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 چکیده
هتاوناادهتایفرهنگتیعنوانبخشیازبرنامۀاوقاتفراغت،بههمتتاتازمانآموزشهمگانیهنر،به

هایهنتریشود.یادگیریتفننیوفراغتیهنرنهتنااموجبافزایشماارتاجرامیدولتیوخصوصی
هایهنریموجبافزایشماارتگذاشتنتجربهاشتراکشود،بلکهبابههایهنریمیوآشناییباابک

نفت خواهتدشتد.بنتابراین،بتهدرکارگروهی،افزایشمشارکتفرهنگی،ودرناایتافتزایشاعتمتاد
ریزیفرهنگیواجتماعیااتت.درایتنمقالته،داختنبهآموزشهمگانیهنربخشمامیازبرنامهپر

ای،ایهنر،چاارنوعآمتوزشتخصصتی،حرفتهبرایشناختابعادمفاومیآموزشهمگانیوغیرحرفه
وانیتکعناندوبرضرورتتواعۀآموزشهمگانی،نهتناابهعمومی،وهمگانیازیکدیگرتفکیکشده

ایهنر،تأکیدشدهاات.هایآموزشتخصصیوحرفهعنوانزیرااختبرنامۀفرهنگی،بلکهبه
هاپااخدادهشنااانۀوضعیتآموزشهمگانیهنرااتتابهاینپراشهدفاینمقاله،تحلیلجامعه

گستترشاجتماعیتواعۀآموزشهنردرمیانچتهقشترهاییازجامعتهبیشتترااتت شود:پتانسیل
هانیزدرریزیبیشترنیازدارد متعاقباًبهاینپراشآموزشهنردرمیانکدامقشراجتماعیبهبرنامه

هایآموزشیدرمراکزفرهنگیشتارتاترانچتهمطالعۀمیدانیپرداختهخواهدشد:هنرجویانکالس
گی،برایفراغتخودانتخابایدارند آموزشهنررادرچهحوزةفرهنهایفرهنگیواجتماعیویژگی
اند پااخبههایمختلفهنریدارندوعواملتأثیرگذاربرایننگرشکداماند چهنگرشیبهگونهکرده

ایهنرراارزیابیکندوازاویایوحرفهاومتقاضیانآموزشغیرحرفهتواندازیکها،میاینپراش
هایآموزشفراغتیهنرفراهماازد.رارتقایکالسریزیفرهنگیددیگرزمینهرابرایبرنامه

هایآموزشنقاشتینفرازهنرجویانکالس222هایتحقیق،باروشپیمایشیبابرایپااخبهپراش
هایاینتحقیقنشاندادکههنرجویانمراکزآموزشیدرمراکزآموزشیشارتارانمصاحبهشد.یافته

انتد هایانیمختلفباتحصیالتواطحطبقاتیمتفاوتوگروهطیفوایعیازاقشارمختلفجامعه
متواطومتواطروبهباالبیشتراات.البتهاینداترایدرطبقاتپایینبسیارمحدودترودرطبقات

:آموزشهمگانی،آموزشهنر،مراکزآموزشهنر،نقاشیایران،هنرجو.کلیدیه های واژ
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 تحقیق ۀلئبیان مس
هاوناادهتایاازمانبههمتهایاوقاتفراغت،عنوانبخشیازبرنامهبه،آموزشهمگانیهنر

ومراکتزآموزشتیهتاهمؤاستو،هایفرهنگ،ارایمحتالتمختلفیمانندفرهنگسراها،خانه
شود.یادگیریتفننیوفراغتتیهنترنتهتناتاموجتبافتزایشریزیواجرامیخصوصیبرنامه

هتایگذاشتنتجربتهاشتراکبلکهبابه،گرددهایهنریمیهایهنریوآشناییباابکماارت
ودرناایتتافتزایش،هنریموجبافزایشماارتدرکارگروهی،افتزایشمشتارکتفرهنگتی

پرداختنبهآموزشهمگانی،(.بنابراین1،2223:12خواهدشد)بیداکوهورواتنف بهاعتماد
ریزیفرهنگیواجتماعیاات.هنربخشمامیازبرنامه

اگرچتهممکتن.وشتوندهنریمحسوبمتیۀجامعۀبدنآموزشهنرمشتاقان،براینعالوه
هتایفراغتتیهنتروه)ماننتددورایغیرحرفتههتایکننتدهدرکتالسااتهنرجویانشترکت

طورمستتمر(بههنرمندانیبرجستهتبدیلنشوندیاحتیآموزشهنررابهنیهایتابستابرنامه
هتارابتهمخاطبتانهایهنری،آنهاوابکروشوهاشانباماارتدنبالنکنند،آشناییاولیه

تاریخهنربااآشنایینسبیبنیزکند.هایهنریبدلمیهاوجشنوارهموزهوهاپرشورنمایشگاه
ودرانتخابوخریتدآثتارراندمیدرکنسبیازآثارهنریبهآثارهنرمندانبرجسته،ونمونه

،اگرچهممکتنااتتآماتورکاریاهنرجویانتازهبنابراین،.باتریخواهندداشتهنریارزیابی
دهند.اصلیمخاطبانهنرراتشکیلمیۀدرآیندههنرمندنشوند،بدن

اوبرایکارشنااتانهنر،ازیکایغیرحرفههایهنرجویانکالسدربارةمطالعهازاینرو،
جتایتحقیقبهایندربنابراین،اجتماعیوازاویدیگربرایکارشنااانهنریاهمیتدارد.

هایاآموزشعمومیهنردرمتدارس،بتهپرداختنبهوضعیتآموزشتخصصیهنردردانشگاه
هتدفایتن،یوتفننیهنرپرداختهخواهتدشتد.بتهعبتارتدیگتراغیرحرفهعیتآموزشوض

وضعیتآموزشهمگانیهنرااتتابهایتنپراتشپااتخدادهۀشنااان،تحلیلجامعهمطالعه
آموزشهنردرمیانچهقشرهاییازجامعتهبیشتترااتت هایاجتماعیتواعۀشود:پتانسیل

نیتازدارد بتهایتنیریتزیبیشتترقشراجتماعیبهبرنامهکدامنگسترشآموزشهنردرمیا
هایآموزشیدرمیدانیپرداختهخواهدشد:هنرجویانکالسۀبهاینپراشدرمطالع،منظور

فرهنگتیۀ درچهزمینتایدارندهایفرهنگیواجتماعیویژگیچهمراکزفرهنگیشارتاران
ودارندهایمختلفهنریبهگونهینگرشچهاند بکردهآموزشهنررابرایفراغتخودانتخا

متقاضتیانوضتعیتاتوهتا،ازیتکثراات پااخبهایتنپراتشؤچهعواملیبرایننگرشم
ریتزیوازاویدیگرزمینهرابرایبرنامهکندبررایمیایهنرراوحرفهایغیرحرفهآموزش

اازد.مینرفراهمهایآموزشفراغتیهکالسیفرهنگیدرارتقا

 تحقیق ۀپیشین
ازهتاآناغلتبامتااند،رابررایکردهایراندرآموزشهنرمقاالتبسیاریتحقیقاتو،تاکنون

بیشتراینتحقیقاتبتهآمتوزشهنتردر.1زیرا:،مقصودموردنظردراینتحقیقفاصلهدارند

                                                 
1. Nathalie Baïdak & AnnaHorvath 
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زشوپرورشوفضایکلتیآمتوزشدرهایوزارتآموبابرنامهرابطهاندکهدرمدارسپرداخته
امادراینتحقیق،آموزشهمگانیهنتر( 1382 حسینی،1381)عساکره،مدارسایراناات

برخیدیگرازایتن.2گیرد.ارچوبمدارسوهنراتانانجاممیاموردنظرااتکهخارجازچ
،امیراینتانلو  1318،اهختوجعفری)اندتحقیقاتبهآموزشهنردرمقاطعآموزشعالیپرداخته

درحتالی ااتتبودههاریزیدرآموزشتخصصیهنرموردتوجهآنبرنامه، بهعبارتی(1318
ارچوباتوتفننیهنرموردنظترااتتکتهختارجازچایغیرحرفهآموزش،تحقیقاینکهدر
انهنتردرشخصتیمدراتۀهامبتنتیبترتجربتبررایاغلباین.3گیرد.هاانجاممیدانشگاه

مدارسودانشگاهبودهااتتومبحتآآمتوزشهنترکمتترازمنظترکارشنااتاناجتمتاعیو
،هنرمنتدحرفتۀ 1382،بینتاب 1381،اتوره)برراتیوارزیتابیشتدهااتتوفرهنگینقد

دآمتوزشهمگتانیهنترازمنظترمطالعتاتشتوتحقیقتالشمیاین درحالیکهدر(1381
د.شورایاجتماعیوفرهنگیبر

هنترایغیرحرفهآموزشهمگانیوآموزشمورددرشدهبرخالفمحدودیتمطالعاتانجام
هتاپژوهشبهآنۀعنوانپیشیندرایران،تحقیقاتبسیاریدرکشورهایدیگرانجامشدهکهبه

ختالفرویکتردرمتانتیکیآموزشهمگانیهنررابرۀ،مطالع1مریااتانکویچ.شودهمیپرداخت
هنتروزنتدگینتدپیوۀاوبهمطالعغاات.ایونوابهنرحرفهۀداندکهاغلببهدنبالمطالعمی

ممندااتکهدرآنتمایزمیانهنرهایزیباوهنرهایداتی)کهازقرننتوزدهروزمرهعالقه
بتهشتودوهاییچونجانرااکینازهمجداشدند(نادیتدهگرفتتهمتیهایرمانتیکبانظریه

براید.شوتوجهمیآن،وتفننیایغیرحرفهبلکهبهشکل،ایآنزشهنرنهبهشکلحرفهآمو
اینرویکتردقترارهادرمرکزبررایآماتوردارودیگرخانهزنانوآموزشهنربهکودکان،مثال
دارد.

پرداختتهکتتابروبترت«هتاآمتاتور»طورجدیبتهمفاتومازاولینتحقیقاتمامیکهبه
واوقاتفراغتتمطلتوب،هاایآماتورها،حرفهدرکتاب،دودههبعداو،(اات.1313)2اتبینزا
پتردازد.ایمتیگیتریهنترحرفتهدرشتکلجویانآماتورهنرۀ(بهارتباطونقشجامع1332)

هنردراوقاتفراغتتایغیرحرفه(بیشتربهجایگاهآموزش2221اش)ااتبینزدرکتاببعدی
باارزشپرداختهااتت.ازدیگترتحقیقتاتیکتهبتهآمتوزشهمگتانیهنتردرجامعتهجدییا
طتور(اشارهکردکهبته1331)3توانبهگزارشلوئی برگونزیوجولیااامیتاندمیپرداخته

هنتردرۀبهنقشآموزشهنربرمشارکتدرتواتع»مریکااگستردهدرمرکزملیآموزشهنر
هتایآمتوزشکنندگاندردورهنفرازشرکت5222هادرمصاحبهباپرداختهاات.آن«جامعه

حستباتن،ایازآماتورهتابترشدهبندیاانتاآنادرکالیفرنیا(بهتوصیفطبقهۀهنر)درمنطق
اثرآموزشهنربراتبکزنتدگیافترادو،قومیتپرداختند.اپ /نژادوجنسیت،تحصیالت،

هنتربترایغیرحرفتهثیرآمتوزشأدرناایتبهترایکردندوبرگذراندناوقاتفراغتراةنحو
هایهنریوافزایشتحصیالتتکمیلیدرهنرپرداختند.نتایجاینافزایشمشارکتدرفعالیت

                                                 
1. Mary Ann Stankiewicz 
2. Robert A. Stebbins 
3. Louis Bergonzi & Julia Smith 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+A.+Stebbins%22
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و،هتایمحلتیهنری،انجمنهایهاسؤدرم،ترتیببه،تحقیقحاکیازآنبودکهآموزشهنر
کستانیکته،ایهنتردارد.بتهعبتارتیآموزشحرفتهثیررابرتداومأمدارسرامیبیشترینت

وکشتشرابترای،کننتدبیشتترینمیتل،انگیتزههنردنبالمیهایهاسؤآموزشهنررادرم
هتایمحلتیومتدارسشدندارند.اماکارکردآموزشهنردرانجمتنایتکمیلهنربرایحرفه

شناختهنراات.تومتاسبراییاغلبمعطوفبهگذراناوقاتفراغتیاکسباطالعاتعموم
کتارکردودرایااتکتهتحقیقتاتگستتردهافرادی(نیزاز2221 2221 2221)1ریگلسکی

ثرأ(متت2221انجامدادهاات.اودریکیازمقاالتخود)ایغیرحرفهاهمیتآموزشموایقی
بته«زیبتایی»مفاتومرامقارنبتااتیرتحتولایغیرحرفهربوردیو،پیدایشهنریپیۀازنظری

برذوقموایقاییایغیرحرفهآموزشهنرۀمعتقدااتتواع،داند.ازاینرومی«خوبۀذائق»
ثیردارد.أجامعهت

 رویکرد نظری
هایدیگرهایآنباگونههنرمستلزمتوجهبهتفاوتایغیرحرفهشناختابعادمفاومیآموزش

ایهنراات همچنتینماهیتتتفننتیوحرفهو،یعنیآموزشعمومی،تخصصی،آموزشهنر
هتایمتفتاوتیدرتتدری هنترهاوارفصتلگرفتنشیوهپیشفراغتیآموزشهنرمستلزمدر

هنترپرداختتهشتدهایغیرحرفتههایمفاومیآمتوزشبهابعادنظریوویژگی،اات.درادامه
اات.

 ـ تخصصی ای غیرحرفهآموزش 
آرتتوربتروک ارائهشدهاات مثالًآماتورهاهاوایمایزحرفهتاکنونمعیارهایمختلفیبرایت

هادرآمدخودرااییعنیحرفه،کندحسبشغلهنریازیکدیگرتفکیکمیهارابر(آن2222)
.بههترحتال،اماآماتورهااغلبشغلدیگریغیرازهنردارند،کنندهنرشانکسبمیطریقاز

کتاریهنرمنتدداتیوتتازهکنندهدرمحافلهنریداردوبهخامرتحقیفاومیممعناو،آماتور
کستانیآماتورها،درواقع(.3،1331 انگلستانودونات2،1333اشارهدارد)هاچیسونوفیست

ایغیرحرفهطیفیازدرجۀتوانوفعالیتمحدودیدرهنردارند می،هستندکهدانش،ماارت
هاییچونشناختدانشتخصصتی)ماننتدلفهمؤظرگرفتکهبارآموزشهنردرنایدوحرفه

ةشتیوو...(وداشتنماارتفنی)اطحکالسآموزشتیوهایهنری،شناختمنابعهنر،ابک
شوند.کار(شناختهمیۀارائ

تفننی/بایدبهتفاتآموزشتخصصیایغیرحرفه/ایعالوهبرتوجهبهتفاوتآموزشحرفه
هتاومراکتزعلمتیوپژوهشتیانجتاموزشتخصصیهنتراغلتبدردانشتگاه.آمتوجهکردنیز
اماآموزشتفننینوعیآموزشهمگانیهنراات.آموزشهمگانیهنرشاملشترکت،گیردمی

                                                 
1. Thomas A Regelski 
2. Hutchison & Feist 
3. Donnat 
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هنترهتایمحلتی فرهنگتیوانجمتنهتایهاسؤهایفرهنگیوهنریااتکهدرمدرکالس
و،هتایفرهنتگ،اترایمحتالترهنگسراها،خانههایآموزشیدرفد ماننددورهشوبرگزارمی

کهافرادبرایگذراناوقاتفراغتمفیدوباهتدفپترورشذوقهنتریو،هایاجتماعاتاالن
کننتد.درهاشرکتمیدراینکالس،هایاجتماعیدرمواجاهبادیگرهنرجویانتجربهۀتواع
بته،تعدادهایهنریفردمربوطباشدشرکتدریکدورهکالسهنریبیشازآنکهبهاا،واقع

گذرانزمانفراغتمربوطاات.ةهایفرهنگیاوبرایشیوانتخاب
بترخالفآمتوزش.بایدبهتفاوتآموزشهمگانیوآمتوزشعمتومینیتزاشتارهکتردحال
شتود.آموزشعمومینوعیالزامرامیدرآموزشااتتکتهدرمتدارسدنبتالمتی،همگانی

گترایش.معمتوالًگیتردصورتمیهایخالقانهرسباهدفآشناییباکنشآموزشهنردرمدا
بلکتههتدفآشتنایی،شتوددرمتدارسآمتوزشدادهنمتیشتدهشتدهوانتختابهنریتعیتین

هتاییهاوتجربتهودرناایتآزمون،آموزانبامبانیهنر،شناختموادوابزارااختهنردانش
هایدیگریمانندآشناییبتامیتراففرهنگتیوهدف،رنامهدرآفرینشهنراات.درپ اینب

«رویکردتربیتتی»هایتدری هنردرمدارسمبتنیبرهویتملینیزوجوددارد یعنیبرنامه
اینتوعیآمتوزشمشتترکوعمتومیدرمیتانتوانگفتآموزشمدراتهمی،اات ازاینرو

آموزاناات.دانش
بتهدنبتالپترورش،شتودهادنبتالمتیزهدراغلبدانشگاهکهامرو،هنر1آموزشآکادمیک

طراحتیشتدهکته2(DBAE)رمحتوآموزشدانشگاهیدیسیپلینۀبرناماات.کارشنااانهنر
هتایهنتریااتت.درشناای،نقدهنری،وماتارتیباییزۀمبتنیبرآموزشتاریخهنر،فلسف

شتدننیبرتصمیمفردبترایهنرمنتدهایدانشگاهی،پیشازآنکهمبتشرکتدرکالس،واقع
گونتتهکتتهاغلتتبشتتدنااتتت.همتتانشتتغلیومتخصتت ةباشتتد،نتتوعیتصتتمیمبتترایآینتتد

ماننتد،شتوندهایفرهنگیوهنریمشغولمیکردگانهنربهمشاغلاداریدراازمانتحصیل
انوگرداننتدگ،هتایفرهنگتیهتایهنتری،برگزارکننتدگانجشتنوارهگزارشۀکارشنااانتای

شتوندکتهبتازارتبتاطمشغولمتینیزبهمشاغلژورنالیستیکههایفرهنگوخانههاهاسؤم
بودنندارد.هنریوهنرمندهایمستقیمیباحرفه

ااتکهدرمراکزوناادهایتخصصتیهنتر3ایهنرشدنمستلزمآموزشحرفهاماهنرمند
شود.زمانیکهفترد،هایهنریدنبالمیؤاسهمودیگر،هاها،نگارخانهها،موزهمانندآموزشگاه

ایگونتهگزیندنهتنااخالقیتترابتهمیایوشغلیخودبرهویتحرفهعنوانبودنرابههنرمند
راایختودارتباطاتحرفهۀبلکهباحضوردردنیایهنروبازارهنرشبک،کندنوآورانهدنبالمی

..کندتقویتمیهایهنریاانهور،دارهادار،مجموعهبانگارخانه

 

                                                 
1. Academic education 
2. Discipline - base art education 

3. Professional education 
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 ـ تفننی ای غیرحرفهآموزش 
شتود امتاهنترتوصتیفمتیبودن،متفکرانهو،بودنبودن،بدیعخالقانههاییچونهنرباخصلت
شود.باایتنشودیامنتقدانهکنارگذاشتهمیکنندگینیزداردکهیافراموشمیخصلتارگرم

گذراناوقاتفراغتةهنرونحو،هنرنادیدهگرفت ازهمینروتواندراینویژگیرانمی،حال
صتورتواوقتاتیفراغتتدرااعاتمعموالًهنریهایازفعالیتبسیاریبایکدیگرپیونددارند.

انتتد.شتتدهفتتار واقتصتادیمتتالیهتتایودغدغتهروزانتتههتتایافترادازفعالیتتتگیتتردکتتهمتی
خودرابروزشخصیتمختلفهایافرادجنبهکهاات،زمانیاوقاتنداینمعتقدشنااانجامعه
بزنند.خالقیتبهداتتادارندبیشتریدهندوفرصتمی

رفتتن،کتردن،راتتورانهتاماننتدورزشایازفعالیتتگذراناوقاتفراغتشاملمجموعته
هتایودیگترفعالیتت،دهایهنتریشترکتدررویتدا،متذهبیهایزدن،شرکتدرمراامقدم

متانگذراناوقاتفراغتبرآمدهازنیازهاوتمایالتمااتکهابکزنتدگینوعفرهنگیاات.
کنتد.امتاایتنپراتشیاهارافراهممتیؤالزمبرایتولیدتخیالتورۀدهدوزمینراشکلمی

هتایت،شرکتدرکالسنفراغراهایمختلفگذنظریمطرحااتکهچراافرادازمیانشیوه
کنند فراغتیخودانتخابمیۀبرنامرایچهکسانیآموزشهنررابوگزینند میهنریرابر

هتاییکتهاولنظریتهۀتوانمطترحکترد:داتتگذراناوقاتفراغتاهنظریهرامیبارةدر
ادهقتدرتجاتتدازاتویکنتدکتهمصرففرهنگیفرددراوقاتفراغتراانفعالیفرضمی

هایاااسمرزبندیهاییکهمصرففراغتیرانوعیبرقراریارتباطبردومنظریهۀشود داتمی
دانتداومکهمصرففراغتتیرانتوعیتولیتدخالقانتهوثانویتهمتیۀونظری دانداجتماعیمی

صنعتفرهنگااتت ة(.دررویکردمارکسیستیاوقاتفراغتدرایطر1381:111،)کاظمی
درختدمتافتزایشتچتهدرخیتالوچتهدرواقعیتتتکهدرکاربترانگیختنمتردمصنعتی

ایبیشتریناامرادرگذراناوقاتفراغتدارد.امتامصرفراانه،بیگانگیاات.دراینحالت
افرادبرای،نوعینمایشثروتاات.درگمنامیزندگیشاریدرنگاهتوراتینوبلن،مصرفبه

:1383،پردازنتد)وبلتنمتی،یعنیفراغتتتظتاهری،هنوعخاصیازفراغتنمایشثروتخودب
مولتد،ختودراازمتواطازطریتقاشتتغالبتهکارهتایغیترۀبهاینمعناکهافرادطبق (123

منزلتواعتبارۀنشانممکنااتکنند اشتغالبهکارهایغیردرآمدزاترجدامیطبقاتپایین
گذراناوقتاتفراغتتبترنتوعیهمچشتمیوةزمصرففرهنگیوشیوفردباشد.الگویوبلنا

عنتواننتوعیفراغتتهتایهنتریبتهپرداختنبهآموزش،رقابتمبتنیاات.بههمینترتیب
هایآموزشیبتهتفتاخرونمتایشتظاهریموضوعرقابتافرادااتکهباشرکتدراینکالس

امتا،طبقتاتاجتمتاعیتعمتیمدادۀتوانبههمتمیفراغتخودبپردازند.البتهدیدگاهوبلنران
نتوعیکتاالینمتادینیتاۀمثابتمصرفوگذراناوقاتفراغتبهةتواننتیجهگرفتکهشیومی

گونتهکتهبوردیتونشتانکنتد.همتانهاییااتکهافرادرابهیکدیگرنزدیکیتادورمتینشانه
هایاجتماعیمیانافتراددرازمرزبندیایمعنادارگذرانفراغتعرصهةمصرفوشیو،دهدمی

تواننتیجهگرفتتپترداختنبتهآمتوزشهنترمی،طبقاتاجتماعیمختلفاات.ازهمینرو
نوعیفعالیتفراغتیدرواقعنوعیانتخابطبقاتیاات.افرادبتاپترداختنبتههنتر)ومثابۀبه
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اجتماعیخودۀهافاصلدیگرفعالیتو...(یا،حتینوعهنریخاصمانندموایقی،نقاشی،تئاتر
،ایتنکننتد.بنتابرکیتدمتیأنزدیکیخودبابرخیدیگترتبردهندوالبتهراازدیگراننشانمی

ارتباطمیانهنروفراغتنوعیکنشارتباطیاات.
(،دونتوع1332)ها،واوقتاتفراغتتمطلتوبایآماتورها،حرفهدرکتاب،1روبرتااتبینز

ازقبتلاهتایگتذر.فراغتتاگتذرکند:فراغتتجتدیوفراغتتازیکدیگرتفکیکمیفراغترا
مانندگردشدرطبیعت،شرکت دنمتناوبتکرارنشوطوربهاندوممکنااتریزینشدهبرنامه

ریتزیودنبتالفتردبرنامتهازاتویهایجدیوااتراحتدرافر.امافراغت،دربازیگروهی
هتایاولفعالیتتۀکنتد:داتتاهداتتهتقستیممتیبههایجدیرااغتد.ااتبینزفرشومی

هتایدومفعالیتتداتتۀهایآموزشیهنرااتت.کهاغلبشاملشرکتدرکالسایغیرحرفه
کردنکلکسیون،حتیپختنهایفراغتیمانندجمعاومعادتداتۀو.عمومیااتۀداوطلبان

هایبندیهنربخشیازفعالیت.دراینداتهااتهیاپرداختنبهبازیموردعالق،غذایخاص
ایگیتریهنترحرفتهآماتورهتایهنتردرشتکلۀفراغتیاات.ااتبینزبهارتباطونقشجامع

پردازد.می
گتذراناوقتاتفراغتتااتت.برایهایهنریها،کاهشاامفعالیتیکیازنگرانیامروزه،

ویتژهبتهفراغتتی،هایهکنندگانتجربترینفراهممامبهشدنآنوتبدیلفراغتشدنایراانه
ممکتنااتتهتاافراطیازراتانهةااتفادوجودآوردهاات.هایزیادیبهنگرانی،جوانانبرای

هاوآموزشهنرراکاهشدهتد.واامپرداختنبهفعالیتراازجوانانبگیردابتکاروخالقیت
تجربتیهنرجویتانیکتهآمتوزشهنترراۀ،بتهمطالعتهاینظریتحقیقبرایپااخبهپراش

کنند،خواهیمپرداخت.فراغتیانتخابمیۀعنوانبرنامبه

 مدل نظری و فرضیات تحقیق
ۀ(درتحقیتقختودبتاارائت2222)2هایهنری،آرتوربروک ایبرایشناختآماتورهاوحرفه

ونگترشهنتریاز،درآمد،تحصتیالتۀلفؤهارابااهمهایمیدانی،آنمدلرگرایونیازداده
ایازشتدهبنتدی(نیزدرتحقیقختودشتناختطبقته1332ربوردیو)ییکدیگرمتمایزکرد پی

،دهتد.درواقتعهتاارائتهمتیبتودنآنایوآمتاتورهایذوقیافرادبرایشناختحرفتهانتخاب
کننتدارتیکهکستبمتیماۀآموزندودرجحسبدانشتخصصیازهنریکهمیهنرجویانبر

پراتشاصتلیتحقیتقایتنااتت:چتهبنتابراین،گیرند.ایتاآماتورقرارمیدرطیفیازحرفه
ثیردارد پااخبهایتنأشانتایوحرفهایغیرحرفهآموزشهنردرعواملیبرنگرشهنرجویان

ایازوعتههایاجتماعیهنرجویانااتت.درایتنمطالعته،مجمپراشمستلزمشناختویژگی
هایفردی)چتوننداز:ویژگیاگیرندکهعبارتمتغیرهاموردانجشوارزیابیمیدانیقرارمی

وشتغلپتدرو،هایاجتماعی)چوندرآمد،شغل،تحصتیالتو...(،ویژگی،هلأجنسیت،ان،ت
هتایهنتریوآشتناییبتاهنتر)ماننتدانتواعاتبکةمادر(،میزانشناختهنرجویانازگستر

                                                 
1. Robert A Stebbins 
2. Arthur C Brooks 
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هاوجشنوارهوهاهایهنری)مانندنگارخانهعرصههادرنرمندانوآثارشان(،میزانحضورآنه
ای،اوقتاتمانندمصرفراانه)هایفرهنگیویژگیوشانبهمحافلهنری(،هاوداترایموزه

اتنجش»ایتنمتغیرهتادرمتدلۀ.مجموعت(والگویمصرفهنری،هایذوقیفراغت،انتخاب
نشاندادهشدهاات.«هایآموزشهنربهکالسنرجویاننگرشه








 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 های آموزش هنر مدل سنجش نگرش هنرجویان به کالس


اصتلیعبتارتااتتازاینکتهنگترشهنرجویتانبتاۀهایتحقیق،فرضیمتناظرباپراش

رمراکتزآمتوزشایدوحرفتهایغیرحرفههایفردیواجتماعیمتفاوت،بانوعآموزشویژگی
ۀعلیتیمیانمتغیرهایمستقلووابستتۀداریدارند.مدلتحلیلیتحقیقرابطاهنرتفاوتمعن
ها،فرضیاتیکهدرتوصتیفودهد.درقسمتیافتهعنوانفرضیاتتحقیقنشانمیتحقیقرابه

اند.هشدوبررایهنراهمیتداشتندگزارشایغیرحرفهتبیینآموزش

 روش تحقیق
ایبرایانجامتحقیقدراطحواتیعااتت.ایتنشتیوهبتهمتاکمتکتحلیلپیمایشی،شیوه

هتایمشخصتاتیازویژگتیةکتهدربرگیرنتد،هایمیدانیآوریماتریسیازدادهکندباجمعمی
یابیم.هنردرجامعهداتفردیواجتماعیهنرجویاناات،بهتوصیفمناابیازوضعیتآموزش
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کنندههنرجویانشرکتوواحدنمونه،و1نامههامبتنیبرتوزیعپراشادهگردآوریدشیوة

ۀااتت.حجتمجامعتهنریومراکزآموزشهنرشارتاترانهایهسؤامهاینقاشیدرکالس

ااتاسفرمتولهتایآموزشتی.بترکنندگاندرکالسشرکتۀازهمااتآماریتحقیقعبارت

اتآمدکهدبه21/111ۀنمونۀد،تعدادجامعشاابهکهبامشخصاتوفرمولزیرمح،کوکران

نفردرنظرگرفتهشد.222برایاطمینانازپوششخطاتعدادافرادنمونه

55/=e:11/8 2اطمینانۀفاصل=s:هتاییعنتینگترشبتهکتالس،واریان متغیروابستته

ضریباطمینان:t=31/1آموزشی 





و،ششدتوزیتعمنااتبیازنظترجغرافیتایی،اجتمتاعیگیری،تالنمونهةبرایصحتشیو

یا«مرکزشار»اغلبمراکزآموزشیفعالدر،داتآید.بااینحالفرهنگیمیانهنرجویانبه

قرارداشتندوهنرجویانازنقاطمختلفتارانبرایآمتوزشبتهایتن«باالیشاربهمرکزرو»

ریاینتحقیقنیزبرهمینموقعیتجغرافیایشاریگینمونهبنابراین،کنند مراکزمراجعهمی

ۀشتدهدرمتغیتروابستتهتایطراحتیمتمرکزشد.همچنینضریبآلفایکرونباخبترایگویته

داتآمدبه125/2،برابربا«ایغیرحرفهوایحرفهآموزشهنرجویانبهنگرش»یعنی،تحقیق

یاپایاییالزمبرخورداراات.3شدهازقابلیتاعتمادطراحیۀنامکهنشاندادپراش

 های تحقیق یافته
هتایبتودنکتالسایاااسطیفتیازتفننتییتاحرفتهدراینبخش،ابتدانگرشهنرجویانبر

هایفردیهنرجویتان،هاموردانجشقرارخواهدگرفت.اپ تأثیرویژگیآموزشیبرایآن

ۀاجتمتاعیومحتلاتکونتوهتایاجتمتاعیماننتدطبقتمانندجنسیتوانونیزویژگتی

هایهنتری،وذائقتۀهایهنری،میزانآشناییباابکمتغیرهاییچونمیزانحضوردرعرصه

ایهنرجویانموردانجشوآزمونقرارخواهدگرفت.زیباشناختیبرنگرشتفننیتحرفه



                                                 
یتربوردیتوکتهدردةپتیشتنامۀطراحتینامهدونمونهتحقیقاهمیتداشتند اولپراش.درطراحیاینپراش1

نامتۀ(کهپراتش1331(منتشرشدهودومتحقیقاعظمراودرادوخشایارشایگان)1332)تمایزضمیمۀکتاب
صورتبومیطراحیکردهاات.البتههدفوبرنامۀپژوهشاینتحقیقشباهتیباتحقیقاتنتامبردهبوردیورابه

هاازتحقیقاتپیشینکمکگرفتهشدهاات.ندارد،بلکهدرتعریفعملیاتیبرخیمتغیر
اینااتکهمیانگینواقعیبایکاحتمالمشتخ (confidence interval)اطمینانۀمنظورازمفاومفاصل.2

اطمینتانۀارزشمیتانگینجمعیتتنمونتهااتت،فاصتلxچنانچهبگتوییم،تعبیردیگر.بهگیرددرآنقرارمی

)( .(1381:128اات)ااروخانی،رتزیرصوبهمیانگینجمعیتواقعی 00 exe،xx 
3. Reliability 

2

22

e

st
n  21/131 

 

   
 

25/ 

8/12*81/3 
 



 هنر یآموزش همگان

 
11 

 

 های آموزش هنر به کالس هنرجویاننگرش 
18«کردناوقاتفراغتتااتتهابرایپراینکالسشرکتدرآیا»درپااخبهاینپراشکه

هایهنریشرکتکردناوقاتفراغتدرکالسبرایپراندکهصرفاًهنرجویانپااخدادهدرصد
درصدتصتمیمدارنتد5/11ند.همچنینافقاحدیبااینگفتهمودرصدتا32گرچه کنندنمی

ایدنبالواهندآموزشهنرراتااطححرفهخدرصدمی81خودتبدیلکنندوۀهنررابهحرف
هتابودنآموزشهنربرایهنرجویانااتواشتیاقآنهایدیگرنیزبیانگرجدیکنند.پراش

هابرایشتانخیلتیاندکالسهاگفتهدرصدآن5/18دهد.رابرایآموزشتکمیلیهنرنشانمی
درصتدبتاایتن5/1فقطوخواهندکردناموشرکتهاثبتمامااتودرهرشرایطیدردوره

کردنآموزشتاهابرایدنبالهابرایهنرجویانواشتیاقآنبودنکالس.جدیاندمخالفگفته
هامعتقدنتدشترکتدرصدآن31بلکه،هانداردهایفراغتیآنای،منافاتیبابرنامهاطححرفه
درصدنیزبااین5/38فراغتاات البتهکردناوقاتخوبیبرایپرۀهایهنری،برنامدرکالس

گوهتایوهتایکیفتیوگفتتدانند.امتامصتاحبهفراغتیمیندوآموزشهنرراغیرانظرمخالف
طرفتینظتربتیزمینتهدرصدافرادیکهدراین5/21میدانیباهنرجویانحاکیازآنبودکه

خواهنتداتتامتاازآنجتاکتهنمتیخوبیبرایفراغتتاۀ،بیشترمعتقدندکههنربرنامداشتند
.اندکردههنرشانفقطارگرمیتلقیشودنظریمیانهابراز

 های آموزشی . فراوانی نگرش هنرجویان به کالس1جدول 

کامالً 
وافقمم

کامالًمخالفمحدیتاموافقم
مخالفم

کردناوقاتهابرایپرشرکتدراینکالس
فراغتمناات.

2/55/15/132/122/28

5/32/82/122/315/33خودتبدیلکنم.ۀکنمهنررابهحرففکرنمی

هایآموزشینقاشیراتاتصمیمدارمکالس
کنم.ایدنبالاطححرفه

5/555/252/152/22/2

کنمامافکردرکالسنقاشیشرکتمی
خودکنم.ۀکنمهنرراحرفنمی

2/12/85/115/352/33

5/512/215/112/12/5خودتبدیلکنم.ةآیندۀحرفرابهرهنتصمیمدارم

درماماات درهرشرایطیهابرایمخیلیکالس
.ناموشرکتخواهمکردهاثبتدوره

2/115/325/185/25/2

کردنخوبیبرایپرۀ،برنامیهایهنرکالس
اوقاتفراغتاات.

2/132/215/215/212/11

هایهاتأثیریبرماارتالسشرکتدراینک
هنریمننداشت.

5/25/12/32/312/53

ثیرکمیدرأهنرذاتیااتوآموزشت
شدندارد.هنرمند

2/55/12/222/115/21

کمکیبهاوادیهنریهاکالسدرشرکت
کند.هنریوپرورشذوقهنرینمی

5/15/12/15/315/58
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هتایدرصدهنرجویانمعتقتدبودنتدشترکتدرکتالس83هایآموزشیدرارزیابیکالس
کههنرویژگیذاتتی،ثیرخوبیداشتهاات.برخالفاینایدهأشانتهایهنریهنریبرماارت

فقطکیددارند،أایبرآنتآیدوالبتهبرخیهنرمندانحرفهداتنمیافرادااتوباآموزشبه
بلکتهآمتوختنی،هاهنررانهذاتیدرصدآن5/18ندودرصدهنرجویانبااینایدهموافقبود5

هتابتهاتوادهنتریوبودندکهشرکتدراینکالسبرایننظرهادرصدآن5/33دانستند.می
کند.پرورشذوقهنریافرادکمکزیادیمی

ایغیرحرفتهاول(طیفیازنگرشهنرجویانبهۀ)هفتگویشدهمطرحهایپراشمجموعه
میتانگینۀهتاومقایستدهتد.ازترکیتبایتنپراتشبودنآموزشهنررانشانمتییاوحرفه

آیتدکتهاغلتبهنرجویتانداتمتی(ایننتیجهبه21(بامیانگینمعیار)11/21آمده)داتبه
اییاحتیتبتدیلآنندهنرراتااطححرفهکنمینگرشیجدیبهآموزشهنردارندوتالش

ند.خوددنبالکنۀبهحرف

 های فردی هنرجویان ویژگی
ازمجمتوعتحقیقنیزنشتاندادکتهاینهستند.زنانهایهنریکنندگانکالساغلبشرکت

زنهتادرصتدآن32درصتدهنرجویتانمتردو12فقتطدشمصاحبههاباآنهنرجوکه222
هتایسگوهایمیدانیحاکیازآنبودکتهمتردانبیشتتردرکتالو.شواهدعینیوگفتبودند

هتایکننتدوزنتانبیشتتردرکتالسشترکتمتی،ماننتدتتاریخهنترونقتدهنتر،نظریهنر
آموزیهنر.ماارت

12تتاهنرجتویاتاله12هنرجتویایکهگونهبه طیفانیهنرجویانبسیارمتنوعبود
بهاالوبیشترینفراوانیمربوط25هازیردرصدآن52حضورداشتند.انهااالهدرکالس

،میتانگیناتنیهنرجویتانهاال12و12یعنی،نگرفتنمواردااتثنایینظراالبود.بادر13
درصتد5/11کتهدادهانشانیافتههمچنینتراات.قبولمکهداتآمدبهاال21تا25بین

دهتدآمتوزشهنتربتازمتانآزادونشانمیکهنداهلأهامتدرصدآن1/22هنرجویانمجردو
ازهنرجویتانپت ازازدواجیبستیار،بهعبارتدیگردورانتجردرابطهدارد درغتبیشترفرا

کنند.آموزشهنررادنبالنمی
درصتدهنرجویتانتحصتیالت32 هنرجویانحاکیازآنبودکتهمیزانتحصیالتبررای

ی ودکترلیساندرصدفوق3و،درصدلیسان 11درصدفوقدیپلم،11دیپلموزیردیپلم،
درصتددر53درحتالیکته.تحصیلیمرتبطبتاهنتردارنتدۀرشتنیزهادرصدآن5/11دارند.

،شنااتیشنااتیوروانماننتدجامعته،علتومانستانیومانداتیوهایمختلفپزشکیشتهر
.دهدراتشکیلمیهاتخصصیآنشغلیوغیرقغیریکنندوهنربخشیازعالتحصیلمی

هتابتههایفتردیهنرجویتانونگترشآنتحقیقمبنیبراینکهمیانویژگیاول ۀفرضی
بامتغیرهایمختلفان،جنستیت،وای(رابطهوجودداردحرفهتهایآموزشی)تفننیکالس

هتاینگرشبتهکتالسمیانمتغیرانوکهتحصیالتموردآزمونقرارگرفت.نتایجنشانداد
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( یعنیهرچهانهنرجویانr=-0.144;sig=0.048)1ریوجوددارددارابطۀمعنا(H1)آموزشی
امتاهرچتهاتن،تترااتتهتایآموزشتیفراغتتیوتفننتیبهکالسهاآنبیشترباشدنگرش

میتانمتغیرهتایترااتت.تروتخصصیایهاحرفهبهکالسهاآنهنرجویانکمترباشدنگرش
وجودندارد.معناداریرابطۀ،هایآموزشیکالسبههنرجویانجنسیتوتحصیالتونگرش

 های اجتماعی و طبقاتی هنرجویان ویژگی
،دورازانتظتارنیستتقراردارنداال21تا13اغلبهنرآموزاندرگروهانیاینکهباتوجهبه

دانشتجو،هتاآندرصد5/33هانشاندادکهشاغلنباشند.یافتهدرصدکلهنرجویان5/11که
ازمیتاننتد.ادرصتدشتاغل5/23و،درصتدبیکتار5/11،درصدمحصل3دار،خانهدرصد5/11

یهتانادرصتدکارمنتداتازم5/18یدولتتی،هتانادرصدکارمنداتازم5/8،شاغلهنرجویان
درصدشاغلدربازارآزادهستند.5/8،وخصوصی
.هااتآندینهایاجتماعیهنرجویان،مستلزمبررایتحصیالتوشغلوالویژگیۀمطالع

درصد12هنرجویانتحصیالتدیپلموزیردیپلم،ان پدرازدرصد51دهدکههانشانمییافته
15،دارنتد.همچنتینیلیسان ودکتتردرصدفوق5/11و،درصدلیسان 5/18فوقدیپلم،
درصتد11درصتدفتوقدیتپلم،5/11هنرجویانتحصیالتدیپلموزیتردیتپلم،اندرصدمادر

انپتدرازدرصد2/13هانشاندادکهیافتهدارند.یلیسان ودکتردرصدفوق5/3و،یسان ل
درصدکارمنتد11،ویدولتیهانادرصدکارمنداازم3/31ندواهنرجویاندربازارآزادشاغل

ند.ایخصوصیهانااازم
بتودنلومستتقلشانپرایدهشدتتادرصتورتشتاغازهنرجویانمیانگیندرآمدماهیانه

هانشاندادکتهشانراگزارشکنند.یافتهدرغیراینصورتدرآمدپدرودرآمدخودیاهمسر
تایتک522درصدبین5/21هزارتوماندرماهدارند 522درآمدیکمترازهاآندرصد5/11

دوونتیمونتیمتتادرصتدبتینیتک11ونیممیلیون،درصدبینیکتایک21میلیونتومان،
درصدبیشازچاتارمیلیتونتومتان5/8درصدبیندوونیمتاچاارمیلیون،و5/12میلیون،

درصتددرآمتد13و،درصددرآمدمتواط13درصددرآمدپایین،38،درآمددارند.بهعبارتی
باالییدارند.

اما،ممکنااتودرآمد،،ارمایهافرادبافاراتمفصلیازداراییاجتماعی ۀانجشطبق
خوداظاتاریةازشیو،مواردۀبودنانجشهمطوالنیهاوبودنارزیابیداراییباتوجهبهنسبی
شتودخودشتاند.دراینروشازافرادخوااتهمیشواجتماعیااتفادهمیۀبرایانجشطبق

اتخمتینشانراارزیابیکنند.البتهاینروشنیزباخطاهتاییهمتراهااتتامتاجتماعیۀطبق
درصتدافتراد13دهدکتهنشانمیهایتحقیق(.یافته1381،دهد)کوهنمیداتمناابیبه
درصتد1و،متواتطۀدرصدطبق5/32متواطروبهباال،ۀدرصدطبق5/52باال،ۀطبقخودرا

پتاییناجتمتاعیارزیتابینکتردهۀطبقدرک خودرااندوالبتههیچپایینارزیابیکردهۀطبق
 اات.

                                                 
.ازآزمونردعبورنکردH0ترفرضبهعبارتدقیق.1
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هتایوضعیتاشتغالونگترشبتهکتالسمعنادارمیانۀتحقیقمبنیبررابطدوم  ۀفرضی
(.F=0.529;df=4;sig=0.715)نشدییدأ(تF-test(پ ازآزمون)H1)آموزشی

هتایافتته .دهتدمتیداتتبهموقعیتاجتماعیازایمحلاکونتنیزارزیابی،عالوهبراین
درصتددرموقعیتتمتواتط1/35،درصدهنرجویاندرموقعیتپایینشتار3/8نشاندادکه

درصددرموقعیتباالیشار1/25و،درصددرموقعیتمتواطروبهباالیشار3/32شاری،
اکونتدارند.

 آموزشی هنرجویانهنری و  ۀسابق
11شازیعنتیتتاپتی،دورانتحصیلمدراته،هنرجویاندرصد5/52برایفراگیریهنرآغاز

اند دورانیاالگیدانسته23تا11شانبههنررادرمندیدرصدآغازعالقه8/35.ااتاالگی
درصد3/1تحصیلدانشگاهیدانست.باپایانتحصیالتمدراهوآغازتوانآنرامقارنکهمی

هبتعمنتدشتدهوشترواالگیبههنترعالقته32درصدپ از8/5االگیو32تا23نادر
بهفراگیریهنرکردهبودند.عاالگیشرو12ازبعدنفر3تحقیقایناند.درآموزشهنرکرده

االونیمااتت بتهبیتانآموزشیهنرجویاندوةنتایجتحقیقنشاندادکهمیانگیندور
هتاآندرصتد3/12،تترطوردقیقه)بندادرصدهنرجویاندرترماولیادومآموزش1/18،دیگر
هتایاطحهاآندرصد1/32وفقط(.بیننددومآموزشمیةدوردردرصد1/28اولوةدوردر

مشتاهداتبیننتد.بهبعتدآمتوزشمتیاومآموزشراگذراندهودراطحایغیرحرفهپایینو
هتایآموزشتیراپت ازدواینیافتهبودکهاغلبهنرجویان،کالسبیانگرمیدانیتحقیقنیز

دهند.کنندوادامهنمیترمرهامی
هاینقاشیبههنرهایدیگرکنندگاندرکالسشرکتدادنتایجتحقیقنشان،عالوهبراین

هنرهتایدیگتریفراگیریبلکهبه،بهنقاشیفقطنههاآندرصد51،پردازند بهعبارتینیزمی
رفتکهآماتورهتایتواننتیجهگ.میاندمشغولوخوشنویسی،چونموایقی،عکاای،گرافیک

شتانبتههنتردرمندیپرورشذوقوعالقهاببهبلکهب،شدنهاینقاشینهبراینقاشکالس
نتوعی،ویژهبرایآماتورهتابه،هایهنریشرکتدرکالس،بهعبارتیکنند.هاشرکتمیکالس
.شانااتهنریۀمندیذائقکردنعالقهآزماییودنبالذوق

توانتتدزمینتتهرابتترایختتانوادهوخویشتتاوندانمتتییفعالیتتتهنتترۀاتتابق،ازاتتویدیگتتر
درصدکسانیکتهدر5/35نتایجتحقیقنشاندادکه.دهدبمندیبههنرپرورشوجاتعالقه
وادر،شتانماننتدپتدر،متادر،بترکننتدیکتیازاعضتایختانوادههایهنریشرکتمتیکالس
ماننتدوندانشتان،شایاعضتایدیگترخوهاآندرصد18پردازدوبهفعالیتهنریمیشانرخواه

هنتریمیتانۀهتیچاتابقهتاآندرصتد5/11،کارهنریدارند.بااینحالۀاابق،داییوعمو
دهتدکتهعتالوهبترناتاداعضایخانوادهوخویشاوندانخودارا ندارند ایننکتهنشتانمتی

ایجتادعالقتهوانگیتزهبترایدرامزیتادیاتنیزهادیگرناادهامانندمدراهوراانه،خانواده
کتردنهابرایدنبالترینمشوقنتایجنشاندادکهمام،کنند.عالوهبراینآموزشهنرایفامی

وهمسر.،ندازمادر،پدر،خواهراترتیبعبارتوآموزشهنربه
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 و پیگیری رویدادهای هنری ی هنریها عرصهمیزان حضور هنرجویان در 
ةدهنتدیارائهونمایشآثارهنریوپیگیریرویدادهایهنترینشتانهانااجعهبهمکمیزانمر

هتاوهنتریشتاملجشتنوارههتایعرصتههنترااتت.عرصتۀمنتدیوحضتوردرمیزانعالقه
هتتا)ماننتتدفتتر(،نگارخانتتهودامتتون،نگتتاهفجتتر،هفتتتةهتتایهنتتری)ماننتتدجشتتنوارنمایشتتگاه
هتایمجتازینمتایشوفتروشآثتارهاوشبکهوحتیاایت،هایدولتیوخصوصی(نگارخانه

برایرفتتنبته،درصد5/15یعنی،تحقیقنشاندادکهاغلبهنرجویاناینهنریاات.نتایج
درصدبهمیزانکمتی5/52همچنین.1گذارندهاینقاشیودیدنآثارتازهوقتکمیمیگالری

درصدبهمیتزانکمتیبترایدیتدنآثتار5/18وندورهامیبرایدیدنآثارنقاشیبهنگارخانه
.روندمیهانادرصدبهاینمک11البته روندهایهنریمیهاوجشنوارهنقاشیبهنمایشگاه
هتادرهاواخبارمربوطبهبرگزارینمایشتگاهبایدازبرنامهیهنرهایعرصهبرایحضوردر

هاورویتدادهایهنتریدرصدازبرنامه5/13اما،دهاودیگررویدادهایهنریمطلعشنگارخانه
توانتدمتینتدکتهاحتمتاالًادرصدپیگیراخبارورویدادهایهنتری5/22البته شوندمطلعنمی

روابطبادیگرهنرجویتانوۀهایتجسمییاازطریقشبکنامههفتهخریدروزنامهودوۀوااطبه
هایهنریودیدنآثارنقاشیمراجعتهایآگاهیازبرنامهترینکارهابرهنرمندانباشد.ازااده

درصتدهنرجویتانبته5/31هایاینترنتیهنریااتت.نتتایجتحقیتقنشتاندادکتهبهاایت
اند.همچنتینهایمراجعهنکردهدرصدبهایناایت5/31اما،اندهایایرانیمراجعهکردهاایت

هامراجعتهدرصدبهایناایت23اما،اندهکردههایهنریخارجیمراجعدرصدبهاایت5/13
اند.نکرده

 پیگیری رویدادهای هنریهای  . فراوانی گویه1جدول 

خیلیزیادزیادحدیتاکمخیلیکم 

هاینقاشیودیدنآثارتازهبرایرفتنبهگالری
گذارید چقدروقتمی

2/235/222/335/132/2

2/225/325/315/115/1روید هامیهنگارخانهآیابرایدیدنآثارنقاشیب

هاوآیابرایدیدنآثارنقاشیبهنمایشگاه
اید هایهنریرفتهجشنواره

5/132/235/355/135/2

هاوهادرنگارخانهبرگزارینمایشگاهۀآیاازبرنام
شوید دیگررویدادهایهنریمطلعمی

2/215/252/322/135/1

هایاینترنتیهنرایرانیبرایدیدنآثاربهاایتآیا
اید نقاشیمراجعهکرده

2/125/132/325/252/11

هایاینترنتیهنرخارجیبرایدیدنآثارآیابهاایت
اید نقاشیمراجعهکرده

2/112/155/212/215/11

 2 2/3 5/21 2/51 5/18پیگیریرویدادهایهنریمیزان

                                                 
بتا«خیلتیزیتاد»و«زیتاد»وهمچنتین«خیلیکتم»و«کم»هایجدولفراوانیمربوطبهگزینۀ.درمتنداده1

یکدیگرجمعشدهاات.



 1931بهار و تابستان ،1شمارۀ ،5دورۀادبیات، و هنر شناسی معهجا     

 

15 
 

 

یارائهونمایشآثارهنریوپیگیریرویتدادهایهنتریهاناانمراجعهبهمکمیانگینمیز
ااتکهدرمقایسهبامیانگیندرصد13/11برابرداتآمده(به2جدولۀگوی1)کهازترکیب

(میزانخیلتیپتایینی.اات21شده،میانگینمعیاربرابرانجیدهۀگوی1معیار)کهباتوجهبه
5/13تتوانگفتتمفاومیمیةبندیدیگرازایناازدریکداته،.بهعبارتیدهدرانشانمی

هتایهنتریدارنتدوازایتنواایت،هاها،نگارخانهکمیبهجشنوارهۀدرصدهنرجویانمراجع
شوند.هامطلعنمیبرنامه

پیگیریرویتدادهایهنتریونگترشبتهمعنادارمیانۀتحقیقمبنیبررابطسوم ۀفرضی
( یعنیهرچتهمیتزانr=-0.243;sig=0.001)شدییدأ(پ ازآزمونتH1)هایآموزشیسکال

تتروایهتایآموزشتیحرفتهبهکالسهنرجویانبیشترباشدنگرشپیگیریرویدادهایهنری
بتههتاآنهنرجویانکمترباشتدنگترشپیگیریرویدادهایهنریاماهرچه،ترااتتخصصی
تراات.همچنیننتایجآزمونهمبستگینشاندادکتهمیتانمیتزانیهافراغتیوتفننکالس

.ایوجودنداردهایهنریرابطههایهنریاینترنتیونگرشبهکالسمراجعهبهاایت
ینمایشهاناازمیزانمراجعهبهمکااتهنریعبارتهایعرصهحضوردر،ازاویدیگر

یهانانتایجنشاندادکهازمیانمکوفرهنگسراها.،هازهموها،مانندنگارخانهآثارهنریۀوارائ
«هنرمنتدانۀخانت»و«هنرهتایمعاصتر»ةمتوز،مختلفدرنمایش،ارائهیافروشآثارهنتری

دهد.همچنینرانشانمیهانامیزانمراجعهبهاینمک3اند.جدولبیشترینمراجعهراداشته
5/13اندوکردهمراجعهنهاناکدامازاینمکدرصدبههیچ5/8فقطهاحاکیازآنبودکهیافته

،مکان1درصدبا25مکان،3درصدبا22آشناهستند.همچنینهاآندرصدحداقلبایکیاز
اند.مراجعهکردههاآنمکانآشناییدارندوبه5درصدباهر1و

 
 های نمایش آثار هنری . فراوانی مراجعه به مکان9جدول 

نکردهمراجعهکردهمراجعه 

5/185/31هنرمندانۀخان

5/135/32هنرهایمعاصرتارانةموز

2/282/12)فرهنگستانهنر(صباۀنگارخان

5/525/13تاالروحدت

2/282/15نگاهنمایشگاههفت


هنتریبردانتشوانباشتتهاآنندومراجعهبهاهایهنریگنجینهظیحفهاناهامکموزه

بتههاآندرصد5/53کاخاعدآبادوةموزدرصدهنرجویانبه15نتایجنشاندادکهافزاید.می
،ایترانبااتتاندرصتد(5/11)نیاورانةموز،مراتببعددر.اندهکردکاخگلستانمراجعهةموز
.انتدهدرصد(موردبازدیدقرارگرفت25)فرشةوموز،درصد(5/23)،رضاعباایدرصد(5/33)

بتودهدرصتد(5/3)هنرفلسطینةوموزدرصد(5/1))ع(امامعلیةکمترینمراجعهنیزبهموز
اندوهکردمراجعهنهاناکدامازاینمکدرصدبههیچ5/5فقطهاحاکیازآنبودکهاات.یافته
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متوزه1درصتدافترادحتداقلبته52تقریبتاًآشناهستتند.هاآندرصدحداقلبایکیاز5/11
1فقتطشدهتعتدادکمتیااتت.هایپرایدهاندکهالبتهدرمقایسهباتعدادموزهمراجعهکرده

اند.کردهنشده(دیدپرایدهةموز11موزه)از1بیشازازدرصدازهنرجویان
درصدتاکنونبههیچفرهنگسراییمراجعته51شدهمصاحبههاباآنکهافرادیازمجموع

فرهنگستراهاآناندکهدرنزدیکیمحلاکونتگفتههاآندرصداز5/18،بااینحال.اندنکرده
دهتدکتهبتا.ایننکتهنشانمیااتتشاندرصددورازمحلاکون5/31درموردوجودداردو

انتدازیفرهنگستراها،تتاکنوندرارائتهونمتایشآثتارهنترییتابرگتزاریای وراهأوجودت
اند.رایجذبهنرجویانموفقعملنکردههایهنریبکالس


 . فراوانی نزدیکی فرهنگسرا به محل سکونت4جدول 

درصدفراوانیفراوانی 

 115/23نزدیک

 2/15 32تقریباًنزدیک

 5/21 13دور

 2/12 22خیلیدور

 2/122 222کل


ینمتایشوهتانامیزانمراجعهبهمکازترکیبیهنریهاعرصهحضوردرشاخ میزان

،صبا،تاالروحتدتۀهنرهایمعاصرتاران،نگارخانةهنرمندان،موزۀآثارهنری)مانندخانۀارائ
ایرانبااتان،کاخگلستتان،رضتاعبااتی،ةموزها)نگاه(ومیزانرفتنبهموزهونمایشگاههفت

هنترفلستطین(ةزمتوو،جواهراتملی،هنرهایملی،اعدآباد،نیاوران،اینما،امامعلی،فرش
1محاابهشد.

هنتریوهتایعرصتهمیزانحضتوردرمعنادارمیانۀتحقیقمبنیبررابطچهارم ۀفرضی
( یعنتیr=-0.154;sig=0.029)شتدییتدأ(پت ازآزمتونتH1)هایآموزشینگرشبهکالس
هتایآموزشتینگرشهنرجویانبهکالس،بیشترباشدیهنریهاعرصهحضوردرهرچهمیزان

هانگرشبهکالس،کمترباشدهنرییهاناحضوردرمکوهرچهترااتتروتخصصیایحرفه
تراات.فراغتیوتفننی

 هنرجویان میزان شناخت هنری
شانبانقاشتانایرانتی:میزانآشناییشدمیزانشناختهنریهنرجویانبااهشاخ ارزیابی

نقاشاننوگراومعاصرایرانیماننتدونیزضاعباای،الدینبازادور)کالایکایرانیمانندکمال
پرویزتناولیوایراندرودی(،نقاشانخارجی)کالایکغربتیماننتدداوینچتیومیکتلآنتژو

                                                 
و1ایازمیزانمراجعاتدریافتکرد.متثالًهنرجتوییکتهبتهیتکمکتانمراجعتهکتردهنمترة.هرهنرجونمره1

دریافتتکترد.بتهایتنترتیتب،شتاخ میتزانحضتوردر1هنرجوییکهبههفتمکانمراجعتهکتردهنمترة
ایطراحیشد.هایهنری،متغیریدراطحفاصلهعرصه
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هتایهنتری)ماننتدکوبیستم،واتبک،(کاندینستکیمدرنیستغربیچونجکسونپتوالکو
 وانواعدیگر(.،ئالیسم،پاپآرت،نگارگریراور

نقاشانختارجیآنباۀمقایسو(21/11بانقاشانایرانی)هنرجویاننمیزانآشناییمیانگی
کهاغلبهنرجویانآشناییبیشتتریبتانقاشتانختارجیدارنتدودرواقتعداد(نشان51/22)

زیتادنیستت.در،ایرانتینتوگرایویتژهنقاشتانمدرنیستتوبته،بانقاشانایرانیهاآنآشنایی
(حتاکیازآن31(بامیانگینمعیار)18/31میانگینمیزانآشناییبانقاشان)ۀمقایس،مجموع

کمیازاطحمتواطبیشتراات.فقطااتکهمیزانآشناییهنرجویانبانقاشان
رایهنتریهتادرصتدهنرجویتاناتبک8/32شدهمصاحبههاباآنازمجموعافرادیکه

هتایهنتریدارنتد.اتبکبتاختوبیدآشتناییدرص5/15و،آشناییکم12/21 شنااندنمی
(حاکیازآن22(بامیانگینمعیار)28/21)یایهنرهمیانگینمیزانآشناییباابکۀمقایس

هایهنریکمیازاطحمتواطبیشتراات.ااتکهمیزانآشناییهنرجویانباابک
ونگترشبتهمیتزانشتناختهنتریمعنتادارمیتانۀتحقیقمبنیبررابطتپنجم ۀفرضی

( یعنیهرچهشناختr=-0.349;sig=0.000)شدییدأ(پ ازآزمونتH1)هایآموزشیکالس
هتایآموزشتیبتهکتالسهتاآنهایهنریبیشتترباشتدنگترشنقاشانوابکازهنرجویان

هتابتهکتالسهتاآناماهرچهاینشناختکمتترباشتد،نگترش،ترااتتروتخصصیایحرفه
تراات.نیفراغتیوتفن

 زیباشناختی هنرجویان ۀذائق
اات.همچنینانتیومدرنهنرجویانبههنردیدگاهزیباشناختیهنرجویانبهمعنایۀذائق

طبیعت،منظره،مکتباقاخانهچوننقاشیآثارانواعبامندیهنرجویانمیزانآشناییوعالقه
هنتتریۀنشتتانگرذائقتتهتتاآننتتوعمصتترفهنتتری،ااتتت.درناایتتتتتتابلوفتترشو،جتتانبتتی
کننتدصتنایعهافکترمتیدرصدآن13ارزیابینگرشهنرجویانبههنرنشاندادکههاات.آن

نیتزهنرمندانتهااتتواثترهنتریمحستوب،بافیوتزیینپارچتهمانندکوبلن،داتیخانگی
»دکتهانفلخادرصدباایننظرم5/11،ند.همچنینادرصدباایننظرمخالف8فقطشودومی

52داننتد.درصدصنایعداتیراهنرنمتی8فقط،و«صنایعداتیبیشترصنعتااتنههنر
درصتدبتاایتننظتر12داننتدوخوبیازیکاثرهنتریمتیۀگرارانموندرصدنقاشیطبیعت

درصدبتا5/12آورندوالبتهاندکهازنقاشیانتزاعیاردرنمیدرصدنظرداده5/21ند.امخالف
38هایدکوراتیوداشتهباشتدودرصدمعتقدندکهنقاشیبایدویژگی5/11ند.اایننظرمخالف

کتردنااتتوخطتیدرصدنقاشیمدرنفقطخط5/25درصدنظریمخالفایندارند.بهنظر
5/15نتد.ادرصتدبتاایتننظترمختالف11،درمقابتل دهتدبتوانتدآنراانجتامایمیهربچه

درصدباایننظتر5/13فقطدانندوخوبیازیکاثرهنریمیۀهایفرشچیانرانمونارگرینگ
قتدرزیبتاباشتدکتهنقاشیبایتدآنیکهیکتابلوبرایننظرنددرصد31اند.همچنینمخالف

درصدنظریمخالفدارند.33امادرمقابلآویخت،دیوارخانهبربشودآنرا
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 ش هنری هنرجویان. فراوانی نگر5جدول 
 

کامالً 
موافقم

مخالفمحدیتاموافقم
کامالً
مخالفم

بافیوتزیینکنمصنایعداتیخانگیمانندکوبلنفکرمی
شود.پارچهنیزهنرمندانهااتواثرهنریمحسوبمی

5/315/382/35/15/3

2/32/55/215/512/13کنمصنایعداتیبیشترصنعتااتنههنر.فکرمی

5/115/312/382/82/2دانم.خوبیازیکاثرهنریمیۀگرارانموننقاشیطبیعت

5/12/222/335/252/15آورم.ازنقاشیانتزاعیاردرنمی

2/35/115/112/282/12هایدکوراتیوداشتهباشد.بهنظرمننقاشیبایدویژگی
هروااتکردنخطیبهنظرمننقاشیمدرنفقطخط

دهد.بتواندآنراانجامایمیبچه
5/132/125/125/255/38

خوبیازیکاثرهنریۀهایفرشچیانرانموننگارگری
دانم.می

5/232/312/215/12/1

قدرزیباباشدکهنقاشیبایدآنیکنمیکتابلوفکرمی
.آویختبشودآنرارویدیوارخانه

5/135/112/212/212/15


طیفیازنگرشانتیومدرنبهصنایعداتی5شدهدرجدولمطرحهایپراشمجموعه

گرا،آثتارنگتارگری،نقاشتینقاشیطبیعتو،مانندتزیینپارچهوصنایعداتیانتی،خانگی
هادیدگاهاینمیانگینمجموعۀ مقایسکندارزیابیمیونقاشیمدرن،انتزاعی،نقاشیدکوراتیو

دیدگاهمدرنیستیدربردهدکهدیدگاهانتیبههنر(نشانمی21(بامیانگینمعیار)21/22)
بینهنرجویانغالباات.

هتاینگرشهنریونگترشبتهکتالسمعنادارمیانۀتحقیقمبنیبررابطششم ۀفرضی
( یعنیهرچهنگترشهنرجویتانr=-0.304;sig=0.000)شدییدأ(پ ازآزمونتH1)آموزشی

امتا،ترااتتروتخصصیایهایآموزشیحرفهبهکالسهاآنبههنربیشترمدرنباشدنگرش
تراات.هافراغتیوتفننیبهکالسهاآنترباشدنگرشهرچهنگرشهنرجویانبههنرانتی

داتتآمتدایننتیجهبهنوعاثرنقاشیمندیهنرجویانبامیزانآشناییوعالقهبررایدر
.البتتهنتدمندجانبیشترعالقتهنقاشیمنظرهوطبیعتبیةواوژشیوهبههاآندرصد11که
متوردةدرصدنگارگریایرانیراشیو5/58ایندارند.همچنیندرصدنیزبهاینشیوهعالقه22
آنرادرصداصتال11ًایندارندودرصدبهاینشیوهعالقه22 گرچهاندخوداعالمکردهۀعالق
اگرچته مندانزیادیدارددرصدعالقه5/53نقاشیاوررئالیستیبا،بعدۀشنااند.درمرتبینم
کانستپتچوالایندارنتد.درصدبهآنعالقته5/11شنااندونقاشیرانمیةرصداینشیود28

منتدیکتموبیشتترینمیتزاندرصدمیزانعالقته32درصدونقاشیهایپررئالبا35آرتبا
زیتراایتنمصتاحبهبتا،البتهدورازانتظتارنبتودکهبودنرادرمیانهنرجویاندارندهناشناخت

ماتمۀهتاندارنتد.امتانکتتهنوزشناختیازاینشیوههاآنهنرجویانآماتورانجامشدهواغلب
22درصدهنرجویانباآنآشناییندارنتدودربرابتر11نقاشیمکتباقاخانهااتکهةدربار
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ایندارنتد.دیگتردرصتدبتهآنعالقته33،ندمندکهبهاینشیوهوجریانهنریعالقه،درصد
هتایمشتابهقتراروتابلوفرشدروضعیت،خانهنگاریمذهبی،نقاشیقاوههامانندشمایلشیوه
آشناییندارنتدبتاهاآنهاآشناهستندوکسانیکهبایعنیتعدادکسانیکهبااینشیوه،دارند

هایرادربینهنرجویاندارند.ازمجموعدادهگیعالقکدیگربرابرااتامابیشترینمیزانبیی
هتاودرصتدازهنرجویتانهتیچاطالعتیازانتوعشتیوه15/23توانگفتکتهآمدهمیداتبه

شدهندارند.هایهنریپرایدهگونه
شانگرجایگاهاثرهنتریدرزنتدگیتواندننوعاثربردیوارخانهومحلکارمیعالوهبراین،

دهتدکتههتانشتانمتیباشتد.دادههنرجویتانانتخابذوقیزیباشناختیوۀونشانگرذائقفرد
وپواتربیشترینمصرفرابردیتوارخانتهومحتلکتاردارد.در،عکااییصنایعداتی،تابلو

اثرنقاشیوکوبلنکمترینااتفادهرادارد.،مقابل
متدلااتاسبترهتایآمتوزشهنتربهکالسهنرجویاننگرشتحلیلتبیینیهدرپایان،ب

نگترشهنرجویتانبتهآمتوزشثربترؤمتمتغیرهتایۀهمتۀمجموعتپرداختهشدورگرایونی
(پ ازاصالحBackwardآزمون)بهروشایننااییۀنتیج.بررایشدایوحرفهایغیرحرفه
نیمتدل(،ضتریبتبیت1شتتند)بعتدازاصتالحکتهاثترکمتیدایهاوحذفمتغیرهایضریب

R
2
آموزشتی،ترم:متغیرهاییکهدرمدلنااییباقیماندندعبارتبودندازرانشانداد.0.46= 
.هاباابکییآشناوی،نگرشهنر،هنریریانفراگ

 گیری بندی و نتیجه جمع
رمراکتزفرهنگتیوداننتدبتاشترکتدمتینمکفتیمشتاقانهنرکهآموزشهنردرمدارسرا

کنند.اگرچهممکنااتاینافرادقخودرادراوقاتفراغتدنبالمییهایهنریعالآموزشگاه
وآثتارهنتری،،هتاها،تکنیکباابکهاآنۀآشناییاولی،ایدنبالنکنندهنرراتااطوححرفه

آمتوزشهنتربتااصتولایغیرحرفههایکند.افراددردورهرابهمخاطبانهنرتبدیلمیهاآن
شوند،وباآشنایینستبیکتهازتتاریخهنتروآثتارآشنامی«دیدنهنر»و«خلقهنر»ایپایه

آماتورهتا، درواقتعکننتدارزیابیمیراباترهنریهایابکآورند،داتمیهنریبرجستهبه
فرهنتگبصترییارتقاکنندوموجبگراعملمیگراوعاموااطمیانهنرخاصۀحلقۀمثاببه

وهمگانیهنرهمبایدمتوردتوجتهایغیرحرفهپرداختنبهآموزش،د.ازاینروشونجامعهمی
گیرد.بکارشناااناجتماعیوهمموردتوجهکارشنااانهنریقرار

برایتبیینجایگاهآموزشهمگانیهنر،ابتداچاتارنتوعآمتوزشازیکتدیگر،دراینمقاله
وآمتوزش،ای،آمتوزشتخصصتی،آمتوزشعمتومیآموزشحرفهعبارتبوداز:دکهشمتمایز

برجستتهبرگتزاراندتایختاصبتاحضتورااتهتاانایهنراغلبدرمکهمگانی.آموزشحرفه
ایدرمتدتحرفتههتایکوتتاههایمعروفیابرگزاریدورهمانندآموزشدرآموزشگاه شودمی

وآمتوزش.شتودهتادنبتالمتیموزشهنردردانشگاهتخصصیآهایها.دورههاوموزهنگارخانه
صتورتآمتوزانایاات،بترایفراگیتریدانتشکهدرواقعهمانآموزشمدراه،عمومیهنر

اکزفرهنگیچتونترازآموزشهنرااتکهدرمر.اماآموزشهمگانیهنرصورتیعامگیردمی
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 شتودفرهنگیوهنریدنبالمتیهایهاسؤوم،هایفرهنگ،ارایمحالتفرهنگسراها،خانه
پردازند.هایاوقاتفراغتنیزبهآموزشهنرمیریزیدربرنامهیهایتابستانبرخیدوره
اغلتبازطبقتاتمتواتطوهایاینتحقیقنشاندادکههنرجویانمراکتزآموزشتییافته

هابستیارانتدکااتت.ساندواامطبقاتپایینجامعهدراینکالمتواطروبهباالیجامعه
تترجامعتهااتت.ریتزیدراقشتارپتاییندهندةضرورتتوجهمضاعفبتهبرنامتهاینامرنشان

راهیبرایگذرانباتراوقتاتعنوانبهاشتیاقافرادبهفراگیریهنرةدهندهمچنیننتایجنشان
ست.آزمونفرضتیاتنیهاآنبودنآموزشهنرنزداهمیتاینبهمعنایبیاگرچهفراغتاات 

قزیباشتناختییقهنتریواتالیتوعال،هایفتردی،اجتمتاعیتحقیقنیزارتباطمیانویژگی
اغلتبدهتد.بودنآموزشهنترنشتانمتیایغیرحرفهایتبهحرفههاآنهنرجویانرابانگرش

احتتیاییهنرراتااطححرفهکنندمیهنرجویاننگرشیجدیبهآموزشهنردارندوتالش
اهمیتوجایگاههنرمیتانافترادةدهندایننکتهنشانکهدخوددنبالکننۀتبدیلآنبهحرف

گذارند.ایتننتیجتهبااینحال،اغلبهنرجویانپ ازدودوره،آموزشهنرراناتماممیاات.
هتایآمتوزشهایدراتیوشتیوةتتدری درکتالسشنااانهدربرنامهضرورتمطالعۀآایب

وجویپااخبهایتنپراتش،کتهچتراذائقتۀزیباشتناختیدهد.جستایرانشانمیرحرفهغی
کننتد،ابعتاددیگتریازمطالعتۀآمتوزششودوکالسراناتمامرهامیهنرجویانارخوردهمی

دهد.ایهنردرایرانرانشانمیهمگانیوغیرحرفه
هاوفضاهایهنتریدارنتد متثالًاننتایجتحقیقنشاندادکههنرجویانارتباطکمیبامک

بستیاریارائهونمایشآثارهنریوپیگیریرویتدادهایهنتریهانابهمکهاآنۀمراجعمیزان
دهتدهنرجویتانیکتهرویتدادهایپاییناات.ایندرحالیااتکهآزمونفرضیاتنشانمتی

دولتتیوهتای)نگارخانتههتا(ونمایشتگاهفترودامتون،نگتاهفجر،هفتتةمانندجشنوارهنری)
نگترشکننتدهتایاینترنتتیدنبتالمتی(راازطریقبازدیدهایتامراجعتهبتهاتایتخصوصی

کننتد.یکتیازعلتلتریبهآموزشهنردارندوبااشتیاقبیشتریآموزشرادنبتالمتیجدی
دیندر(،خشتونتنمتا1381:25حضور کمتر هنرجویاندرفضاهایهنری،بهتعبیربوردیتو)

واردان،آماتورهتا،هایهنریاات.اینخشونت،باایجادتمایزوفاصله،مانعازحضورتازهعرصه
هتایهنتریهتاوآموزشتگاهشود.بنابراین،باترااتدرمؤاستهداتانبهحلقۀهنرمیوخام

هتانیتزتوجتهههاوجشنوارهایبازدیدازنمایشگاههایتدری ،بهبرنامهعالوهبرارائۀارفصل
شودتااشتیاقهنرجویانبرایحضوردراینفضاهایبیشترشود.

هتایهانیزحاکیازآنبودکهمیتزانآشتناییهنرجویتانبتااتبکبخشدیگریازیافته
هاوشیوةکارنقاشتانهاباابکهنریوشیوةکارنقاشاندرحدمتواطاات،اماآشناییآن

نومعاصرایران(بسیارکمترازنقاشانختارجیااتت.درحتالیکتهایرانی)حتینقاشانمدر
هاوشیوةکارنقاشتاندارنتد،آزمونفرضیاتنشاندادهنرجویانیکهآشناییبیشتریباابک

هابهامریمکتانیکیوتریبهآموزشهنردارند.متأافانه،آموزشهنردرمؤاسهنگرشجدی
نمایانهمحدودشدهااتوبهآموزشتاریخهنردهایطبیعتهاوشگرتقلیدیدرآموزششیوه

هتایشتود.درحتالیکتهیکتیازاهتدافاصتلیآمتوزشدرکنارکارکارگاهیکمترتوجهمی
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بادیدنآثاربرجستتهدرتتاریخ«دیدن»ایپرورشذائقۀزیباشناختیوتواناییخوبغیرحرفه
هنراات.

هنترتبیتینوبترایغیرحرفتهمیآمتوزشهمگتانیوتالششدابعادمفاتو،دراینمقاله
هتایآمتوزشعنوانزیراتاختبلکهبه،فرهنگیۀعنوانیکبرنامبهفقطآن،نهۀضرورتتواع

شدنایبرایدموکراتیکد.آموزشهمگانیهنرنهتناارویهشوکیدأت،ایهنرتخصصیوحرفه
هایهنتربهارزشفقطراینآموزش،فرهنگ،بلکهگامیدرجاتدموکراایفرهنگیاات.د

یابد.درهمتینعموممردمنیزجایگاهواهمیتمیالیقهوعالقۀبلکه،شودگراتوجهنمینخبه
شود.فرهنگبصریفراهممییبسترامکانبابوداوادبصریودرناایتارتقا
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