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تاریخ دریافت92/9/22 :

هدف اصلی این پژوهش،بررسی نقش آموزشهای ارائهشده در کانونهای فرهنگی_تربیتی آموزشوپرورش بر تربیت هنری
دانشآموزان است .روش پژوهش ،توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را دانشآموزان مراجعهکننده به این
کانونها و مدرسان شاغل در کانونهای فرهنگی_تربیتی شهر سنندج تشکیل میدهد که به ترتیب شامل 1100دانشآموز و 40
مربی است .از بین دانشآموزان با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی  290دانشآموز و با استفاده از روش سرشماری
تمامی مربیان بهعنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردید .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه 40سؤالی محقق ساخته برای
هر دو گروه استفاده شد .روایی ابزار بر اساس روایی محتوایی و با استفاده از دیدگاه کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار
گرفت .پایائی آنها نیز بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه مربیان 0/921و دانشآموزان  0/867تعیین گردید.
دادههای جمعآوریشده با کمک شاخصهای آمار توصیفی و آزمون tتکگروهی و tدر گروههای مستقل مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد که از دیدگاه مربیان و دانشآموزان ،نقش آموزشهای ارائهشده کانونهای فرهنگی_
تربیتی در تربیت هنری دانشآموزان با میانگین 2/847و  3/314از حداکثر 5به ترتیب در حد متوسط و زیاد ارزیابیشده است .از
دیدگاه مربیان و دانشآموزان ،نقش این کانونها در پرورش حسزیباییشناسی در حد زیاد و در پرورش نقد هنری؛ آشنا نمودن
دانشآموزان با تاریخ هنر؛ پرورش تولید هنری و پرورش قوه تخیل به ترتیب در حد متوسط و زیاد ارزیابیشده است .نتایج آزمونt
در گروههای مستقل نشان داد که تفاوتهای مشاهدهشده بین دیدگاه مربیان و دانشآموزان درباره نقش آموزشهای ارائهشده
در کانونهای فرهنگی_تربیتی معنیدار است و مربیان میزان اثربخشی این آموزشها را کمتر از دانشآموزان ارزیابی کردهاند.
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تربیت انسان ،همچون خود انسان ،امری بسیار پیچیده و غامض است .امر تربیت مشتمل بر انواعی چون :تربیت
عاطفی ،تربیت اخالقی ،تربیت اجتماعی ،تربیت هنری و دیگر موارد تربیت است( .)Shokohi,1999تربیت هنری یکی از
تأثیرگذارترین حوزههای برنامه درسی در رشد ویژگیها و قابلیتهای متنوع است .اگرچه بعد هنری فقط یکی از ابعاد
تربیتی است ،ولی فرصتهای بیبدیل و یگانهای را فراهم میکند که به رشد انسان در تمامی ابعاد منجر میشود.
ازاینرو ،علمای تعلیم و تربیت برای پررنگ جلوه دادن تربیت هنری در میان برنامههای درسی ،کوشش کردهاند .اما
باوجود تأ کیدات بسیار ،شواهد مختلف حاکی از آن است که تربیت هنری چندان جدی گرفته نمیشود(Tamnayfar
 )and et al.,2011و به موضوعی حاشیهای و فرعی در نظام آموزشی مبدل شده است .کانونهای فرهنگی هنری یکی
از راههای جبران این کمتوجهی است.
هنر با همه گستردگی و در تمامی جلوههایش بیانگر وجود قابلیت و زمینهای در آدمی است که رشد و بروز آن مستلزم
فعالیتی منظم و هدفمند است که تربیت هنری نام دارد .هاوسمن ( )Housman,1971تربیت هنری را ناظر بر آموزش
حواس مختلف ،رشد تجارب حسی و لمسی ،حساسیت و برخورد عمیق با جلوههای بصری هنری و نقادی میداند.
در واقع از نظر وی «تربیت هنری» ،شامل آموزش اساسی حواس و رشد آ گاهی متعالی از تجارب بصری ،آفرینش و فهم
اشکال نمادین بصری و نیز رشد رویکرد آ گاهانه نسبت به تصورات بصری در نقاشی ،مجسمهسازی ،هنرهای تزئینی و
آموزش در زمینه کاربرد و اعمال قضاوت نقادانه تجارب است .افلند ( )Efland,1990تربیت هنری را عبارت است از توانا
ساختن دانشآموزان و افراد دیگر به کسب مهارتهای مربوط به بیان ابراز هنرمندانه ،طراحی ،ارزشگذاری و قدردانی
نقادانه و نیز کسب آ گاهی از هنر و تاریخ آن میداند .آیزنر( )Eisner,2007مهمترین اهداف و کارکردهای تربیت هنری را
در پنج مقوله؛ تولید هنری ،نقادی هنری ،تاریخ هنر ،زیباییشناسی و تخیل خالصه کرده است .امینی ()Amini, 2005
حس زیباییشناسی را کمک به کودکان برای برقراری ارتباط و بیان احساسات از طریق موسیقی ،حرکت ،هنر ،نمایش،
قصهگوئی و ایجاد حساسیت نسبت به دنیای پیرامون تعریف نموده است .منظور از آشنایی با تاریخ هنر ،آشنا نمودن
افراد جامعه با سیر تحوالت و تغییرات صورت گرفته در خصوص هنر است ( .)Najafyan ,1999تولید هنری را خالقیت و
خالقیت را جرأت متمایز بودن تعریف نموده است .توانائی استفاده از تخیل جهت نوآوری و به وجود آوردن آثار هنری
را تولید هنری گویند .مهمترین ویژگی که در همه حوزههای هنری ،وجود دارد ،خالقیت و ابداع است و از وجوهی
است که باید بر اساس مبانی هنرهای مربوط به خود آن هنر ،موردتوجه قرار گیرد .نقد در اصطالح ادبی عبارت است
از :تشخیص محاسن و معایب سخن و نشان دادن بد و خوب اثر ادبی و در اصطالح هنری ،از توصیف یک اثر گرفته تا
تطبیق اثر یا تأویل آن را نقد هنری گویند( .)Sharifzadeh, 2009تخیل به مجموعه متنوعی از ادراکات حسی ،در جریان
ساختار بخشیدن به دانش خویشتن از جهان که با واقعیت بیرونی منطبق نیست اطالق میشود (Mehr Mohammadi,
 .)2010ا گان ( )Egan,1989عنصر تخیل را از عناصر مهم در شناخت «تکیهگاه » یا «قرارگاه » توسعۀ تجربیات کودک
به شمار آورده و به آن بهعنوان قابلیت و استعدادی پایدار ،واال و دارای ارزش تعلیم و تربیتی تأ کید مینماید و تجربۀ
حسی در یادگیری متکی به تخیل است؛ زیرا که تجربۀ حسی مبدأ تمام تجربیات دیگر و ازجمله تجربههای تخیلی
دانسته شده است(.)Mehr Mohammadi, 2011 :117
در خصوص ضرورت تربیت هنری دیدگاههای مختلفی وجود دارد که از میان آنها میتوان به دو دیدگاه ماهیتگرایان
و ابزارگرایان اشاره کرد .ماهیتگرایان تربیت هنری را منبع دانش ،عقاید و ارزشها در مورد انسان و جهان در نظر
میگیرند و آن را بخش اساسی از آموزشوپرورش شهروندی میدانند و معتقدند که میتوان هنر را یاد گرفت ،از آن لذت
برد و در عمل هم از آن استفاده نمود .از پیروان این طرز تفکر میتوان آیزنر صاحبنظر مشهور حوزه مطالعات برنامه
درسی را نام برد .وی معتقد است؛ هنرها باید جزئی ضروری از ساختار آموزشوپرورش به شمار آیند.
اما ابزارگرایان ،تربیت هنری را از منظر تأثیر و کمکی که هنر به حصول و تحقق سایر اهداف آموزشی میکند ،مینگرند
و گنجاندن هنر در برنامه درسی را بهعنوان زمینهای برای بروز احساسات و بیان خالقانه دانشآموزان در نظر میگیرند.
برودی ( )Broudy,1979هنرها دستیابی انسان را به دانش ،بصیرت ،ارزشها و معانی (برای مثال درونبینی ،تعالی
روحی و احساس ذوقی)که در هیچیک از حوزههای محتوایی دیگر برنامه درسی وجود نــدارد ،فراهم میآورند .به
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ً
همین دلیل است که هدف از آموزش هنر ،خصوصا در مدارس ،هنرمند شدن دانشآموزان نیست بلکه تنها بهمنظور
تقویت شناخت دانشآموز از پیرامون خویش اســت( .)Keshavar&.Soltanikia, 2004پرکینز( )Perkinsاز برجستهترین
اندیشمندانی است که بر کارکرد ابزاری هنر اصرار ورزیده و با تأ کید بر نقش تربیت هنری در تحقق اهداف شناختی و
رشد مهارتهای فکری پیشرفته در دانشآموزان ،برای مشروعیت بخشی تربیت هنری در قلمرو آموزشوپرورش تالش
کرده است (. )Tamnayfar and et al., 2011
شولتز و ولگار ( )Schulz and Vulgar,1992بر این باورند که اکتسابات فرهنگی ،از طریق هنرهای دیداری و کارهای
دستی انجام میشود و تعلیم و تربیت به پیشرفت قدرت مشاهدات ،ادراکات و قوه بیان ،که همه آنها برای پیشرفت
هر نوع از توانائیهای انسان الزم هستند ،وابسته است .ازجمله ویژگیهایی که آدمی را از دیگر موجودات متمایز
میگرداند ،میتوان از :خالقیت ،زیبایی و توانائی او در خالقیت نام برد؛ زیرا که انسان با خالقیتش اکثر اوقات درزمینه
هنر میتواند خود را مطرح نماید .تاریخنگاران در معرفی تاریخ ،کارهای قدیمی و باستانی را بیشتر از سازمانهای
سیاسی در نظر میگیرند و آثار باستانی بیشتر مورد قضاوت آنان قرار میگیرد زیرا که؛ این آثار ماهیت خود را از جامعه و
ً
موارد دیگر به دست میآورند و سطوح فرهنگی جامعه ا کثرا توسط هنرمندان و کارهای هنریشان تشکیل میگردند.
از طریق مهارتهای هنری همچون نمایش ،کودکان درمییابند که باید درزمین ٔه مهارتهای احساسی ،ارتباطی و
اجتماعی پیشرفت و ابراز وجود نمایند .عالوه براین ،نمایش ممکن است به دانشآموزان کمک کند که دیدگاههای
چندگانه خود را تقویت کنند و مهارت تفکر انتقادی را بیاموزند( .)Okvuran,2010بهزعم آیــزنــر( )Eisner,1972تربیت
هنری یک ضرورت ذهنی است که؛ برقراری ارتباط میان افراد ،خالقیت و آرزوهای یادگیری را افزایش میدهد و یک
هنر پیشرفت فیزیکی ،اخالقی،
ضــرورت اجتماعی است ،همچنین تربیت هنری ،بهعنوان یک ضــرورت شخصی؛ ِ
زیباییشناسی و احساسی را افزایش میدهد .تعلیم و تربیت هنری بهعنوان یک ضرورت تولیدی موجب افزایش
ارزشهای هنری شخص چه در زمان فراغت ،چه در زمان اشتغال و چه در زمانی که فرد در جریان تولید مشارکت دارد
میشود (.) Shahan, 2010
در سالهای اخیر ،متخصصان تالش کردهاند تا نشان دهند که هنر ،جزء جدائیناپذیری از آمــوزشوپــرورش هر
فردی باید باشد .آنها سعی کردند با تأ کید مادامالعمری که آموزش هنر برای فرد فراهم میکند ،از اعتبار و مشروعیت
تربیت هنری دفاع کنند .یافتههای پژوهشی ،مؤید ظرفیت فوقالعادۀ تربیت هنری است؛ آردا( ،)Arda,2009اکوران
()Okvuran,2010؛ سینگر و همکاران ( )Singer and et al., 2010؛ ندرو ( )Nedru,2004هر یک در تحقیقات خود پیامدهای
تربیت هنری را نشان دادهاند .یافتههای پژوهشهای آنها پیامدهای تربیت هنری را در قالب مواردی چون :پرورش
تفکر و رشد شناختی ،بروز خالقیت ،رشد اخالقی ،پیشرفت تحصیلی ،شکلگیری هویت فرهنگی ،درمان بیماریهای
صعبالعالج ،آموزش کودکان استثنائی مطرح ساخته است (.)Arda, 2009
نهاد آموزشوپرورش ،در هر مملکتی دارای اهداف و مأموریتهایی است ،که منبعث از نظام فلسفی حاکم بر آن
کشور است .در مدارس و مراکز آموزشى کشور ما ،تربیت هنرى خیلی موردتوجه نیست و در برنامههاى درسى مدارس
ً
1
از جایگاه مناسبى برخوردار نیست ،بعضا به حاشیه نظام آموزشی رانده شده و در ردیف برنامههای درسی مغفول
قرار گرفته است .برنامه درسی مغفول؛ شامل موضوعاتی است که برنامه درسی رسمی یا از قبل تعیینشده ،بنا به
دالیلی نتوانسته آن را پوشش دهد و از ارائه آن غفلت ورزیده است ( .) Malaki & Sadeghi,2009پیامد قرار گرفتن هنر
در حوزۀ برنامۀ درسی مغفول ،موجب نادیده گرفتن فرصتهای بینظیر و نابی میشود که تربیت هنری برای بروز
و ظهور قابلیتهای مختلف دانشآموزان فراهم میسازد .در صحنه عمل ،تربیت هنرى ،حتى در شکل محدود و
ناقص خود ،بهمثابه یک قلمرو محتوایى بىاهمیت مطرح است که مدیر مدرسه ،در صورت ضرورت ،مىتواند براى
جبران عقبماندگیهای درسى دانشآموزان در دروس مهم و اساسى(مثل ریاضیات ،علوم و ادبیات) ساعاتى از وقت
ً
محدود این درس را گرفته و به آنها اختصاص دهد؛ طبعا ،نتیجه چنین وضعیتى ،محروم کردن دانشآموزان از
مجموعه وسیعى از تجارب غنى آموزشى و پرورشى و نیز آن دسته از قلمروهاى معنایى است که تأثیر سازندهاى در
عیان ساختن و بارور کردن قابلیتهاى خالقه آنها دارد .به همین دلیل مؤسساتی ازجمله :کانونهای فرهنگی-
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تربیتی جهت جبران کمبودهایی ازایندست ،تأسیس گردیدهاند .هدف اساسی از تأسیس کانونهای فرهنگی ،تربیتی
در وهله ّاول ،غنیسازی اوقات فراغت دانش آموزان و جامه عمل پوشاندن به مأموریتهای وجودی آنها است.
جهت تربیت هنری دانشآموزان و پر کردن این خأل ،کانونها ،کالسهایی را به آموزش رشتههای مختلف هنری
اختصاص دادهاند ،که میتوان به مواردی چون هنرهای تجسمی؛ نمایشی؛ دستی؛ آوائی ،فرهنگی و آموزشی؛ مهارت
و حرفهآموزی؛ کارگاههای ادبی ،مهارتهای اجتماعی اشاره کرد.
باوجود ،پژوهشهای مختلفی که به مقوله تربیت هنری پرداختهاند ،تأثیر آموزش کانونهای فرهنگی ،تربیتی بر
تربیت هنری دانشآموزان چندان موردتوجه قرار نگرفته است .یافتههای پژوهش مزروعی( )Mazroei,1998نشان داد
که برنامههای کانونها بر رشد اعتقادی ،اخالقی ،عاطفی و اجتماعی از دید دانشآموزان و مربیان دارای تأثیر زیادی
بوده است و در کل برنامههای کانونها را موفقیتآمیز ارزیابی کرده است .یافتههای مؤذنزاده ()Moazzenzade,2010
نشان داد که برنامهدهی دوره راهنمائی بر مؤلفههای زیباییشناسی در حد زیاد بر مؤلفههای کنجکاوی ،نوآوری،
تفکر انتقادی درد متوسط و بر مؤلفه انجام تکلیف در قالب تولید هنری تأثیر کمی داشته است .فابلو ()Fabllo,2011
در بررسی رابطه ایجاد تخیل و تولید هنری در دانشآموزان دوره هنرهای عالی دریافت که بین تولید هنری با داشتن
قدرت تخیل باال رابطه معنیداری وجود ندارد .همچنین یافتههای اوکوران (،)Okvuran,2010نشان داد که نمایش
باعث افزایش ارتباط و تعامل میشود و آموزش هنر ،آموزش موزهها و آموزش نمایش باید بهوسیله معلمان مجرب
صورت گیرد .در خصوص ارزیابی کلی آموزش هنر ،شاهان ( ،)Shahan,2009بیان کرد که :سیاستهای تعلیم و تربیت
هنری متأثر از ارزشهــای جامعهّ ،فناوری و فنها است و فرهنگ عمومی ،فرصتهای پیشرفت زیبایی را متمایل
به نقصان نموده است .اینک ،مسئله پژوهش حاضر این است با گذشت سالها از تأسیس کانونهای فرهنگی_
تربیتی آموزشوپرورش ،این کانونها در تربیت هنری دانشآموزان چه نقشی داشتهاند؟ آموزشهای ارائهشده در
این کانونها ،تا چه اندازه توانسته است به پرورش ابعاد تربیت هنری کمک کند؟ چه تفاوتی بین دیدگاه مربیان و
دانشآموزان در خصوص نقش کانونها فرهنگی_ تربیتی در تربیت هنری دانشآموزان وجود دارد؟

روشتحقیق
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روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهشهای کاربردی ،از نظر نحوه جمعآوری دادهها ،جزء پژوهشهای
توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش را دانشآموزان مراجعهکننده به کانونهای فرهنگی_تربیتی
آموزشوپرورش و مربیان و مدرسان شاغل در آنها که به ترتیب شامل 1100دانشآموز و  40مربی بوده است ،تشکیل
میدهد .از بین جامعه دانشآموزان با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی و با کمک جدول تعیین حجم
نمونه کرجسی و مورگان  290نفر از دانشآموزان و با استفاده از روش سرشماری تمامی مربیان بهعنوان نمونه آماری
پژوهش انتخاب گردید .از پرسشنامه محقق ساخته 40سؤالی سنجش اثربخشی آموزش کانونها در تربیت هنری
برای هر دو گروه استفاده شد .روایی ابزارها بر اساس روایی محتوایی و با استفاده از دیدگاه کارشناسان و متخصصان
تعیین شد .پایائی آنها نیز بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه مربیان 0/921و دانشآموزان 0/867
تعیین گردید .دادههای جمعآوریشده با کمک شاخصهای آمار توصیفی شامل :فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف
استاندارد و آزمون آمار استنباطی tتک نمونهای و  tدر گروههای مستقل مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

یافتهها

میانگین و انحراف معیار نقش آموزشهای ارائهشده در کانونهای فرهنگی_ تربیتی بر پرورش حس زیباییشناسی،
نقد هنری ،تاریخ هنر ،تولید هنری ،تخیل و در مجموع تربیت هنری دانشآموزان مراجعهکننده در جدول( )1ارائهشده
است .اطالعات این جدول حاکی از آن است که از دیدگاه مربیان و دانشآموزان ،نقش کانونهای فرهنگی_تربیتی
در پرورش تربیت هنری دانشآموزان با میانگین  2/847و  3/314از حداکثر 5به ترتیب در حد متوسط و زیاد ارزیابی
شده است .از دیدگاه مربیان و دانشآموزان ،نقش آموزشهای ارائهشده در کانونهای فرهنگی_تربیتی در پرورش
حسزیبائیشناسی دانـشآمــوزان با میانگین 3/15و 3/50و در حد زیــاد؛ در پــرورش نقد هنری با میانگین 2/88

و 3/33؛ آشنا نمودن دانشآموزان با تاریخ هنر ،با میانگین 2/66و3/34؛ پرورش تولید هنری با میانگین2/75
و 3/14و پرورش قوه تخیل با میانگین 2/79و 3/31به ترتیب در حد متوسط و زیاد ارزیابی شده است.
جدول  )1میانگین و انحراف معیار نقش کانونها در تربیت هنری دانشآموزان

گروهها
ابعاد
زیباییشناسی
نقد هنری
تاریخ هنر

تعداد

مربیان
میانگین
3/150
2/881
2/661

انحراف معیار
0/873
0/958
1/03

40
تولید هنری
تخیل
تربیت هنری

تعداد

دانش آموزان
میانگین انحراف معیار
0/873
3/501
0/914
3/334
1/090
3/341

290
2/753
2/790
2/847

1/019
0/994
0/850

3/143
3/253
3/314

0/952
1/098
0/825

جدول  )2نتایج آزمون  tتک گروهی مقایسه دیدگاه دانشآموزان و مربیان در تربیت هنری و مؤلفههای آن

میانگین نظری 3
گروهها
میانگین

زیباییشناسی
2/881
نقد هنری
2/661
تاریخ هنر
تولید هنری 2/753
2/790
تخیل
تربیت هنری 2/847

-0/783
-1/529
-2/079
-1/332
-1/135

39

سطح
معنیداری
0/284
0/438
0/134
0/044
0/191
0/263

3/334
3/341
3/143
3/253
3/314

6/231
289 5/326
2/563
3/936
6/498

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
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نتایج آزمــون tتکگروهی نشان داد که از دیدگاه مربیان تفاوت بین میانگین مشاهده شده و میانگین نظری
در سطح [( ])t= -1/135(،)df=39( ،)p=0/263معنیدار نیست و نقش آموزشها در حد میانگین ارزیابیشده
است .ولی تفاوت مشاهده شده از نظر دانشآموزان در سطح [( ])t= 6/49( ،)df=289( ،)p=0/01معنیدار است
و نقش آموزشها در حد باالتر از میانگین ارزیابیشده است .نتایج آزمون  tتکگروهی برای مؤلفههای پنجگانه
تربیت هنری شامل(پرورش حس زیباییشناسی،توانایی نقد هنری ،آشنایی با تاریخ هنر،تولید هندی و پرورش
تخیل) نشان داد که از دیدگاه مربیان بین میانگین مشاهدهشده در تمامی مؤلفههای تربیت هنری بهاستثنای
تولید هنری با میانگین نظری تفاوت معنیداری در سطح ( )α=0/05وجود دارد و در تمامی موارد بهاستثنای
پرورش حس زیباییشناسی کمتر از میانگین نظری است .بهعبارتدیگر نقش این آموزشها کمتر از حد انتظار
ارزیابیشده است .همچنین نتایج آزمــون  tتک گروهی از دیدگاه دانـشآمــوزان برای مؤلفههای فوق نشان داد
که بین میانگین مشاهدهشده در تمامی مؤلفههای تربیت هنری با میانگین نظری جامعه تفاوت معنیداری در
سطح ( )α=0/01وجود دارد و باالتر از میانگین است .بهعبارتدیگر نقش این آموزشها ازنظر دانشآموزان باالتر از
میانگین ارزیابیشده است(جدول شماره.)2
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3/150

مربیان
درجه
مقدارt
آزادی
1/086

دانش آموزان
سطح
میانگین مقدار tدرجه
آزادی معنیداری
0/01
9/871 3/501

جدول ( )3مقایسه دیدگاههای مربیان و دانشآموزان در خصوص نقش کانونها بر تربیت هنری دانشآموزان

گروهها
مربیان
دانش آموزان

تعداد
40
290

میانگین واقعی
2/847
3/314

مقدارt
3/347

درجه آزادی
328

سطح معنیداری
0/001

بهمنظور مقایسه دیدگاه مربیان و دانشآموزان در خصوص نقش کانونهای فرهنگی تربیتی آموزشوپرورش در تربیت
هنری دانشآموزان از آزمون  tدر گروههای مستقل استفاده شد .نتایج آزمون نشان داد که تفاوتهای مشاهدهشده
بین دو گروه در سطح [( ])t= 3/347( ،)df=328( ،)α=0/01معنیدار است و با اطمینان  99درصد فرض صفر
مبنی بر عدم معناداری تفاوت نظر دو گروه دربــاره نقش این کانونها در تربیت هنری رد میشود .بهعبارتدیگر،
دانشآموزان بیش از مربیان به اثربخشی نقش کانونهای فرهنگی_ تربیتی در تربیت هنری دانشآموزان اعتقاد دارند
(جدول .)3

بحثونتیجهگیری
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نتایج این تحقیق نشان داد که مربیان براین باورند کانونهای فرهنگی_تربیتی برخالف آنچه در اهداف تأسیس
آنها تصریحشده است ،نتوانسته است نقش مؤثری در تربیت هنری دانشآموزان داشته است .این در حالی است که
به باور دانشآموزان نقش آموزشهای ارائهشده در کانونها ،تا حد زیادی مؤثر ارزیابیشده است .نتایج پژوهش حاضر
با تحقیقات صفوی( ،)Safavi, 1996ابوطالبی ( ،)Aboutalebi, 2009نانی( ،)Nani, 1997که در آن هرکدام به بررسی تأثیر
آموزشهای مختلف بر تربیت هنری دانشآموزان پرداختهاند ،همخوانی دارد .با این وصف ،با نتایج پژوهش مزروعی
( )Mazroi, 1998که عملکرد کانونها را موفقیتآمیز ارزیابی کرده است ،ناهمخوان است .علت ناهمخوانی شاید در
این است که وی فعالیتهای کانونها را از ابعادی چون :رشد اعتقادی ،رشد اخالقی ،رشد عاطفی و رشد اجتماعی
موردبررسی قرار داده است .بنابراین ،ممکن است کانونها در این زمینهها موفق باشند ،ولی درزمینه تربیت هنری
نتوانستهاند به رسالت خود بهخوبی عمل نمایند .چنانچه ،دیدگاه مربیان بهعنوان متخصصان حوزههای تربیت
هنری مبنای قرار گیرد ،این امر ممکن است ،دالیل گوناگونی داشته باشد که از مهمترین آنها میتوان به عدم
برنامهریزی صحیح ،ناآشنایی مدیران و مجریان با مأموریتها و فلسفه ایجاد این کانونها ،استفاده از مربیانی که
ً
ً
بعضا با هنر بیگانهاند و صرفا به علت پر کردن ساعات موظفی تدریس خود به این امر گمارده میشوند ،عدم استفاده از
تجارب هنری استادان برجسته هنر ،استفاده نکردن از هنرمندان برای مدیریت کانونها به علت آشنایی آنان با هنر و
ظرفیتهای هنری ،اهمیت ندادن به مؤلفههای مختلف تربیت هنری چون  :حس زیباییشناسی ،نقد هنری ،تاریخ
هنر  ،تولید هنری و تخیل ،عدم تخصیص بودجه کافی به کانونها جهت غنای بیشتر برنامههای کانونها ،اختصاص
فضا و امکانات کانونها به تشکیل کالسهای تقویتی زبان خارجه و ریاضی برای جبران مشکالت مالی کانونها،
تشکیل کالسهای هنری حدا کثر در دو یا سه رشته هنری ،عدم استقبال دانشآموزان از برنامههای هنری کانونها
به علت ترغیب ننمودن دانشآموزان به شرکت در اینگونه کالسها اشاره نمود .ممکن است آنگونه که تمنائیفر
و همکاران( )Tamnayfar et al., 2011میگویند :به دلیل جدی نگرفتن تربیت هنری بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین
ً
حوزههای برنامه درسی در رشد ویژگیها و قابلیتهای متنوع دانشآموزان باشد و یا احتماال این کمتوجهی بهزعم
اورک ( )Oreck, 2004دارای پیشینه و ریشه تاریخی باشد که اگرچه در طول دوره اصالحات پیشرو تربیت هنری از
جایگاهی واال و برجسته برخوردار بوده ولی در طول دوره نهضت بازگشت به پایهها ،از جایگاهی مناسبی در میان
برنامههای درسی برخوردار نشده است و یا آنگونه که ملکی و صادقی( )Malaki and Sadeghi, 2009بیان میکند :دلیل
این بیتوجهی را باید در ردیف برنامههای درسی مغفول جست.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش نشان داد که آموزشهای ارائهشده در کانونها بر پرورش ابعاد تربیت هنری شامل
پرورش نقادی هنری ،آشنایی با تاریخ هنر ،تولید هنری و تخیل از اثربخشی الزم برخوردار نبوده است .این در حالی
است که نقش آن در پرورش حس زیباییشناسی دانشآموزان در انتظار ارزیابیشده است .دانشآموزان برخالف
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مربیان ،نقش کانونها بر پرورش تمامی ابعاد تربیت هنری در حد انتظار ارزیابی کردهاند .یافتههای حاصل از دیدگاه
مربیان با بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی همخوانی دارد که از این میان میتوان به تحقیقات تاجیک(Tajik,
 ،)2004رضایی( ،)Rezaei, 2005مــؤذنزاده ( ،)Moazzenzade , 2010صـفــوی( ،)Safavi,1996زاهدی (،)Zahedi, 2004
آهنی ( ،)Ahani, 2005عظیمی ( ،)Azimi, 2011ا کوران ( ،)Okvuran, 2010آردا ( ،)Arda, 2009آ کیون (،)Akkoyun, 2009
سینگر و همکاران ( )Singer et al.,2010اشاره نمود .با این وصف این یافتهها با نتایج تحقیقات ارمغان(Armaghan,
 ،)2005تاشدمیر ( )Tashdamir, 2010و فابلو ( )Fabllo,2011تا حدی ناهمحوان است .دلیل ناهمخوانی با یافتههای
ارمغان ( )Armaghan, 2005در خصوص نقد هنری را میتوان در این مورد جست که؛ ارمغان در تحقیق خود نقد هنری
را تنها در مبحث نقد ادبی خالصه نموده و به دیگر زمینههای نقد هنری نپرداختهاند .تاشدمیر ()Tashdamir, 2010
نیز در تحقیق خود درباره تاریخ هنر فقط به تاریخچه موسیقی پرداخته و به دیگر جنبههای هنر در تحقیق خود توجه
ننموده است ،همچنین در مورد ابزارها و متدولوژی بکار رفته در پژوهش تاشدمیر ( )Tashdamir,2010به علت عدم
دسترسی به اصل تحقیقات امکان قضاوت درباره آنها مشکل است .فابلو ( )Fabllo, 2011در پژوهش خود به این
نتیجه دست یافتند که بین تولید هنری و تخیل ارتباطی وجود ندارد؛ با توجه به مبنای نظری ارتباط تنگاتنگ تخیل
و تولید هنری مورد تأ کید است و تخیل را پایه و مبنای تولید هنری و تکیهگاه و قرارگاه توسعه تجربیات کودکان به شمار
آوردهاند(.)Mehr Mohammadi, 2011
سرانجام یافتههای پژوهش نشان داد که بین دیدگاه مربیان و دانشآموزان در خصوص نقش آموزشهای ارائهشده
در این کانونها بر تربیت هنری دانش آموزان تفاوت وجود دارد و مربیان نقش این آموزشها را در حد کمتر از انتظار و
دانشآموزان آن را در حد انتظار دانستهاند .شاید بتوان علت این امر را در آشنایی بیشتر مربیان با تربیت هنری و ابعاد
آن و یا انتظار باالی آنها در مقایسه با شناخت ناکافی دانشآموزان تلقی کرد .بر اساس یافتههای این پژوهش پیشنهاد
میشود؛ یکبار دیگر فلسفه ،برنامهها ،مجریان و شیوههای ارزشیابی و نظارت ،ضوابط و شرایط مشارکتکنندگان و
هنرآموزان و مدرسان کانونها مورد تجدیدنظر جدی قرار گیرد.
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