام مدیران گروههای آموزشی
است (جدول  .)4مضمونهای محوری یافته شده در این بخش از پژوهش ،که شامل آموزش تقدسگرا،
تفکرگریز ،استادمحور ،ضدخالقیت و غیرپژوهشی است ،با مستندات راهنمای آموزش معلمان یونسکو
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;Olafsson & Thoristeinsson, 2010; Nasiri et al., 2018; Rose et al., 2015
) .Teadoreanu, 2013یافتههای بهدست آمده در زمینه مضمونهای محوری یافت شده در خصوص
محتوای پایداری در صنایع دستی با برخی از یافتهها همسو است (Zhan et al., 2017; Mazzarella
;& Engle, 2014; Anisef, 2010; Lommerse et al., 2011; Lice- Zikmane, 2018
Vartiainein & Kaipainein, 2012; Zhan & Walker, 2018; Caragay, 2015; Jakob,
).2013

آخرین چالش با عنوان ادراک سخت و در سطح ادراک ذینفعان آموزش آکادمیک صنایع دستی بهویژه
اعضای هیئت علمی و سیاستگذاران و دانشجویانِ این حوزه از دانش بشری است؛ ادراک سخت با محوریت
مقاومت در برابر تغییر و نبود همگرایی میان دانش تخصصی و دانش حرفهای آموزش اهمیت دارد .یافتههای
مرتبط با مضمونهای محوری این بخش که شامل نگرش غیر سیستمی ،دوری از تجربههای واقعی و
خودمداری و غیرمشارکتی بودن است ،با برخی از یافتهها همسویی دارد (Parker, 2010; Grindsted,
2015; Rose et al., 2015; Hamzerobati, Javdani, Mohajeran & Bazrafshan,
).2017; Nasiri et al., 2018; UNESCO, 2005 a-b; Dawe et al., 2005
] [ Downloaded from journal.irphe.ac.ir on 2023-01-09

مجموعه این آسیبها ،در ارتباط با یکدیگر ،موانع و چالشهای جدی را در تحقق آموزش مبتنی بر
توسعه پایدار در رشته صنایع دستی در ایران به وجود آوردهاند .در اندک پژوهشهای داخلی صورت گرفته
در این حوزه در کشور ایران ،که اغلب نیز بدون بررسی وضعیت موجود و با اتخاذ رویکردی هنجاری در
پی ارائه نسخههای هنجاری برای تحقق آموزش برای توسعه پایدار در آموزش عالی بودهاند ،الزم است
پیش از هر اقدامی در خصوص شناخت وضعیت موجود و آسیبهای رشته صنایع دستی ،توجه شایسته و
بایسته صورت گیرد و بر آن مبنا در خصوص پیشنگری ،آیندهنگری ،سیاستگذاری و برنامهریزی در جهت
تحقق این امر اقدام شود .لذا ،وجه متمایز و به نوعی ارزش افزوده پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهشها
در کشور ایران ،اتخاذ رویکرد توصیفی -تفسیری از وضعیت موجود و شناسایی آسیب در مسیر تحقق
آموزش مبتنی بر توسعه پایدار در رشته صنایع دستی بوده است ،همانگونه که ذاکرصالحی
( )Zakersalehi, 2013معتقد است که نظام آموزش عالی کشور از نظر توجه به پایداری با تأخر و
عقبماندگی سرمشق و پارادایم مواجه بوده و بهتازگی در حال توجّه تدریجی به سرمشق توسعه پایدار
است .لذا ،الزم است با بررسی پیشنهادها در خصوص وضعیت موجود ،آسیبها شناخته شوند و بر آن مبنا
مسئلهیابی و مسئلهکاوی دقیق صورت گیرد و سپس ،به مسئلهگشایی و آیندهنگری اثربخش پرداخته شود.
امید است که پژوهش حاضر نقطه آغازی برای گام برداشتن در جهت اجرای الگوی آموزش برای توسعه
پایدار در رشته صنایع دستی و همینطور سایر رشتههای دانشگاهی مرتبط و مشابه باشد که دارای
ظرفیتهای مناسب برای عملیاتی کردن ایده آموزش برای توسعه پایدار در نظام آموزش عالی ایران هستند.

] [ DOR: 20.1001.1.10215107.1399.26.2.2.8
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پیشنهادها
بر اساس یافتههای پژوهش ،در جدول  4رهیافت چهارگانه عملی بر اساس مضمونهای فراگیر در سطوح
اقدام سیاستگذران ،مدیران ،برنامهریزان ،اعضای هیئت علمی و دانشجویان پیشنهاد شده است .درنهایت،
طرحی برای تحول در این رشته تدوین شده و در نظر است تا در اختیار مدیران ذیربط در وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری قرار گیرد.
جدول  -4تصويري از رهیافتهاي عملي متناسب با يافتههاي پژوهش
يافتهها
سیطره
سیاستگذاری
مبتنی بر
تخصصگرایی

برنامه درسی پوچ

ادراک سخت

سیاستگذاران،
مدیران و
برنامهریزان

اعضای هیئت
علمی

مدیران گروههای
آموزشی

اعضای هیئت
علمی ،دانشجویان
و سایر ذینفعان

] [ Downloaded from journal.irphe.ac.ir on 2023-01-09

آموزش به جای
یادگیری

رهیافت عملي
هدفمند ساختن آموزش آکادمیک رشته صنایع دستی مبتنی بر آمایش سرزمین هر استان
و منطقه
توجه و تأکید بر دانش نظری به موازات دانش مهارتی و تکنیکی
برقراری ارتباط پژوهشی و عملی با صنعت
مشارکت دادن کلیه ذینفعان اعم از دانشجویان ،استادان ،صنعت و  ...در سیاستگذاری
ارتقای سطح دانش حرفهای آموزش استادان صنایع دستی
آموزش روشهای تدریس فعال به استادان صنایع دستی
آموزش مفاهیم و ابعاد یادگیری نوین با توجه به مفاهیم تفکر انتقادی ،خالقیت و  ...به
اعضای هیئت علمی
آموزش مدیریت نوین کالس درس به اعضای هیئت علمی
بازنگری اهداف و چشمانداز آموزش صنایع دستی در ایران با رویکرد توسعه پایدار
بهرهمندی از مشاوره متخصصان برنامه درسی آموزش عالی در بازنگری برنامه درسی رشته
صنایع دستی
ترسیم مشخص و روشن شایستگیهای ورودی و خروجیهای رشته صنایع دستی منطبق
بر اهداف توسعه پایدار
تلفیق وجه کارآفرینی در آموزش صنایع دستی
آموزش چیستی و چگونگی برنامهریزی درسی به اعضای هیئت علمی
تلفیق بعد میانرشتهای در آموزش آکادمیک رشته صنایع دستی
مشارکت اعضای هیئت علمی در تدوین و بازنگری برنامههای درسی با محوریت یادگیری
مشارکتی و تجربی
برگزاری میزگردها با تخصصهای حوزه آموزش و یادگیری
برگزاری دورههای آموزش مدیریت پروژه با محور نگرش سیستمی در آموزش آکادمیک
صنایع دستی

سطح اقدام

] [ DOR: 20.1001.1.10215107.1399.26.2.2.8
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