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آموزش همگانی هنر
مطالعۀ جامعهشناختی آموزش غیرحرفهای هنر در میان هنرجویان مراکز
آموزشی شهر تهران در سال 1931
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محمدرضامریدی2ومریمتقیزادگان
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چکیده
آموزشهمگانیهنر،بهعنوانبخشیازبرنامۀاوقاتفراغت،بههمتتاتازمانهتاوناادهتایفرهنگتی
شود.یادگیریتفننیوفراغتیهنرنهتنااموجبافزایشماارتهایهنتری


اجرامی
دولتیوخصوصی
گذاشتنتجربههایهنریموجبافزایشماارت


اشتراک
هایهنریمیشود،بلکهبابه


وآشناییباابک
درکارگروهی،افزایشمشارکتفرهنگی،ودرناایتافتزایشاعتمتادبتهنفت خواهتدشتد.بنتابراین،
داختنبهآموزشهمگانیهنربخشمامیازبرنامهریزیفرهنگیواجتماعیااتت.درایتنمقالته،

پر
برایشناختابعادمفاومیآموزشهمگانیوغیرحرفهایهنر،چاارنوعآمتوزشتخصصتی،حرفتهای،
عمومی،وهمگانیازیکدیگرتفکیکشده اندوبرضرورتتواعۀآموزشهمگانی،نهتناابهعنوانیتک
هایآموزشتخصصیوحرفهایهنر،تأکیدشدهاات .


عنوانزیرااخت

برنامۀفرهنگی،بلکهبه
هدفاینمقاله،تحلیلجامعه شنااانۀوضعیتآموزشهمگانیهنرااتتابهاینپراشهاپااخداده

شود:پتانسیل اجتماعیتواعۀآموزشهنردرمیانچتهقشترهاییازجامعتهبیشتترااتت گستترش

آموزشهنردرمیانکدامقشراجتماعیبهبرنامهریزیبیشترنیازدارد متعاقباًبهاینپراشهانیزدر

مطالعۀمیدانیپرداختهخواهدشد:هنرجویانکالسهایآموزشیدرمراکزفرهنگیشتارتاترانچته

ویژگیهایفرهنگیواجتماعیایدارند آموزشهنررادرچهحوزةفرهنگی،برایفراغتخودانتخاب

هایمختلفهنریدارندوعواملتأثیرگذاربرایننگرشکداماند پااخبه

کردهاند چهنگرشیبهگونه

ایوحرفهایهنرراارزیابیکندوازاوی

تواندازیکاومتقاضیانآموزشغیرحرفه


ها،می

اینپراش
رارتقایکالسهایآموزشفراغتیهنرفراهماازد .

دیگرزمینهرابرایبرنامهریزیفرهنگید

نفرازهنرجویانکالسهایآموزشنقاشتی

برایپااخبهپراشهایتحقیق،باروشپیمایشیبا222

درمراکزآموزشیشارتارانمصاحبهشد.یافتههایاینتحقیقنشاندادکههنرجویانمراکزآموزشی

هایانیمختلفباتحصیالتواطحطبقاتیمتفاوتانتد 


وگروه
طیفوایعیازاقشارمختلفجامعه
البتهاینداترایدرطبقاتپایینبسیارمحدودترودرطبقاتمتواطومتواطروبهباالبیشتراات .
واژه های کلیدی :آموزشهمگانی،آموزشهنر،مراکزآموزشهنر،نقاشیایران،هنرجو .
 
دریافت1331/8/23:پذیرش 1332/5/11:

آایبشناایآموزشهمگانیهنردرایران»ااتکهبتاحمایتت

.1اینمقالهمستخرجازطرحپژوهشیباعنوان«
مالیپژوهشگاهفرهنگ،هنر،وارتباطاتانجامگرفت .

دکتریجامعهشناایوااتادیاردانشگاههنرتارانmoridi@art.ac.ir
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کارشناسارشدبرنامهریزیگردشگریدانشگاهتارانTaghizadegan.m@ut.ac.ir
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آموزش همگانی هنر

بیان مسئلۀ تحقیق
اازمانهاوناادهتای

عنوانبخشیازبرنامههایاوقاتفراغت،بههمت

آموزشهمگانیهنر ،
به
مختلفیمانندفرهنگسراها،خانههایفرهنگ،ارایمحتالت،ومؤاستههتاومراکتزآموزشتی

ریزیواجرامیشود.یادگیریتفننیوفراغتتیهنترنتهتناتاموجتبافتزایش


خصوصیبرنامه
اشتراکگذاشتنتجربتههتای


بلکهبابه
هایهنریمیگردد،


هایهنریوآشناییباابک

ماارت
هنریموجبافزایشماارتدرکارگروهی،افتزایشمشتارکتفرهنگتی،ودرناایتتافتزایش
بهنف خواهدشد(بیداکوهوروات.)12:2223،1بنابراین،پرداختنبهآموزشهمگانی
اعتماد 

هنربخشمامیازبرنامهریزیفرهنگیواجتماعیاات .

عالوهبراین،مشتاقانآموزشهنربدنۀجامعۀهنریمحسوبمتیشتوند.واگرچتهممکتن
ااتهنرجویانشترکتکننتدهدرکتالسهتایغیرحرفتهای(ماننتددورههتایفراغتتیهنترو
)بههنرمندانیبرجستهتبدیلنشوندیاحتیآموزشهنررابهطورمستتمر

برنامههایتابستانی

هایهنری،آنهتارابتهمخاطبتان


هاوابک
شانباماارتهاو 
روش


دنبالنکنند،آشناییاولیه
هایهنریبدلمیکند.نیزباآشنایینسبیباتاریخهنر


هاوجشنواره
پرشورنمایشگاههاو 
موزه

میراندودرانتخابوخریتدآثتار
ونمونهآثارهنرمندانبرجسته،بهدرکنسبیازآثارهنری 

هنرجویانتازهکاریاآماتور،اگرچهممکتنااتت

هنریارزیابیباتریخواهندداشت.بنابراین،
اصلیمخاطبانهنرراتشکیلمیدهند .

درآیندههنرمندنشوند،بدنۀ
هنر،ازیکاوبرایکارشنااتان

هنرجویانکالسهایغیرحرفهای

ازاینرو،مطالعهدربارة
اجتماعیوازاویدیگربرایکارشنااانهنریاهمیتدارد.بنابراین،دراینتحقیقبهجتای
پرداختنبهوضعیتآموزشتخصصیهنردردانشگاههایاآموزشعمومیهنردرمتدارس،بته

وضعیتآموزشغیرحرفهایوتفننیهنرپرداختهخواهتدشتد.بتهعبتارتدیگتر،هتدفایتن
،تحلیلجامعهشنااانۀوضعیتآموزشهمگانیهنرااتتابهایتنپراتشپااتخداده

مطالعه
شود:پتانسیلهایاجتماعیتواعۀآموزشهنردرمیانچهقشرهاییازجامعتهبیشتترااتت 

قشراجتماعیبهبرنامهریتزیبیشتترینیتازدارد بتهایتن

گسترشآموزشهنردرمیانکدام
میدانیپرداختهخواهدشد:هنرجویانکالسهایآموزشیدر

منظور،بهاینپراشدرمطالعۀ
هایفرهنگیواجتماعیایدارند درچهزمینتۀفرهنگتی


ویژگی
مراکزفرهنگیشارتارانچه
بهگونههایمختلفهنریدارندو

بکردهاند چهنگرشی

آموزشهنررابرایفراغتخودانتخا
چهعواملیبرایننگرشمؤثراات پااخبهایتنپراتشهتا،ازیتکاتووضتعیتمتقاضتیان
وازاویدیگرزمینهرابرایبرنامهریتزی

وحرفهایهنررابررایمیکند

آموزشغیرحرفهای
میاازد .
کالسهایآموزشفراغتیهنرفراهم 

فرهنگیدرارتقای

پیشینۀ تحقیق
آنهتااز
رابررایکردهاند،امتااغلتب 

تاکنون،تحقیقاتومقاالتبسیاریآموزشهنردرایران
مقصودموردنظردراینتحقیقفاصلهدارند،زیرا.1:بیشتراینتحقیقاتبتهآمتوزشهنتردر
1. Nathalie Baïdak & AnnaHorvath
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بابرنامههایوزارتآموزشوپرورشوفضایکلتیآمتوزشدر

مدارسپرداختهاندکهدررابطه

مدارسایراناات(عساکره 1381،حسینی )1382،امادراینتحقیق،آموزشهمگانیهنتر
ارچوبمدارسوهنراتانانجاممیگیرد.2.برخیدیگرازایتن

موردنظرااتکهخارجازچا
جعفریختواه 1318،امیراینتانلو،

تحقیقاتبهآموزشهنردرمقاطعآموزشعالیپرداختهاند(

ریزیدرآموزشتخصصیهنرموردتوجهآنهابودهااتت درحتالی

 )1318بهعبارتی ،
برنامه
کهدراینتحقیق،آموزشغیرحرفهایوتفننیهنرموردنظترااتتکتهختارجازچاتارچوب
بررایهامبتنتیبترتجربتۀشخصتیمدراتانهنتردر

هاانجاممیگیرد.3.اغلباین


دانشگاه
مدارسودانشگاهبودهااتتومبحتآآمتوزشهنترکمتترازمنظترکارشنااتاناجتمتاعیو
فرهنگینقدوبرراتیوارزیتابیشتدهااتت(اتوره 1381،بینتاب 1382،حرفتۀهنرمنتد،
تحقیقتالشمیشتودآمتوزشهمگتانیهنترازمنظترمطالعتات

 )1381درحالیکهدراین
اجتماعیوفرهنگیبررایشود .
برخالفمحدودیتمطالعاتانجامشدهدرموردآموزشهمگانیوآموزشغیرحرفهایهنتر

پژوهشبهآنهتا

درایران،تحقیقاتبسیاریدرکشورهایدیگرانجامشدهکهبهعنوانپیشینۀ

آموزشهمگانیهنررابرختالفرویکتردرمتانتیکی

پرداختهمیشود.مریااتانکویچ،1مطالعۀ
هنرحرفهایونوابغاات.اوبهمطالعۀپیونتدهنتروزنتدگی

میداندکهاغلببهدنبالمطالعۀ

روزمرهعالقه مندااتکهدرآنتمایزمیانهنرهایزیباوهنرهایداتی(کهازقرننتوزدهم

هایرمانتیکهاییچونجانرااکینازهمجداشدند)نادیتدهگرفتتهمتیشتودوبته


بانظریه
توجهمیشود.برای

زشهنرنهبهشکلحرفهایآن،بلکهبهشکلغیرحرفهایوتفننیآن،

آمو
هادرمرکزبررایاینرویکتردقترار

خانهدارودیگر 
آماتور
مثال،آموزشهنربهکودکانوزنان 
دارد .
ازاولینتحقیقاتمامیکهبهطورجدیبتهمفاتوم«آمتاتورهتا»پرداختتهکتتابروبترت

ایها،واوقاتفراغتتمطلتوب
آماتورها،حرفه 

ااتبینز)1313(2اات.او،دودههبعد،درکتاب
()1332بهارتباطونقشجامعۀهنرجویانآماتوردرشتکلگیتریهنترحرفتهایمتیپتردازد.
ااتبینزدرکتاببعدیاش()2221بیشتربهجایگاهآموزشغیرحرفهایهنردراوقاتفراغتت

جدییا باارزشپرداختهااتت.ازدیگترتحقیقتاتیکتهبتهآمتوزشهمگتانیهنتردرجامعته
اندمیتوانبهگزارشلوئی برگونزیوجولیااامیت)1331(3اشارهکردکهبتهطتور


پرداخته
گستردهدرمرکزملیآموزشهنرامریکا«بهنقشآموزشهنربرمشارکتدرتواتعۀهنتردر
کنندگاندردورههتایآمتوزش


نفرازشرکت
پرداختهاات.آنهادرمصاحبهبا5222

جامعه»
شدهایازآماتورهتابترحستباتن،
بندی 
اانتاآنادرکالیفرنیا)بهتوصیفطبقه 

هنر(درمنطقۀ
جنسیت،تحصیالت،ونژاد/قومیتپرداختند.اپ ،اثرآموزشهنربراتبکزنتدگیافترادو
نحوةگذراندناوقاتفراغترابررایکردندودرناایتبهتأثیرآمتوزشغیرحرفتهایهنتربتر
افزایشمشارکتدرفعالیتهایهنریوافزایشتحصیالتتکمیلیدرهنرپرداختند.نتایجاین

1. Mary Ann Stankiewicz
2. Robert A. Stebbins
3. Louis Bergonzi & Julia Smith
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هنری،انجمنهتایمحلتی،و

بهترتیب،درمؤاسههای
تحقیقحاکیازآنبودکهآموزشهنر ،
مدارسرامیبیشترینتأثیررابرتداومآموزشحرفتهایهنتردارد.بتهعبتارتی،کستانیکته
هنردنبالمیکننتدبیشتترینمیتل،انگیتزه،وکشتشرابترای

آموزشهنررادرمؤاسههای
ایشدندارند.اماکارکردآموزشهنردرانجمتنهتایمحلتیومتدارس
تکمیلهنربرایحرفه 

اغلبمعطوفبهگذراناوقاتفراغتیاکسباطالعاتعمومیبرایشناختهنراات.تومتاس
ریگلسکی)2221 2221 2221(1نیزازافرادیااتکتهتحقیقتاتگستتردهایدرکتارکردو
اهمیتآموزشموایقیغیرحرفهایانجامدادهاات.اودریکیازمقاالتخود()2221متتأثر
ازنظریۀپییربوردیو،پیدایشهنرغیرحرفهایرامقارنبتااتیرتحتولمفاتوم«زیبتایی»بته
میداند.ازاینرو،معتقدااتتواعۀآموزشهنرغیرحرفهایبرذوقموایقایی
«ذائقۀخوب» 
جامعهتأثیردارد .

رویکرد نظری
هایآنباگونههایدیگر


هنرمستلزمتوجهبهتفاوت
شناختابعادمفاومیآموزشغیرحرفهای
حرفهایهنراات همچنتینماهیتتتفننتیو
آموزشهنر،یعنیآموزشعمومی،تخصصی،و 
گرفتنشیوههاوارفصتلهتایمتفتاوتیدرتتدری هنتر

فراغتیآموزشهنرمستلزمدر 
پیش

بهابعادنظریوویژگیهایمفاومیآمتوزشغیرحرفتهایهنترپرداختتهشتده

اات.درادامه،
اات .

آموزش غیرحرفهای ـ تخصصی
ایهاوآماتورهاارائهشدهاات مثالًآرتتوربتروک 
مایزحرفه 

تاکنونمعیارهایمختلفیبرایت
ایهادرآمدخودرا
یعنیحرفه 

حسبشغلهنریازیکدیگرتفکیکمیکند،


هارابر
( 2222
)آن
هنرشانکسبمیکنند،اماآماتورهااغلبشغلدیگریغیرازهنردارند.بههترحتال،

ازطریق
کنندهدرمحافلهنریداردوبهخامداتیوتتازهکتاریهنرمنتد

آماتور،معناومفاومیتحقیر
3
2
اشارهدارد(هاچیسونوفیست  1333،انگلستانودونات .)1331،درواقع،آماتورهاکستانی
هستندکهدانش،ماارت،وفعالیتمحدودیدرهنردارند میتوانطیفیازدرجۀغیرحرفهای
لفههاییچونشناختدانشتخصصتی(ماننتد
وحرفهایدرآموزشهنردرنظرگرفتکهبامؤ 

شناختمنابعهنر،ابکهایهنری،و)...وداشتنماارتفنی(اطحکالسآموزشتیوشتیوة

کار)شناختهمیشوند .

ارائۀ
عالوهبرتوجهبهتفاوتآموزشحرفهای/غیرحرفهایبایدبهتفاتآموزشتخصصی/تفننی

نیزتوجهکرد.آموزشتخصصیهنتراغلتبدردانشتگاههتاومراکتزعلمتیوپژوهشتیانجتام
میگیرد،اماآموزشتفننینوعیآموزشهمگانیهنراات.آموزشهمگانیهنرشاملشترکت

1. Thomas A Regelski
2. Hutchison & Feist
3. Donnat
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درکالسهایفرهنگیوهنریااتکهدرمؤاسههتایفرهنگتیوانجمتنهتایمحلتیهنتر

رهنگسراها،خانههتایفرهنتگ،اترایمحتالت،و

برگزارمیشود ماننددورههایآموزشیدرف

االنهایاجتماعات،کهافرادبرایگذراناوقاتفراغتمفیدوباهتدفپترورشذوقهنتریو

هاشرکتمیکننتد.در


دراینکالس
تجربههایاجتماعیدرمواجاهبادیگرهنرجویان،
تواعۀ 
واقع،شرکتدریکدورهکالسهنریبیشازآنکهبهااتعدادهایهنریفردمربوطباشد،بته
انتخابهایفرهنگیاوبرایشیوةگذرانزمانفراغتمربوطاات .

حالبایدبهتفاوتآموزشهمگانیوآمتوزشعمتومینیتزاشتارهکترد.بترخالفآمتوزش
همگانی ،آموزشعمومینوعیالزامرامیدرآموزشااتتکتهدرمتدارسدنبتالمتیشتود.
رسباهدفآشناییباکنشهایخالقانهصورتمیگیترد.معمتوالًگترایش

آموزشهنردرمدا
هنریتعیتینشتدهوانتختابشتدهدرمتدارسآمتوزشدادهنمتیشتود،بلکتههتدفآشتنایی
ودرناایتآزمونهاوتجربتههتایی

دانشآموزانبامبانیهنر،شناختموادوابزارااختهنر،

هدفهایدیگریمانندآشناییبتامیتراففرهنگتیو
درآفرینشهنراات.درپ اینبرنامه ،
هویتملینیزوجوددارد یعنیبرنامههایتدری هنردرمدارسمبتنیبر«رویکردتربیتتی»
میتوانگفتآموزشمدراتهاینتوعیآمتوزشمشتترکوعمتومیدرمیتان
اات ازاینرو ،
دانشآموزاناات .

1
زهدراغلبدانشگاههادنبتالمتیشتود،بتهدنبتالپترورش

آموزشآکادمیک هنر،کهامرو
2
آموزشدانشگاهیدیسیپلینمحتور( )DBAEطراحتیشتدهکته

کارشنااانهنراات.برنامۀ
یباییشناای،نقدهنری،وماتارتهتایهنتریااتت.در
مبتنیبرآموزشتاریخهنر،فلسفۀز 
شرکتدرکالسهایدانشگاهی،پیشازآنکهمبتنیبرتصمیمفردبترایهنرمنتدشتدن

واقع،
باشتتد،نتتوعیتصتتمیمبتترایآینتتدةشتتغلیومتخص ت شتتدنااتتت.همتتانگونتتهکتتهاغلتتب
هایفرهنگیوهنریمشغولمیشتوند،ماننتد


کردگانهنربهمشاغلاداریدراازمان

تحصیل
گزارشهتایهنتری،برگزارکننتدگانجشتنوارههتایفرهنگتی،وگرداننتدگان

کارشنااانتایۀ
وخانههایفرهنگکهبهمشاغلژورنالیستینیزمشغولمتیشتوندکتهبتازارتبتاط

مؤاسهها
هنریوهنرمندبودنندارد .

مستقیمیباحرفههای

3
شدنمستلزمآموزشحرفهایهنر ااتکهدرمراکزوناادهایتخصصتیهنتر


اماهنرمند
هایهنریدنبالمیشود.زمانیکهفترد،


ؤاسه
ها،نگارخانهها،ودیگرم


ها،موزه

مانندآموزشگاه
میگزیندنهتنااخالقیتترابتهگونتهای
ایوشغلیخودبر 


هویتحرفه
بودنرابهعنوان


هنرمند
ارتباطاتحرفهایختودرا

نوآورانهدنبالمیکند،بلکهباحضوردردنیایهنروبازارهنرشبکۀ

تقویتمیکند ..

اانههایهنری
دار،مجموعهدارها،ور 


بانگارخانه

1. Academic education
2. Discipline - base art education
3. Professional education
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آموزش غیرحرفهای ـ تفننی
متفکرانهبودن،توصتیفمتیشتود امتاهنتر

بودن،بدیعبودن،و


خالقانه
هنرباخصلتهاییچون

شودیامنتقدانهکنارگذاشتهمیشود.باایتن


کنندگینیزداردکهیافراموشمی

خصلتارگرم
اینویژگیرانمیتواندرهنرنادیدهگرفت ازهمینرو،هنرونحوةگذراناوقاتفراغت

حال،
درااعاتفراغتتواوقتاتیصتورت

هنریمعموالً
های 
ازفعالیت 

بسیاری

بایکدیگرپیونددارند.
متیگیتتردکتتهافترادازفعالیتتهتتایروزانتتهودغدغتههتتایمتتالیواقتصتادیفتتار شتتدهانتتد.
شخصیتخودرابروز

مختلف

های
افرادجنبه 

که
اات 
،زمانی 

نداین 
اوقات

شنااانمعتقد


جامعه
خالقیتبزنند .

به
دات 
بیشتریدارندتا 

دهندوفرصت


می
گذراناوقاتفراغتشاملمجموعتهایازفعالیتتهتاماننتدورزشکتردن،راتتورانرفتتن،
قدمزدن،شرکتدرمراامهایمتذهبی،شترکتدررویتدادهایهنتری،ودیگترفعالیتتهتای

فرهنگیاات.نوعگذراناوقاتفراغتبرآمدهازنیازهاوتمایالتمااتکهابکزنتدگیمتان
راشکلمیدهدوزمینۀالزمبرایتولیدتخیالتورؤیاهارافراهممتیکنتد.امتاایتنپراتش

ت،شرکتدرکالسهتای

نظریمطرحااتکهچراافرادازمیانشیوههایمختلفگذرانفراغ

فراغتیخودانتخابمیکنند 

میگزینند وچهکسانیآموزشهنررابرایبرنامۀ
هنریرابر 

گذراناوقاتفراغتاهنظریهرامیتوانمطترحکترد:داتتۀاولنظریتههتاییکته

دربارة
مصرففرهنگیفرددراوقاتفراغتراانفعالیفرضمیکنتدکتهازاتویقتدرتجاتتداده

اااسمرزبندیهای


هاییکهمصرففراغتیرانوعیبرقراریارتباطبر

دومنظریه
میشود داتۀ

اجتماعیمیداند ونظریۀاومکهمصرففراغتتیرانتوعیتولیتدخالقانتهوثانویتهمتیدانتد

(کاظمی.)111:1381،دررویکردمارکسیستیاوقاتفراغتدرایطرةصنعتفرهنگااتت 
صنعتیکهدرکاربترانگیختنمتردمتچتهدرخیتالوچتهدرواقعیتت تدرختدمتافتزایش
مصرفراانهایبیشتریناامرادرگذراناوقاتفراغتدارد.امتا

بیگانگیاات.دراینحالت،
درنگاهتوراتینوبلن،مصرفبهنوعینمایشثروتاات.درگمنامیزندگیشاری،افرادبرای

نمایشثروتخودبهنوعخاصیازفراغت،یعنیفراغتتتظتاهری،متیپردازنتد(وبلتن:1383،
 )123بهاینمعناکهافرادطبقۀمتواطازطریتقاشتتغالبتهکارهتایغیترمولتد،ختودرااز
ترجدامیکنند اشتغالبهکارهایغیردرآمدزاممکنااتنشانۀمنزلتواعتبار


طبقاتپایین
فردباشد.الگویوبلنازمصرففرهنگیوشیوةگذراناوقتاتفراغتتبترنتوعیهمچشتمیو
پرداختنبهآموزشهتایهنتریبتهعنتواننتوعیفراغتت

رقابتمبتنیاات.بههمینترتیب،
تظاهریموضوعرقابتافرادااتکهباشرکتدراینکالسهایآموزشیبتهتفتاخرونمتایش

میتوانبههمتۀطبقتاتاجتمتاعیتعمتیمداد،امتا
فراغتخودبپردازند.البتهدیدگاهوبلنران 
مصرفوگذراناوقاتفراغتبهمثابتۀنتوعیکتاالینمتادینیتا

میتواننتیجهگرفتکهشیوة

نشانههاییااتکهافرادرابهیکدیگرنزدیکیتادورمتیکنتد.همتانگونتهکتهبوردیتونشتان

ازمرزبندیهایاجتماعیمیانافتراددر

گذرانفراغتعرصهایمعنادار

میدهد،مصرفوشیوة

میتواننتیجهگرفتتپترداختنبتهآمتوزشهنتر
طبقاتاجتماعیمختلفاات.ازهمینرو ،
بهمثابۀ نوعیفعالیتفراغتیدرواقعنوعیانتخابطبقاتیاات.افرادبتاپترداختنبتههنتر(و
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دیگرفعالیتهافاصلۀاجتماعیخود

حتینوعهنریخاصمانندموایقی،نقاشی،تئاتر،و)...یا
راازدیگراننشانمیدهندوالبتهبرنزدیکیخودبابرخیدیگترتأکیتدمتیکننتد.بنتابرایتن،

ارتباطمیانهنروفراغتنوعیکنشارتباطیاات .
ایها،واوقتاتفراغتتمطلتوب(،)1332دونتوع
آماتورها،حرفه 

روبرتااتبینز،1درکتاب
ازیکدیگرتفکیکمیکند:فراغتتجتدیوفراغتتگتذرا.فراغتتهتایگتذراازقبتل

فراغترا
ریزینشدهاندوممکنااتبهطورمتناوبتکرارنشوند مانندگردشدرطبیعت،شرکت


برنامه
وااتراحتدرافر.امافراغتهایجدیازاتویفتردبرنامتهریتزیودنبتال

دربازیگروهی،
اغتهایجدیرابهاهداتتهتقستیممتیکنتد:داتتۀاولفعالیتتهتای
میشود.ااتبینزفر 

کهاغلبشاملشرکتدرکالسهایآموزشیهنرااتت.داتتۀدومفعالیتتهتای

غیرحرفهای
هایفراغتیمانندجمعکردنکلکسیون،حتیپختن


اومعادت
داوطلبانۀعمومیاات.وداتۀ
بندیهنربخشیازفعالیتهای


.دراینداته
غذایخاص،یاپرداختنبهبازیموردعالقهاات
فراغتیاات.ااتبینزبهارتباطونقشجامعۀآماتورهتایهنتردرشتکلگیتریهنترحرفتهای
میپردازد .

ها،کاهشاامفعالیتهایهنریبرایگتذراناوقتاتفراغتتااتت.


یکیازنگرانی
امروزه،
مامترینفراهمکنندگانتجربههایفراغتتی،بتهویتژه
شدنآنبه 


وتبدیل
ایشدنفراغت
راانه 

هایزیادیبهوجودآوردهاات.ااتفادةافراطیازراتانههتاممکتنااتت


نگرانی
برایجوانان،

واامپرداختنبهفعالیتهاوآموزشهنرراکاهشدهتد.

خالقیتوابتکارراازجوانانبگیرد
برایپااخبهپراشهاینظریتحقیق،بتهمطالعتۀتجربتیهنرجویتانیکتهآمتوزشهنتررا

فراغتیانتخابمیکنند،خواهیمپرداخت .

بهعنوانبرنامۀ


مدل نظری و فرضیات تحقیق

2

ایهایهنری،آرتوربروک ()2222درتحقیتقختودبتاارائتۀ
برایشناختآماتورهاوحرفه 

هایمیدانی،آنهارابااهمؤلفۀدرآمد،تحصتیالت،ونگترشهنتریاز


مدلرگرایونیازداده
یکدیگرمتمایزکرد پییربوردیو()1332نیزدرتحقیقختودشتناختطبقتهبنتدیشتدهایاز
انتخابهایذوقیافرادبرایشناختحرفتهایوآمتاتوربتودنآنهتاارائتهمتیدهتد.درواقتع،

حسبدانشتخصصیازهنریکهمیآموزندودرجۀماارتیکهکستبمتیکننتد


هنرجویانبر
ایتاآماتورقرارمیگیرند.بنتابراین،پراتشاصتلیتحقیتقایتنااتت:چته


درطیفیازحرفه
ایشانتأثیردارد پااخبهایتن
وحرفه 

غیرحرفهای

عواملیبرنگرشهنرجویاندرآموزشهنر
پراشمستلزمشناختویژگیهایاجتماعیهنرجویانااتت.درایتنمطالعته،مجموعتهایاز

نداز:ویژگیهایفردی(چتون

متغیرهاموردانجشوارزیابیمیدانیقرارمیگیرندکهعبارتا

و،)...ویژگیهایاجتماعی(چوندرآمد،شغل،تحصتیالت،وشتغلپتدرو

جنسیت،ان،تأهل،
مادر)،میزانشناختهنرجویانازگسترةهنتر(ماننتدانتواعاتبکهتایهنتریوآشتناییبتا
1. Robert A Stebbins
2. Arthur C Brooks
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جشنوارههاو

هایهنری(مانندنگارخانههاو

نرمندانوآثارشان)،میزانحضورآنهادر 
عرصه

ه
مانندمصرفراانهای،اوقتات

هایفرهنگی(


ویژگی
هاوداترایشانبهمحافلهنری)،و


موزه
فراغت،انتخابهایذوقی،والگویمصرفهنری).مجموعتۀایتنمتغیرهتادرمتدل«اتنجش

بهکالسهایآموزشهنر»نشاندادهشدهاات .

نگرشهنرجویان









مدل سنجش نگرش هنرجویان به کالسهای آموزش هنر


متناظرباپراشهایتحقیق،فرضیۀ اصتلیعبتارتااتتازاینکتهنگترشهنرجویتانبتا

ویژگیهایفردیواجتماعیمتفاوت،بانوعآموزشغیرحرفهایوحرفتهایدرمراکتزآمتوزش

هنرتفاوتمعناداریدارند.مدلتحلیلیتحقیقرابطۀعلیتیمیانمتغیرهایمستقلووابستتۀ
دهد.درقسمتیافتهها،فرضیاتیکهدرتوصتیفو


عنوانفرضیاتتحقیقنشانمی

تحقیقرابه
غیرحرفهایهنراهمیتداشتندگزارشوبررایشدهاند .

تبیینآموزش

روش تحقیق
تحلیلپیمایشی،شیوه ایبرایانجامتحقیقدراطحواتیعااتت.ایتنشتیوهبتهمتاکمتک

آوریماتریسیازدادههایمیدانی،کتهدربرگیرنتدةمشخصتاتیازویژگتیهتای


کندباجمع

می
فردیواجتماعیهنرجویاناات،بهتوصیفمناابیازوضعیتآموزشهنردرجامعهداتیابیم .
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هنرجویانشرکتکننده

هامبتنیبرتوزیعپراشنامه1وواحدنمونه،و

شیوةگردآورید 
اده
درکالسهاینقاشیمؤاسههایهنریومراکزآموزشهنرشارتاترانااتت.حجتمجامعتۀ

کنندگاندرکالسهتایآموزشتی.بترااتاسفرمتول


شرکت
آماریتحقیقعبارتااتازهمۀ
کوکران،کهبامشخصاتوفرمولزیرمحاابهشد،تعدادجامعۀنمونۀ111/21بهداتآمدکه
برایاطمینانازپوششخطاتعدادافرادنمونه222نفردرنظرگرفتهشد .
:e=/55فاصلۀاطمینان:s=8/11 2واریان متغیروابستته،یعنتینگترشبتهکتالسهتای
آموزشی :t=1/31ضریباطمینان 
3/81*12/8
t 2s2

n

 131/21
/25
e2

نمونهگیری،تالششدتوزیتعمنااتبیازنظترجغرافیتایی،اجتمتاعی،و
برایصحتشیوة 
فرهنگیمیانهنرجویانبهداتآید.بااینحال،اغلبمراکزآموزشیفعالدر«مرکزشار»یا

«مرکزروبهباالیشار»قرارداشتندوهنرجویانازنقاطمختلفتارانبرایآمتوزشبتهایتن
نمونهگی ریاینتحقیقنیزبرهمینموقعیتجغرافیایشاری
مراکزمراجعهمیکنند بنابراین ،

متمرکزشد.همچنینضریبآلفایکرونباخبترایگویتههتایطراحتیشتدهدرمتغیتروابستتۀ
بهداتآمد
غیرحرفهای»،برابربا 2/125

حرفهایو
تحقیق،یعنی«نگرشهنرجویانبهآموزش 
3
طراحیشدهازقابلیتاعتماد یاپایاییالزمبرخورداراات .

کهنشاندادپراشنامۀ


یافتههای تحقیق
دراینبخش،ابتدانگرشهنرجویانبراااسطیفتیازتفننتییتاحرفتهایبتودنکتالسهتای
آموزشیبرایآنهاموردانجشقرارخواهدگرفت.اپ تأثیرویژگیهایفردیهنرجویتان،
مانندجنسیتوانونیزویژگتیهتایاجتمتاعیماننتدطبقتۀاجتمتاعیومحتلاتکونتو
هایهنری،میزانآشناییباابکهایهنتری،وذائقتۀ

متغیرهاییچونمیزانحضوردرعرصه
زیباشناختیبرنگرشتفننیتحرفهایهنرجویانموردانجشوآزمونقرارخواهدگرفت .


.1درطراحیاینپراشنامهدونمونهتحقیقاهمیتداشتند اولپراشنامۀطراحتیشتدةپتییتربوردیتوکتهدر
ضمیمۀکتابتمایز()1332منتشرشدهودومتحقیقاعظمراودرادوخشایارشایگان()1331کهپراتشنامتۀ
بوردیورابهصورتبومیطراحیکردهاات.البتههدفوبرنامۀپژوهشاینتحقیقشباهتیباتحقیقاتنتامبرده

ندارد،بلکهدرتعریفعملیاتیبرخیمتغیرهاازتحقیقاتپیشینکمکگرفتهشدهاات .
.2منظورازمفاومفاصلۀاطمینان()confidence intervalاینااتکهمیانگینواقعیبایکاحتمالمشتخ 
درآنقرارمیگیرد.بهتعبیردیگر،چنانچهبگتوییمxارزشمیتانگینجمعیتتنمونتهااتت،فاصتلۀاطمینتان

بهصورتزیراات(ااروخانی x  ( x0  e، x0  e) .)128:1381،
میانگینجمعیتواقعی 
3. Reliability
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نگرش هنرجویان به کالسهای آموزش هنر
هابرایپرکردناوقاتفراغتتااتت»18


اینکالس
درپااخبهاینپراشکه«آیاشرکتدر
کردناوقاتفراغتدرکالسهایهنریشرکت


برایپر
هنرجویانپااخدادهاندکهصرفاً

درصد
نمیکنند گرچه32درصدتاحدیبااینگفتهموافقاند.همچنین11/5درصدتصتمیمدارنتد

واهندآموزشهنرراتااطححرفهایدنبال

درصدمیخ

هنررابهحرفۀخودتبدیلکنندو81
بودنآموزشهنربرایهنرجویانااتواشتیاقآنهتا


هایدیگرنیزبیانگرجدی

کنند.پراش
اندکالسهابرایشتانخیلتی


هاگفته

درصدآن
رابرایآموزشتکمیلیهنرنشانمیدهد18/5.

هاثبتناموشرکتخواهندکردوفقط1/5درصتدبتاایتن


مامااتودرهرشرایطیدردوره
هابرایدنبالکردنآموزشتا


هابرایهنرجویانواشتیاقآن

بودنکالس

.جدی
گفتهمخالفاند
درصدآنهامعتقدنتدشترکت

هایفراغتیآنهاندارد،بلکه31


ای،منافاتیبابرنامه

اطححرفه
خوبیبرایپرکردناوقاتفراغتاات البته38/5درصدنیزبااین

درکالسهایهنری،برنامۀ

فراغتیمیدانند.امتامصتاحبههتایکیفتیوگفتتوگوهتای


ندوآموزشهنرراغیر
نظرمخالفا
میدانیباهنرجویانحاکیازآنبودکه21/5درصدافرادیکهدراینزمینتهنظتربتیطرفتی
داشتند،بیشترمعتقدندکههنربرنامۀخوبیبرایفراغتتااتتامتاازآنجتاکتهنمتیخواهنتد
کردهاند .
هنرشانفقطارگرمیتلقیشودنظریمیانهابراز 
جدول  .1فراوانی نگرش هنرجویان به کالسهای آموزشی
کامالً
موافقم 
 5/2

موافقم 

تاحدی 

مخالفم 

 1/5

 13/5

 12/2

کامالً 
مخالفم 
 28/2

 3/5

 8/2

 12/2

 31/2

 33/5

تصمیمدارمکالسهایآموزشینقاشیراتا

ایدنبالکنم .


اطححرفه

 55/5

 25/5

 15/2

 2/2

 2/2

درکالسنقاشیشرکتمیکنمامافکر

نمیکنمهنرراحرفۀخودکنم .

تصمیمدارمهنررابهحرفۀآیندةخودتبدیلکنم .

 1/2

 8/2

 11/5

 35/5

 33/2

 51/5

 21/2

 11/5

 1/2

 5/2

 11/2

 32/5

 18/5

 2/5

 2/5

 13/2

 21/2

 21/5

 21/5

 11/2

 2/5

 1/5

 3/2

 31/2

 53/2

 5/2

 1/5

 22/2

 11/2

 21/5

 1/5

 1/5

 1/2

 31/5

 58/5

هابرایپرکردناوقات


شرکتدراینکالس
فراغتمناات .
فکرنمیکنمهنررابهحرفۀخودتبدیلکنم .


کالسهابرایمخیلیمامااتدرهرشرایطیدر

هاثبتناموشرکتخواهمکرد .


دوره
خوبیبرایپرکردن

کالسهایهنری،برنامۀ

اوقاتفراغتاات .
السهاتأثیریبرماارتهای
شرکتدراینک 
هنریمننداشت .
هنرذاتیااتوآموزشتأثیرکمیدر
هنرمندشدندارد .

کالسهایهنریکمکیبهاواد

شرکتدر
هنریوپرورشذوقهنرینمیکند .
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درارزیابیکالسهایآموزشی83درصدهنرجویانمعتقتدبودنتدشترکتدرکتالسهتای

هایهنریشانتأثیرخوبیداشتهاات.برخالفاینایده،کههنرویژگیذاتتی


هنریبرماارت
آیدوالبتهبرخیهنرمندانحرفهایبرآنتأکیددارند،فقط


داتنمی

افرادااتوباآموزشبه
درصدآنهاهنررانهذاتی،بلکتهآمتوختنی

5درصدهنرجویانبااینایدهموافقبودندو18/5
بودندکهشرکتدراینکالسهتابتهاتوادهنتریو

درصدآنهابرایننظر

میدانستند33/5.

پرورشذوقهنریافرادکمکزیادیمیکند .

پراشهایمطرحشده(هفتگویۀاول)طیفیازنگرشهنرجویانبهغیرحرفتهای


مجموعه
یبودنآموزشهنررانشانمتیدهتد.ازترکیتبایتنپراتشهتاومقایستۀمیتانگین
وحرفها 

)ایننتیجهبهداتمتیآیتدکتهاغلتبهنرجویتان

داتآمده()21/11بامیانگینمعیار(21
به 

ندهنرراتااطححرفهاییاحتیتبتدیلآن

نگرشیجدیبهآموزشهنردارندوتالشمیکن
بهحرفۀخوددنبالکنند .

ویژگیهای فردی هنرجویان
کنندگانکالسهایهنریزنانهستند.اینتحقیقنیزنشتاندادکتهازمجمتوع


اغلبشرکت
222هنرجوکهباآنهامصاحبهشدفقتط12درصتدهنرجویتانمتردو32درصتدآنهتازن
سهتای
بودند.شواهدعینیوگفتوگوهایمیدانیحاکیازآنبودکتهمتردانبیشتتردرکتال 
نظریهنر،ماننتدتتاریخهنترونقتدهنتر،شترکتمتیکننتدوزنتانبیشتتردرکتالسهتای
ماارتآموزیهنر .

گونهایکههنرجتوی12اتالهتتاهنرجتوی12
به 
طیفانیهنرجویانبسیارمتنوعبود  
درصدآنهازیر25االوبیشترینفراوانیمربوطبه

االهدرکالسهاحضورداشتند.ان52

نظرنگرفتنمواردااتثنایی،یعنی12و12االه،میتانگیناتنیهنرجویتان
االبود.بادر 
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یافتههانشاندادکته11/5درصتد
قبولتراات.همچنین 
بین25تا21االبهداتآمدکهم 
نشانمیدهتدآمتوزشهنتربتازمتانآزادو

درصدآنهامتأهلاندکه

هنرجویانمجردو22/1
فراغتبیشتردردورانتجردرابطهدارد بهعبارتدیگر،بستیاریازهنرجویتانپت ازازدواج
آموزشهنررادنبالنمیکنند .

بررایمیزانتحصیالتهنرجویانحاکیازآنبودکته 32درصتدهنرجویتانتحصتیالت
دیپلموزیردیپلم11،درصدفوقدیپلم11،درصدلیسان ،و3درصدفوقلیسان ودکتری
درصدآنهانیزرشتۀتحصیلیمرتبطبتاهنتردارنتد.درحتالیکته53درصتددر

دارند11/5.
شتههایمختلفپزشکیومانداتیوعلتومانستانی،ماننتدجامعتهشنااتیوروانشنااتی،
ر 
راتشکیلمیدهد .

تخصصیآنها


شغلیوغیر

قغیر
تحصیلمیکنندوهنربخشیازعالی

تحقیقمبنیبراینکهمیانویژگیهایفتردیهنرجویتانونگترشآنهتابته

فرضیۀ اول
حرفهای)رابطهوجودداردبامتغیرهایمختلفان،جنستیت،و
کالسهایآموزشی(تفننیت 

تحصیالتموردآزمونقرارگرفت.نتایجنشاندادکهمیانمتغیرانونگرشبتهکتالسهتای
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آموزشی()H1رابطۀمعناداریوجوددارد )r=-0.144;sig=0.048(1یعنیهرچهانهنرجویان
بهکالسهتایآموزشتیفراغتتیوتفننتیتترااتت،امتاهرچتهاتن

بیشترباشدنگرشآنها
تروتخصصیترااتت.میتانمتغیرهتای

هاحرفه 
ای


بهکالس
هنرجویانکمترباشدنگرشآنها
کالسهایآموزشی،رابطۀمعناداریوجودندارد .

جنسیتوتحصیالتونگرشهنرجویانبه

ویژگیهای اجتماعی و طبقاتی هنرجویان
باتوجهبهاینکهاغلبهنرآموزاندرگروهانی13تا21االقراردارند،دورازانتظتارنیستت
شاغلنباشند.یافتههانشاندادکه33/5درصدآنهتادانشتجو،

که11/5درصدکلهنرجویان
خانهدار3،درصدمحصل11/5،درصتدبیکتار،و23/5درصتدشتاغلانتد.ازمیتان
11/5درصد 
نهتای
هنرجویانشاغل8/5،درصدکارمنداتازمانهتایدولتتی18/5،درصتدکارمنتداتازما 
خصوصی،و8/5درصدشاغلدربازارآزادهستند .
ویژگیهایاجتماعیهنرجویان،مستلزمبررایتحصیالتوشغلوالدینآنهاات.

مطالعۀ
هانشانمیدهدکه51درصدازپدرانهنرجویانتحصیالتدیپلموزیردیپلم12،درصد


یافته
فوقدیپلم18/5،درصدلیسان ،و11/5درصدفوقلیسان ودکتتریدارنتد.همچنتین15،
درصدمادرانهنرجویانتحصیالتدیپلموزیتردیتپلم11/5،درصتدفتوقدیتپلم11،درصتد
یافتههانشاندادکه13/2درصدازپتدران
لیسان ،و3/5درصدفوقلیسان ودکتریدارند .
هنرجویاندربازارآزادشاغلاندو31/3درصدکارمنداازمانهایدولتی،و11درصدکارمنتد
یخصوصیاند .

نها
اازما 
ازهنرجویانمیانگیندرآمدماهیانهشانپرایدهشدتتادرصتورتشتاغلومستتقلبتودن

شانراگزارشکنند.یافتههانشاندادکته


درغیراینصورتدرآمدپدر
درآمدخودیاهمسرو
11/5درصدآنهادرآمدیکمتراز522هزارتوماندرماهدارند 21/5درصدبین522تایتک
درصدبینیکتایکونیممیلیون11،درصتدبتینیتکونتیمتتادوونتیم

میلیونتومان21،
میلیون12/5،درصدبیندوونیمتاچاارمیلیون،و8/5درصدبیشازچاتارمیلیتونتومتان
درآمددارند.بهعبارتی38،درصددرآمدپایین13،درصددرآمدمتواط،و13درصتددرآمتد
باالییدارند .
افرادبافاراتمفصلیازدارایی،ارمایه،ودرآمدممکناات،اما

انجشطبقۀاجتماعی
طوالنیبودنانجشهمۀموارد،ازشیوةخوداظاتاری

بودنارزیابیداراییهاو


باتوجهبهنسبی
د.دراینروشازافرادخوااتهمیشتودخودشتان

اجتماعیااتفادهمیشو

برایانجشطبقۀ
اجتماعی شانراارزیابیکنند.البتهاینروشنیزباخطاهتاییهمتراهااتتامتاتخمتین

طبقۀ
نشانمیدهدکته13درصتدافتراد

).یافتههایتحقیق

میدهد(کوهن1381،
مناابیبهدات 

خودراطبقۀباال52/5،درصدطبقۀمتواطروبهباال32/5،درصدطبقۀمتواتط،و1درصتد
اندوالبتههیچک خودرادرطبقۀپتاییناجتمتاعیارزیتابینکترده


پایینارزیابیکرده
طبقۀ
اات.
بهعبارتدقیقترفرضH0ازآزمونردعبورنکرد .

.1
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فرضیۀ دوم تحقیقمبنیبررابطۀمعنادارمیانوضعیتاشتغالونگترشبتهکتالسهتای
آموزشی()H1پ ازآزمون()F-testتأییدنشد( .)F=0.529;df=4;sig=0.715
بهداتتمتیدهتد .یافتتههتا
عالوهبراین،محلاکونتنیزارزیابیایازموقعیتاجتماعی 
نشاندادکه8/3درصدهنرجویاندرموقعیتپایینشتار35/1،درصتددرموقعیتتمتواتط
شاری32/3،درصددرموقعیتمتواطروبهباالیشار،و25/1درصددرموقعیتباالیشار
اکونتدارند .

سابقۀ هنری و آموزشی هنرجویان
آغازفراگیریهنربرای52/5درصدهنرجویان،دورانتحصیلمدراته،یعنتیتتاپتیشاز11
االگیدانستهاند دورانی

مندیشانبههنررادر11تا23


درصدآغازعالقه
االگیاات35/8.
کهمیتوانآنرامقارنباپایانتحصیالتمدراهوآغازتحصیلدانشگاهیدانست1/3.درصد

دران23تا32االگیو5/8درصدپ از32االگیبههنترعالقتهمنتدشتدهوشتروعبته
آموزشهنرکردهاند.دراینتحقیق3نفربعداز12االگیشروعبهفراگیریهنرکردهبودند .

نتایجتحقیقنشاندادکهمیانگیندورةآموزشیهنرجویاندواالونیمااتت بتهبیتان
آنهتا
طوردقیقتتر12/3،درصتد 

درصدهنرجویاندرترماولیادومآموزشاند(به

دیگر18/1،
اطحهتای
دومآموزشمیبینند).وفقط32/1درصدآنها 

دردورةاولو28/1درصددردورة
آموزشراگذراندهودراطحاومبهبعتدآمتوزشمتیبیننتد.مشتاهدات

پایینوغیرحرفهای
اینیافتهبودکهاغلبهنرجویان،کالسهتایآموزشتیراپت ازدو

میدانیتحقیقنیزبیانگر
کنندوادامهنمیدهند .


ترمرهامی
کنندگاندرکالسهاینقاشیبههنرهایدیگر


شرکت
عالوهبراین،نتایجتحقیقنشانداد
آنهانهفقطبهنقاشی،بلکهبهفراگیریهنرهتایدیگتری
نیزمیپردازند بهعبارتی51،درصد 

.میتواننتیجهگرفتکهآماتورهتای
مشغولاند 

چونموایقی،عکاای،گرافیک،وخوشنویسی
مندیشتانبتههنتردر


پرورشذوقوعالقه
هاینقاشینهبراینقاششدن،بلکهبهابب


کالس
بهویژهبرایآماتورهتا،نتوعی
شرکتدرکالسهایهنری ،

هاشرکتمیکنند.بهعبارتی،


کالس
هنریشاناات .
کردنعالقهمندیذائقۀ 


آزماییودنبال

ذوق
ازاتتویدیگتتر،اتتابقۀفعالیتتتهنتتریختتانوادهوخویشتتاوندانمتتیتوانتتدزمینتتهرابتترای
عالقهمندیبههنرپرورشوجاتبدهد.نتایجتحقیقنشاندادکه35/5درصدکسانیکتهدر

کالسهایهنریشرکتمتیکننتدیکتیازاعضتایختانوادهشتانماننتدپتدر،متادر،بترادر،و

آنهااعضتایدیگترخویشاوندانشتان،ماننتد
بهفعالیتهنریمیپردازدو18درصد 

خواهرشان
داییوعمو،اابقۀکارهنریدارند.بااینحال11/5،درصتدآنهتاهتیچاتابقۀهنتریمیتان
اعضایخانوادهوخویشاوندانخودارا ندارند ایننکتهنشتانمتیدهتدکتهعتالوهبترناتاد
دیگرناادهامانندمدراهوراانههانیزاتامزیتادیدرایجتادعالقتهوانگیتزهبترای

خانواده،
هابرایدنبالکتردن


ترینمشوق

نتایجنشاندادکهمام
آموزشهنرایفامیکنند.عالوهبراین،

ترتیبعبارتاندازمادر،پدر،خواهر،وهمسر .


وآموزشهنربه
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میزان حضور هنرجویان در عرصههای هنری و پیگیری رویدادهای هنری
نهایارائهونمایشآثارهنریوپیگیریرویدادهایهنترینشتاندهنتدة
میزانمراجعهبهمکا 
میزانعالقهمنتدیوحضتوردرعرصتۀهنترااتت.عرصتههتایهنتریشتاملجشتنوارههتاو

نمایشتتگاههتتایهنتتری(ماننتتدجشتتنوارةفجتتر،هفتتتنگتتاه،ودامتتونفتتر)،نگارخانتتههتتا(ماننتتد
هاوشبکههتایمجتازینمتایشوفتروشآثتار


وحتیاایت
نگارخانههایدولتیوخصوصی)،

هنریاات.نتایجاینتحقیقنشاندادکهاغلبهنرجویان،یعنی15/5درصد،برایرفتتنبته
هاینقاشیودیدنآثارتازهوقتکمیمیگذارند.1همچنین52/5درصدبهمیزانکمتی


گالری
هامیروندو18/5درصدبهمیتزانکمتیبترایدیتدنآثتار


برایدیدنآثارنقاشیبهنگارخانه
میروند .
نها 
هایهنریمیروند البته11درصدبهاینمکا 


هاوجشنواره

نقاشیبهنمایشگاه
بایدازبرنامههاواخبارمربوطبهبرگزارینمایشتگاههتادر

برایحضوردرعرصههایهنری
درصدازبرنامههاورویتدادهایهنتری

نگارخانههاودیگررویدادهایهنریمطلعشد،اما13/5

مطلعنمیشوند البته22/5درصدپیگیراخبارورویدادهایهنتریانتدکتهاحتمتاالًمتیتوانتد

نامههایتجسمییاازطریقشبکۀروابطبادیگرهنرجویتانو
هفته 
خریدروزنامهودو 

بهوااطۀ

ایآگاهیازبرنامههایهنریودیدنآثارنقاشیمراجعته

هنرمندانباشد.ازاادهترینکارهابر

بهاایتهایاینترنتیهنریااتت.نتتایجتحقیتقنشتاندادکته31/5درصتدهنرجویتانبته

هایمراجعهنکردهاند.همچنتین


درصدبهایناایت
هایایرانیمراجعهکردهاند،اما31/5


اایت
درصدبهایناایتهامراجعته

هکردهاند،اما23

درصدبهاایتهایهنریخارجیمراجع

13/5
نکردهاند .

جدول  .1فراوانی گویههای پیگیری رویدادهای هنری
خیلیکم  کم 

تاحدی 

زیاد 

برایرفتنبهگالریهاینقاشیودیدنآثارتازه

چقدروقتمیگذارید 


 23/2

 22/5

 33/2

 13/5

 2/2

هامیروید 


هنگارخانه
آیابرایدیدنآثارنقاشیب

 22/2

 32/5

 31/5

 11/5

 1/5

 13/5

 23/2

 35/5

 13/5

 2/5

 21/2

 25/5

 32/2

 13/2

 1/5

 12/2

 13/5

 32/2

 25/5

 11/2

 11/2

 15/2

 21/5

 21/2

 11/5

18/5

51/2

21/5

3/2

2

آیابرایدیدنآثارنقاشیبهنمایشگاههاو

جشنوارههایهنریرفتهاید 

هادرنگارخانههاو


برگزارینمایشگاه
آیاازبرنامۀ
دیگررویدادهایهنریمطلعمیشوید 

بهاایتهایاینترنتیهنرایرانیبرایدیدنآثار

آیا
نقاشیمراجعهکردهاید 

آیابهاایتهایاینترنتیهنرخارجیبرایدیدنآثار

نقاشیمراجعهکردهاید 

میزانپیگیریرویدادهایهنری 

خیلیزیاد 

هایجدولفراوانیمربوطبهگزینۀ«کم»و«خیلیکتم»وهمچنتین«زیتاد»و«خیلتیزیتاد»بتا

.1درمتنداده
یکدیگرجمعشدهاات .
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میانگینمیزانمراجعهبهمکانهایارائهونمایشآثارهنریوپیگیریرویتدادهایهنتری
بهداتآمده)برابر11/13درصدااتکهدرمقایسهبامیانگین
(کهازترکیب1گویۀجدول 2
انجیدهشده،میانگینمعیاربرابر21اات).میزانخیلتیپتایینی

معیار(کهباتوجهبه1گویۀ
مفاومیمیتتوانگفتت13/5

دریکداتهبندیدیگرازایناازة

رانشانمیدهد.بهعبارتی،

واایتهتایهنتریدارنتدوازایتن

ها،نگارخانهها،


کمیبهجشنواره
درصدهنرجویانمراجعۀ
هامطلعنمیشوند .


برنامه
فرضیۀ سومتحقیقمبنیبررابطۀمعنادارمیانپیگیریرویتدادهایهنتریونگترشبته
سهایآموزشی()H1پ ازآزمونتأییدشد( )r=-0.243;sig=0.001یعنیهرچتهمیتزان
کال 
ایتترو
بهکالسهتایآموزشتیحرفته 

پیگیریرویدادهایهنریبیشترباشدنگرشهنرجویان
تخصصیتراات،اماهرچهپیگیریرویدادهایهنریهنرجویانکمترباشتدنگترشآنهتابته

ی تراات.همچنیننتایجآزمونهمبستگینشاندادکتهمیتانمیتزان
کالسهافراغتیوتفنن 

هایهنریرابطهایوجودندارد .


هایهنریاینترنتیونگرشبهکالس

مراجعهبهاایت
نهاینمایش
عرصههایهنریعبارتااتازمیزانمراجعهبهمکا 
ازاویدیگر،حضوردر 
زهها،وفرهنگسراها.نتایجنشاندادکهازمیانمکانهای
مانندنگارخانهها،مو 

وارائۀآثارهنری
مختلفدرنمایش،ارائهیافروشآثارهنتری،متوزة«هنرهتایمعاصتر»و«خانتۀهنرمنتدان»
رانشانمیدهد.همچنین

بیشترینمراجعهراداشتهاند.جدول3میزانمراجعهبهاینمکانها

کردهاندو13/5
درصدبههیچکدامازاینمکانهامراجعهن 

یافتههاحاکیازآنبودکهفقط8/5

درصدحداقلبایکیازآنهاآشناهستند.همچنین22درصدبا3مکان25،درصدبا1مکان،
مراجعهکردهاند .

آنها
و1درصدباهر5مکانآشناییدارندوبه 
جدول  .9فراوانی مراجعه به مکانهای نمایش آثار هنری
مراجعهکرده 


مراجعهنکرده 


خانۀهنرمندان 

 18/5

 31/5

موزةهنرهایمعاصرتاران 

 13/5

 32/5

نگارخانۀصبا(فرهنگستانهنر) 

 28/2

 12/2

تاالروحدت 

 52/5

 13/5

نمایشگاههفتنگاه 


 28/2

 15/2


آنهابردانتشوانباشتتهنتری
هایهنریاندومراجعهبه 


گنجینه
موزههامکانهایحفظ

میافزاید.نتایجنشاندادکه15درصدهنرجویانبهموزةکاخاعدآبادو53/5درصدآنهابته

موزةکاخگلستانمراجعهکردهاند.درمراتببعد،موزةنیاوران(11/5درصتد)،ایترانبااتتان
(33/5درصد)،رضاعباای(23/5درصد)،وموزةفرش(25درصد)موردبازدیدقرارگرفتهانتد.
کمترینمراجعهنیزبهموزةامامعلی(ع)(1/5درصد)وموزةهنرفلسطین(3/5درصتد)بتوده
درصدبههیچکدامازاینمکانهامراجعهنکردهاندو

اات.یافتههاحاکیازآنبودکهفقط5/5
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11/5درصدحداقلبایکیازآنهاآشناهستتند.تقریبتاً52درصتدافترادحتداقلبته1متوزه
هایپرایدهشدهتعتدادکمتیااتت.فقتط1


اندکهالبتهدرمقایسهباتعدادموزه

مراجعهکرده
کردهاند .
پرایدهشده)دیدن 

درصدازهنرجویانازبیشاز1موزه(از11موزة
ازمجموعافرادیکهباآنهامصاحبهشده51درصدتاکنونبههیچفرهنگسراییمراجعته
آنهافرهنگسترا
گفتهاندکهدرنزدیکیمحلاکونت 
آنها 
نکردهاند.بااینحال18/5،درصداز 

.ایننکتهنشانمیدهتدکتهبتا

وجودداردودرمورد31/5درصددورازمحلاکونتشاناات
وجودتأای وراه انتدازیفرهنگستراها،تتاکنوندرارائتهونمتایشآثتارهنترییتابرگتزاری
رایجذبهنرجویانموفقعملنکردهاند .

کالسهایهنریب


جدول  .4فراوانی نزدیکی فرهنگسرا به محل سکونت
نزدیک 
تقریباًنزدیک 
دور 
خیلیدور 
کل 

فراوانی 

درصدفراوانی 

 11
32
13
22
222

23/5
15/2
21/5
12/2
122/2


شاخ میزانحضوردرعرصههایهنریازترکیبمیزانمراجعهبهمکانهتاینمتایشو
ارائۀآثارهنری(مانندخانۀهنرمندان،موزةهنرهایمعاصرتاران،نگارخانۀصبا،تاالروحتدت،
نگاه)ومیزانرفتنبهموزهها(موزةایرانبااتان،کاخگلستتان،رضتاعبااتی،


ونمایشگاههفت
جواهراتملی،هنرهایملی،اعدآباد،نیاوران،اینما،امامعلی،فرش،ومتوزةهنترفلستطین)
محاابهشد 1.
فرضیۀ چهارمتحقیقمبنیبررابطۀمعنادارمیانمیزانحضتوردرعرصتههتایهنتریو
نگرشبهکالسهایآموزشی()H1پت ازآزمتونتأییتدشتد( )r=-0.154;sig=0.029یعنتی

نگرشهنرجویانبهکالسهتایآموزشتی

هرچهمیزانحضوردرعرصههایهنریبیشترباشد،
نگرشبهکالسها

تروتخصصیترااتوهرچهحضوردرمکانهایهنریکمترباشد،

حرفه 
ای

فراغتیوتفننیتراات .


میزان شناخت هنری هنرجویان
:میزانآشناییشانبانقاشتانایرانتی

میزانشناختهنریهنرجویانبااهشاخ ارزیابیشد
(کالایکایرانیمانندکمالالدینبازادورضاعباای،ونیزنقاشاننوگراومعاصرایرانیماننتد

پرویزتناولیوایراندرودی)،نقاشانخارجی(کالایکغربتیماننتدداوینچتیومیکتلآنتژو
.هرهنرجونمره ایازمیزانمراجعاتدریافتکرد.متثالًهنرجتوییکتهبتهیتکمکتانمراجعتهکتردهنمترة1و

1
هنرجوییکهبههفتمکانمراجعتهکتردهنمترة 1دریافتتکترد.بتهایتنترتیتب،شتاخ میتزانحضتوردر
هایهنری،متغیریدراطحفاصلهایطراحیشد .


عرصه
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مدرنیستغربیچونجکسونپتوالکوکاندینستکی)،واتبکهتایهنتری(ماننتدکوبیستم،
اوررئالیسم،پاپآرت،نگارگری،وانواعدیگر).
میانگینمیزانآشناییهنرجویانبانقاشانایرانی()11/21ومقایسۀآنبانقاشانختارجی
()22/51نشاندادکهاغلبهنرجویانآشناییبیشتتریبتانقاشتانختارجیدارنتدودرواقتع
آشناییآنهابانقاشانایرانی،بتهویتژهنقاشتانمدرنیستتونتوگرایایرانتی،زیتادنیستت.در
مجموع،مقایسۀمیانگینمیزانآشناییبانقاشان()31/18بامیانگینمعیار()31حتاکیازآن
ااتکهمیزانآشناییهنرجویانبانقاشانفقطکمیازاطحمتواطبیشتراات .
ازمجموعافرادیکهباآنهامصاحبهشده32/8درصتدهنرجویتاناتبکهتایهنتریرا
نمیشنااند 21/12آشناییکم،و15/5درصدآشتنایی ختوبیبتا اتبکهتایهنتریدارنتد.

میانگینمیزانآشناییباابکهایهنری()21/28بامیانگینمعیار()22حاکیازآن

مقایسۀ
ااتکهمیزانآشناییهنرجویانباابکهایهنریکمیازاطحمتواطبیشتراات .

فرضیۀ پنجمتحقیقمبنیبررابطتۀمعنتادارمیتانمیتزانشتناختهنتریونگترشبته
کالسهایآموزشی()H1پ ازآزمونتأییدشد( )r=-0.349;sig=0.000یعنیهرچهشناخت

نقاشانوابکهایهنریبیشتترباشتدنگترشآنهتابتهکتالسهتایآموزشتی

هنرجویاناز
آنهتابتهکتالسهتا
تروتخصصیتراات،اماهرچهاینشناختکمتترباشتد،نگترش 

حرفه 
ای

نیتراات .
فراغتیوتفن 

ذائقۀ زیباشناختی هنرجویان
ذائقۀزیباشناختیهنرجویانبهمعنایدیدگاههنرجویانبههنرانتیومدرناات.همچنین
میزانآشناییوعالقهمندیهنرجویانباانواعآثارنقاشیچونمکتباقاخانه،منظره،طبیعت

آنهتتانشتتانگرذائق تۀهنتتری
بتتیجتتان،وتتتابلوفتترشااتتت.درناایتتت،نتتوعمصتترفهنتتری 
آنهاات.ارزیابینگرشهنرجویانبههنرنشاندادکه13درصدآنهافکترمتیکننتدصتنایع
مانندکوبلنبافیوتزیینپارچته،نیتزهنرمندانتهااتتواثترهنتریمحستوب

داتیخانگی،
فاندکته«
میشودوفقط8درصدباایننظرمخالفاند.همچنین11/5،درصدباایننظرمخال 

صنایعداتیبیشترصنعتااتنههنر»،وفقط8درصدصنایعداتیراهنرنمتیداننتد52.
درصدنقاشیطبیعتگرارانمونۀخوبیازیکاثرهنتریمتیداننتدو12درصتدبتاایتننظتر

اندکهازنقاشیانتزاعیاردرنمیآورندوالبته12/5درصدبتا


درصدنظرداده
مخالفاند21/5.
درصدمعتقدندکهنقاشیبایدویژگیهایدکوراتیوداشتهباشتدو38

ایننظرمخالفاند11/5.
درصدنقاشیمدرنفقطخطخطتیکتردنااتتو

درصدنظریمخالفایندارند.بهنظر25/5
ایمیتوانتدآنراانجتامبدهتد درمقابتل11،درصتدبتاایتننظترمختالفانتد15/5.


هربچه
خوبیازیکاثرهنریمیدانندوفقط13/5درصدباایننظتر

ارگریهایفرشچیانرانمونۀ

نگ
مخالفاند.همچنین31درصدبرایننظرندکهیکتابلوینقاشیبایتدآنقتدرزیبتاباشتدکته

بشودآنرابردیوارخانهآویخت،امادرمقابل33درصدنظریمخالفدارند .
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جدول  .5فراوانی نگرش هنری هنرجویان
کامالً
کامالً
موافقم  تاحدی  مخالفم 
مخالفم 
موافقم 
کنمصنایعداتیخانگیمانندکوبلنبافیوتزیین


فکرمی
پارچهنیزهنرمندانهااتواثرهنریمحسوبمیشود .

فکرمیکنمصنایعداتیبیشترصنعتااتنههنر .


 31/5

 38/5

 3/2

 1/5

 3/5

 3/2

 5/2

 21/5

 51/5

 13/2

خوبیازیکاثرهنریمیدانم .

نقاشیطبیعتگرارانمونۀ


 11/5

 31/5

 38/2

 8/2

 2/2

ازنقاشیانتزاعیاردرنمیآورم .


 1/5

 22/2

 33/2

 25/5

 15/2

بهنظرمننقاشیبایدویژگیهایدکوراتیوداشتهباشد .

خطیکردنااتوهر
بهنظرمننقاشیمدرنفقطخط 

ایمیتواندآنراانجامبدهد .


بچه
نگارگریهایفرشچیانرانمونۀخوبیازیکاثرهنری

میدانم .

نقاشیبایدآنقدرزیباباشدکه

فکرمیکنمیکتابلوی

بشودآنرارویدیوارخانهآویخت .

 3/2

 11/5

 11/5

 28/2

 12/2

 13/5

 12/2

 12/5

 25/5

 38/5

 23/5

 31/2

 21/2

 1/5

 1/2

 13/5

 11/5

 21/2

 21/2

 15/2


پراشهایمطرحشدهدرجدول5طیفیازنگرشانتیومدرنبهصنایعداتی


مجموعه
نقاشیطبیعتگرا،آثتارنگتارگری،نقاشتی

خانگی،مانندتزیینپارچهوصنایعداتیانتی،و
دیدگاهها

انتزاعی،نقاشیدکوراتیو،ونقاشیمدرنارزیابیمیکند مقایسۀمیانگینمجموعاین
)نشانمیدهدکهدیدگاهانتیبههنربردیدگاهمدرنیستیدر

()22/21بامیانگینمعیار(21
بینهنرجویانغالباات .
فرضیۀ ششمتحقیقمبنیبررابطۀمعنادارمیاننگرشهنریونگترشبتهکتالسهتای
آموزشی()H1پ ازآزمونتأییدشد( )r=-0.304;sig=0.000یعنیهرچهنگترشهنرجویتان
تروتخصصیتراات،امتا

هایآموزشیحرفه 
ای


بهکالس
بههنربیشترمدرنباشدنگرشآنها
هافراغتیوتفننیتراات .


بهکالس
آنها
هرچهنگرشهنرجویانبههنرانتیترباشدنگرش 

ایننتیجهبهداتتآمتد

میزانآشناییوعالقهمندیهنرجویانبانوعاثرنقاشی

دربررای
نقاشیمنظرهوطبیعتبیجانبیشترعالقتهمندنتد.البتته

که11درصدآنهابهشیوهواوژة
درصدنیزبهاینشیوهعالقهایندارند.همچنین58/5درصدنگارگریایرانیراشیوةمتورد

22
درصدبهاینشیوهعالقهایندارندو11درصداصتالًآنرا

خوداعالمکردهاند گرچه22

عالقۀ
درصدعالقهمندانزیادیدارد اگرچته

یشنااند.درمرتبۀبعد،نقاشیاوررئالیستیبا53/5
نم 
نقاشیرانمیشنااندو11/5درصدبهآنعالقتهایندارنتد.کانستپتچوال

28درصداینشیوة
آرتبا35درصدونقاشیهایپررئالبا32درصدمیزانعالقتهمنتدیکتموبیشتترینمیتزان
ناشناختهبودنرادرمیانهنرجویاندارندکهالبتهدورازانتظتارنبتود،زیتراایتنمصتاحبهبتا
هنوزشناختیازاینشیوههتاندارنتد.امتانکتتۀماتم

آنها
هنرجویانآماتورانجامشدهواغلب 
دربارةنقاشیمکتباقاخانهااتکه11درصدهنرجویانباآنآشناییندارنتدودربرابتر22
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کهبهاینشیوهوجریانهنریعالقهمندند33،درصتدبتهآنعالقتهایندارنتد.دیگتر

درصد،
وتابلوفرشدروضعیتهتایمشتابهقترار

نگاریمذهبی،نقاشیقاوهخانه،


هامانندشمایل

شیوه
یعنیتعدادکسانیکهبااینشیوههاآشناهستندوکسانیکهباآنهاآشناییندارنتدبتا

دارند،
رادربینهنرجویاندارند.ازمجموعدادههای

کدیگربرابرااتامابیشترینمیزانبیعالقگی

ی
آمدهمیتوانگفتکته23/15درصتدازهنرجویتانهتیچاطالعتیازانتوعشتیوههتاو

به 
دات

هایهنریپرایدهشدهندارند .


گونه
نوعاثربردیوارخانهومحلکارمیتواندنشانگرجایگاهاثرهنتریدرزنتدگی

عالوهبراین،
فردونشانگرذائقۀزیباشناختیوانتخابذوقیهنرجویتانباشتد.دادههتانشتانمتیدهتدکته
صنایعداتی،تابلویعکاای،وپواتربیشترینمصرفرابردیتوارخانتهومحتلکتاردارد.در
مقابل،اثرنقاشیوکوبلنکمترینااتفادهرادارد .
بهکالسهتایآمتوزشهنتربترااتاسمتدل

درپایان،بهتحلیلتبیینینگرشهنرجویان
رگرایونیپرداختهشدومجموعتۀهمتۀمتغیرهتایمتؤثربترنگترشهنرجویتانبتهآمتوزش
وحرفهایبررایشد.نتیجۀنااییاینآزمون(بهروش)Backwardپ ازاصالح

غیرحرفهای
ضریبهاوحذفمتغیرهاییکتهاثترکمتیداشتتند(بعتدازاصتالح1متدل)،ضتریبتبیتین

2
R =0.46رانشانداد.متغیرهاییکهدرمدلنااییباقیماندندعبارتبودنداز:ترمآموزشتی،
باابکها .

انفراگیریهنر،نگرشهنری،وآشنایی

جمعبندی و نتیجهگیری
مشتاقانهنرکهآموزشهنردرمدارسرامکفتینمتیداننتدبتاشترکتدرمراکتزفرهنگتیو
قخودرادراوقاتفراغتدنبالمیکنند.اگرچهممکنااتاینافراد

آموزشگاههایهنریعالی

ها،تکنیکهتا،وآثتارهنتری،


باابک
هنرراتااطوححرفهایدنبالنکنند،آشناییاولیۀآنها

غیرحرفهایآمتوزشهنتربتااصتول

کند.افراددردورههای


رابهمخاطبانهنرتبدیلمی
آنها
آشنامیشوند،وباآشنایینستبیکتهازتتاریخهنتروآثتار

پایهای«خلقهنر»و«دیدنهنر»

داتمیآورند،ابکهایهنریراباترارزیابیمیکننتد درواقتع،آماتورهتا


هنریبرجستهبه
گراعملمیکنندوموجبارتقایفرهنتگبصتری


گراوعام

وااطمیانهنرخاص
بهمثابۀحلقۀ

جامعهمیشوند.ازاینرو،پرداختنبهآموزشغیرحرفهایوهمگانیهنرهمبایدمتوردتوجته

کارشناااناجتماعیوهمموردتوجهکارشنااانهنریقراربگیرد .
دراینمقاله،برایتبیینجایگاهآموزشهمگانیهنر،ابتداچاتارنتوعآمتوزشازیکتدیگر
آموزشحرفهای،آمتوزشتخصصتی،آمتوزشعمتومی،وآمتوزش

متمایزشدکهعبارتبوداز:
همگانی.آموزشحرفهایهنراغلبدرمکانهتایختاصبتاحضتورااتتادانبرجستتهبرگتزار

هایمعروفیابرگزاریدورههتایکوتتاهمتدتحرفتهایدر


مانندآموزشدرآموزشگاه
میشود 

موزشهنردردانشگاههتادنبتالمتیشتود.وآمتوزش

ها.دورههایتخصصیآ


هاوموزه

نگارخانه
کهدرواقعهمانآموزشمدراهایاات،بترایفراگیتریدانتشآمتوزانصتورت

عمومیهنر،
.اماآموزشهمگانیهنرصورتیعامترازآموزشهنرااتکهدرمراکزفرهنگیچتون

میگیرد
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فرهنگسراها،خانههایفرهنگ،ارایمحالت،ومؤاسههایفرهنگیوهنریدنبالمتیشتود 

هایاوقاتفراغتنیزبهآموزشهنرمیپردازند .

دربرنامه 
ریزی

برخیدورههایتابستانی

یافتههایاینتحقیقنشاندادکههنرجویانمراکتزآموزشتیاغلتبازطبقتاتمتواتطو

سهابستیارانتدکااتت.
متواطروبهباالیجامعهاندواامطبقاتپایینجامعهدراینکال 
اینامرنشاندهندةضرورتتوجهمضاعفبتهبرنامتهریتزیدراقشتارپتایینتترجامعتهااتت.
بهعنوانراهیبرایگذرانباتراوقتات
همچنیننتایجنشاندهندةاشتیاقافرادبهفراگیریهنر 

اهمیتبودنآموزشهنرنزدآنهانیست.آزمونفرضتیات


اینبهمعنایبی
فراغتاات اگرچه
تحقیقنیزارتباطمیانویژگیهایفتردی،اجتمتاعی،وعالیتقهنتریواتالیقزیباشتناختی

ایبودنآموزشهنترنشتانمتیدهتد.اغلتب
غیرحرفه 

بهحرفهایت

آنها
هنرجویانرابانگرش 

هنرراتااطححرفهاییاحتتی

میکنند
هنرجویاننگرشیجدیبهآموزشهنردارندوتالش 
ایننکتهنشاندهندةاهمیتوجایگاههنرمیتانافتراد

تبدیلآنبهحرفۀخوددنبالکنندکه
اات.بااینحال،اغلبهنرجویانپ ازدودوره،آموزشهنرراناتماممیگذارند.ایتننتیجته
شنااانهدربرنامههایدراتیوشتیوةتتدری درکتالسهتایآمتوزش


ضرورتمطالعۀآایب
ایرانشانمیدهد.جستوجویپااخبهایتنپراتش،کتهچتراذائقتۀزیباشتناختی

غیرحرفه
شودوکالسراناتمامرهامیکننتد،ابعتاددیگتریازمطالعتۀآمتوزش


هنرجویانارخوردهمی
ایهنردرایرانرانشانمیدهد .


همگانیوغیرحرفه
انهاوفضاهایهنتریدارنتد متثالً
نتایجتحقیقنشاندادکههنرجویانارتباطکمیبامک 
میزانمراجعۀآنهابهمکانهایارائهونمایشآثارهنریوپیگیریرویتدادهایهنتریبستیار
پاییناات.ایندرحالیااتکهآزمونفرضیاتنشانمتیدهتدهنرجویتانیکتهرویتدادهای
هنری(مانندجشنوارةفجر،هفتتنگتاه،ودامتونفتر)ونمایشتگاههتا(نگارخانتههتایدولتتیو
خصوصی)راازطریقبازدیدهایتامراجعتهبتهاتایتهتایاینترنتتیدنبتالمتیکننتدنگترش
جدی تریبهآموزشهنردارندوبااشتیاقبیشتریآموزشرادنبتالمتیکننتد.یکتیازعلتل

حضورکمترهنرجویاندرفضاهایهنری،بهتعبیربوردیتو(،)25:1381خشتونتنمتادیندر
هایهنریاات.اینخشونت،باایجادتمایزوفاصله،مانعازحضورتازهواردان،آماتورهتا،

عرصه
داتانبهحلقۀهنرمیشود.بنابراین،باترااتدرمؤاستههتاوآموزشتگاههتایهنتری


وخام
هایبازدیدازنمایشگاههاوجشنوارههتانیتزتوجته

عالوهبرارائۀارفصلهایتدری ،بهبرنامه

شودتااشتیاقهنرجویانبرایحضوردراینفضاهایبیشترشود .
بخشدیگریازیافتههانیزحاکیازآنبودکهمیتزانآشتناییهنرجویتانبتااتبکهتای

هاباابکهاوشیوةکارنقاشتان

هنریوشیوةکارنقاشاندرحدمتواطاات،اماآشناییآن
ایرانی(حتینقاشانمدر نومعاصرایران)بسیارکمترازنقاشانختارجیااتت.درحتالیکته
آزمونفرضیاتنشاندادهنرجویانیکهآشناییبیشتریباابکهاوشیوةکارنقاشتاندارنتد،

نگرشجدی تریبهآموزشهنردارند.متأافانه،آموزشهنردرمؤاسههابهامریمکتانیکیو

دهایطبیعتنمایانهمحدودشدهااتوبهآموزشتاریخهنر

تقلیدیدرآموزششیوههاوشگر

شهتای
درکنارکارکارگاهیکمترتوجهمی شتود.درحتالیکتهیکتیازاهتدافاصتلیآمتوز 
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غیرحرفهایپرورشذائقۀزیباشناختیوتواناییخوب«دیدن»بادیدنآثاربرجستتهدرتتاریخ
هنراات .
دراینمقاله،تالششدابعادمفاتومیآمتوزشهمگتانیوغیرحرفتهایهنترتبیتینوبتر
بلکهبهعنوانزیراتاختهتایآمتوزش

بهعنوانیکبرنامۀفرهنگی،
ضرورتتواعۀآن،نهفقط 
ایبرایدموکراتیکشدن


د.آموزشهمگانیهنرنهتناارویه
تخصصیوحرفهایهنر،تأکیدشو

بهارزشهایهنتر

فرهنگ،بلکهگامیدرجاتدموکراایفرهنگیاات.دراینآموزش،فقط
عموممردمنیزجایگاهواهمیتمییابد.درهمتین

گراتوجهنمیشود،بلکهالیقهوعالقۀ


نخبه
فرهنگبصریفراهممیشود .

بسترامکانبابوداوادبصریودرناایتارتقای

منابع



آمارآموزشهنردرمراکزوزارتفرهنگوارشادااالمی»،گزارشادارةکتلتواتعۀآمتوزشهمگتانیهنتر،

« .1
.1332
آمارکالسهایفرهنگسراهایشارتاران»،ادارةکلآموزششارداریتاران .1332،

« .2
نامالکترونیکیکالسهایهنری»،ادارةکلآموزششارداریتاران.1331،

گزارشهایاداریاامانۀ  
ثبت

« .3
 .4اطل ااتانیآموزشکشور،دبیرخانۀشورایعالیانقالبفرهنگی.1383،
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نقداجتماعیقضاوتهایذوقی،ترجمۀحسنچاوشیان،تاران:ثالآ.1332،
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بررایمخاطبیننقاشیمدرنونقاشیمردمپسنددرایران»،گزارشطترح

 .12راودراد،اعظموشایگان،خشایار«،
پژوهشی،دانشکدةعلوماجتماعیدانشگاهتاران .1331،
فریباگلمحمدی،ونصراهللقتادری»،ش

ویژهنامۀآموزشهنردرایرانباآثاریازمرتضیگودرزی،
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