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کانون های فرهنگی-تربیتی  تأملی در نقش 
آموزش وپرورش در تربیت هنری دانش آموزان

یحیی معروفی1- دانشیار دانشگاه بوعلی سینا.
 محمدرضا یوسف زاده -استادیار دانشگاه بوعلی سینا.

 رئوف احمدی -کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

چکیده
تربیت  هنری  بر  آموزش وپرورش  کانون های فرهنگی_تربیتی  در  ارائه شده  آموزش های  این پژوهش،بررسی نقش  هدف اصلی 
ع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان مراجعه کننده به این  دانش آموزان است. روش پژوهش، توصیفی از نو
ترتیب شامل1100 دانش آموز و 40  که به  کانون های فرهنگی_تربیتی شهر سنندج تشکیل می دهد  کانون ها و مدرسان شاغل در 
مربی است. از بین دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 290 دانش آموز و با استفاده از روش سرشماری 
گردید. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه40 سؤالی محقق ساخته برای  تمامی مربیان به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب 
قرار  تایید  مورد  متخصصان  و  کارشناسان  دیدگاه  از  استفاده  با  و  محتوایی  روایی  اساس  بر  ابزار  روایی  شد.  استفاده  گروه  دو  هر 
گردید.  برای پرسشنامه مربیان0/921 و دانش آموزان 0/867 تعیین  ترتیب  کرونباخ به  آلفای  بر اساس  نیز  پایائی آن ها  گرفت. 
گروه های مستقل مورد تجزیه وتحلیل  وt  در  آزمونt  تک گروهی  و  آمار توصیفی  کمک شاخص های  با  داده های جمع آوری شده 
کانون های فرهنگی_ که از دیدگاه مربیان و دانش آموزان، نقش آموزش های ارائه شده  گرفت. یافته های پژوهش  نشان داد  قرار 
کثر5 به ترتیب در حد متوسط و زیاد ارزیابی شده است. از  تربیتی در تربیت هنری دانش آموزان با میانگین2/847 و 3/314 از حدا
کانون ها در پرورش حس  زیبایی شناسی در حد زیاد و در پرورش نقد هنری؛ آشنا نمودن  دیدگاه مربیان و دانش آموزان، نقش این 
 tدانش آموزان با تاریخ هنر؛ پرورش تولید هنری و پرورش قوه تخیل به ترتیب در حد متوسط و زیاد ارزیابی شده است. نتایج آزمون
که تفاوت های مشاهده شده بین دیدگاه مربیان و دانش آموزان درباره نقش آموزش های ارائه شده  گروه های مستقل نشان داد  در 

کرده اند. کمتر از دانش آموزان ارزیابی  کانون های فرهنگی_تربیتی معنی دار است و مربیان میزان اثربخشی این آموزش ها را  در 

کلیدواژه ها
کانون های فرهنگی-تربیتی، مؤلفه های تربیت هنری تربیت هنری، 

y.maroofi2007@gmail.com  :1 -  نویسنده مسئول مکاتبات
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مقدمه 
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,1999(. تربیت هنری یکی از 
گرچه بعد هنری فقط یکی از ابعاد  ع است. ا تأثیرگذارترین حوزه های برنامه درسی در رشد ویژگی ها و قابلیت های متنو
که به رشد انسان در تمامی ابعاد منجر می شود.  تربیتی است، ولی فرصت های بی بدیل و یگانه ای را فراهم می کند 
کرده اند. اما  کوشش  ازاین رو، علمای تعلیم و تربیت برای پررنگ جلوه دادن تربیت هنری در میان برنامه های درسی، 
 Tamnayfar(گرفته نمی شود که تربیت هنری چندان جدی  کی از آن است  کیدات بسیار، شواهد مختلف حا باوجود تأ
کانون های فرهنگی هنری یکی  and et al.,2011( و به موضوعی حاشیه ای و فرعی در نظام آموزشی مبدل شده است. 

کم توجهی است. از راه های جبران این 
که رشد و بروز آن مستلزم  گستردگی و در تمامی جلوه هایش بیانگر وجود قابلیت و زمینه ای در آدمی است  هنر با همه 
که تربیت هنری نام دارد. هاوسمن )Housman,1971( تربیت هنری را ناظر بر آموزش  فعالیتی منظم و هدفمند است 
حواس مختلف، رشد تجارب حسی و لمسی، حساسیت و برخورد عمیق با جلوه های بصری هنری و نقادی می داند. 
گاهی متعالی از تجارب بصری، آفرینش و فهم  در واقع از نظر وی »تربیت هنری«، شامل آموزش اساسی حواس و رشد آ
گاهانه نسبت به تصورات بصری در نقاشی، مجسمه سازی، هنرهای تزئینی و  اشکال نمادین بصری و نیز رشد رویکرد آ
کاربرد و اعمال قضاوت نقادانه تجارب است. افلند )Efland,1990( تربیت هنری را عبارت است از توانا  آموزش در زمینه 
ساختن دانش آموزان و افراد دیگر به کسب مهارت های مربوط به بیان ابراز هنرمندانه، طراحی، ارزش گذاری و قدردانی 
کارکردهای تربیت هنری را  گاهی از هنر و تاریخ آن می داند. آیزنر)Eisner,2007( مهم ترین اهداف و  کسب آ نقادانه و نیز 
 )Amini, 2005( کرده است. امینی در پنج مقوله؛ تولید هنری، نقادی هنری، تاریخ هنر، زیبایی شناسی و تخیل خالصه 
حس زیبایی شناسی را کمک به کودکان برای برقراری ارتباط و بیان احساسات از طریق موسیقی، حرکت، هنر، نمایش، 
قصه گوئی و ایجاد حساسیت نسبت به دنیای پیرامون تعریف نموده است. منظور از آشنایی با تاریخ هنر، آشنا نمودن 
گرفته در خصوص هنر است )Najafyan ,1999(. تولید هنری را خالقیت و  افراد جامعه با سیر تحوالت و تغییرات صورت 
خالقیت را جرأت متمایز بودن تعریف نموده است. توانائی استفاده از تخیل جهت نوآوری و به وجود آوردن آثار هنری 
از وجوهی  ابداع است و  که در همه حوزه های هنری، وجود دارد، خالقیت و  گویند. مهم ترین ویژگی  را تولید هنری 
گیرد. نقد در اصطالح ادبی عبارت است  که باید بر اساس مبانی هنرهای مربوط به خود آن هنر، موردتوجه قرار  است 
گرفته تا  از: تشخیص محاسن و معایب سخن و نشان دادن بد و خوب اثر ادبی و در اصطالح هنری، از توصیف یک اثر 
کات حسی، در جریان  گویند)Sharifzadeh, 2009(. تخیل به مجموعه متنوعی از ادرا تطبیق اثر یا تأویل آن را نقد هنری 
 Mehr Mohammadi,( که با واقعیت بیرونی منطبق نیست اطالق می شود ساختار بخشیدن به دانش خویشتن از جهان 
کودک  گان )Egan,1989( عنصر تخیل را از عناصر مهم در شناخت »تکیه گاه « یا »قرارگاه « توسعۀ تجربیات  2010(. ا
کید می نماید و تجربۀ  به شمار آورده و به آن به عنوان قابلیت و استعدادی پایدار، واال و دارای ارزش تعلیم و تربیتی تأ
که تجربۀ حسی مبدأ تمام تجربیات دیگر و ازجمله تجربه های تخیلی  حسی در یادگیری متکی به تخیل است؛ زیرا 

 .)Mehr Mohammadi, 2011 :117(دانسته شده است
در خصوص ضرورت تربیت هنری  دیدگاه های مختلفی وجود دارد که از میان آن ها می توان به دو دیدگاه ماهیت گرایان 
نظر  در  و جهان  انسان  در مورد  ارزش ها  و  منبع دانش، عقاید  را  تربیت هنری  کرد. ماهیت گرایان  اشاره  ابزارگرایان  و 
گرفت، از آن لذت  می گیرند و آن را بخش اساسی از آموزش وپرورش شهروندی می دانند و معتقدند که می توان هنر را یاد 
برد و در عمل هم از آن استفاده نمود. از پیروان این طرز تفکر می توان آیزنر صاحب نظر مشهور حوزه  مطالعات برنامه 

درسی را نام برد. وی معتقد است؛ هنرها باید جزئی ضروری از ساختار آموزش وپرورش به شمار آیند.
اما ابزارگرایان، تربیت هنری را از منظر تأثیر و کمکی که هنر به حصول و تحقق سایر اهداف آموزشی می کند، می نگرند 
و گنجاندن هنر در برنامه درسی را به عنوان زمینه ای برای بروز احساسات و بیان خالقانه دانش آموزان در نظر می گیرند. 
برودی )Broudy,1979( هنرها دستیابی انسان را به دانش، بصیرت، ارزش ها و معانی )برای مثال درون بینی، تعالی 
به  می آورند.  فراهم  نــدارد،  وجود  درسی   برنامه  دیگر  محتوایی  حوزه های  از  هیچ یک  در  ذوقی(که  احساس  و  روحی 
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که هدف از آموزش هنر، خصوصًا در مدارس، هنرمند شدن دانش آموزان نیست بلکه تنها به منظور  همین دلیل است 
تقویت شناخت دانش آموز از پیرامون خویش اســت)Keshavar&.Soltanikia, 2004(.  پرکینز)Perkins( از برجسته ترین 
کید بر نقش تربیت هنری در تحقق اهداف شناختی و  کارکرد ابزاری هنر اصرار ورزیده و با تأ که بر  اندیشمندانی است 
رشد مهارت های فکری پیشرفته در دانش آموزان ،برای مشروعیت بخشی تربیت هنری در قلمرو آموزش وپرورش تالش 

. )Tamnayfar and et al., 2011( کرده است
کارهای  کتسابات فرهنگی، از طریق هنرهای دیداری و  که ا شولتز و ولگار )Schulz  and Vulgar,1992( بر این باورند 
که همه آن ها برای پیشرفت  کات و قوه بیان،  دستی انجام می شود و تعلیم و تربیت به پیشرفت قدرت مشاهدات، ادرا
متمایز  موجودات  دیگر  از  را  آدمی  که  ویژگی هایی  ازجمله  است.  وابسته  هستند،  الزم  انسان  توانائی های  از  ع  نو هر 
کثر اوقات درزمینه  که انسان با خالقیتش ا می گرداند، می توان از: خالقیت، زیبایی و توانائی او در خالقیت نام برد؛ زیرا 
سازمان های  از  بیشتر  را  باستانی  و  قدیمی  کارهای  تاریخ،  معرفی  در  تاریخ نگاران  نماید.  ح  مطر را  خود  می تواند  هنر 
که؛ این آثار ماهیت خود را از جامعه و  سیاسی در نظر می گیرند و آثار باستانی بیشتر مورد قضاوت آنان قرار می گیرد زیرا 
کارهای هنری شان تشکیل می گردند.  کثرًا توسط هنرمندان و  موارد دیگر به دست می آورند و سطوح فرهنگی جامعه ا
و  ارتباطی  احساسی،  باید درزمینٔه مهارت های  که  کودکان درمی یابند  نمایش،  از طریق مهارت های هنری همچون 
که دیدگاه های  کند  کمک  اجتماعی پیشرفت و ابراز وجود نمایند. عالوه براین، نمایش ممکن است به دانش آموزان 
تربیت   )Eisner,1972(آیــزنــر به زعم   .)Okvuran,2010(بیاموزند را  انتقادی  تفکر  مهارت  و  کنند  تقویت  را  خود  چندگانه 
که؛ برقراری ارتباط میان افراد، خالقیت و آرزوهای یادگیری را افزایش می دهد و یک  هنری یک ضرورت ذهنی است 
اخالقی،  فیزیکی،  پیشرفت  هنِر  شخصی؛  ضــرورت  یک  به عنوان  هنری،  تربیت  همچنین  است،  اجتماعی  ضــرورت 
افزایش  موجب  تولیدی  ضرورت  یک  به عنوان  هنری  تربیت  و  تعلیم  می دهد.  افزایش  را  احساسی  و  زیبایی شناسی 
که فرد در جریان تولید مشارکت دارد  ارزش های هنری شخص چه در زمان فراغت، چه در زمان اشتغال و چه در زمانی 

.) Shahan, 2010( می شود
هر  آمــوزش وپــرورش  از  جدائی ناپذیری  جزء  هنر،  که  دهند  نشان  تا  کرده اند  تالش  متخصصان  اخیر،  سال های  در 
که آموزش هنر برای فرد فراهم می کند، از اعتبار و مشروعیت  کید مادام العمری  کردند با تأ فردی باید باشد. آن ها سعی 
کوران  کنند. یافته های پژوهشی، مؤید ظرفیت فوق العادۀ تربیت هنری است؛ آردا)Arda,2009(، ا تربیت هنری دفاع 
)Okvuran,2010(؛ سینگر و همکاران )Singer and et al., 2010( ؛ ندرو )Nedru,2004( هر یک در تحقیقات خود پیامدهای 
تربیت هنری را نشان داده اند. یافته های پژوهش های آن ها  پیامدهای تربیت هنری را در قالب مواردی چون: پرورش 
تفکر و رشد شناختی، بروز خالقیت، رشد اخالقی، پیشرفت تحصیلی، شکل گیری هویت فرهنگی، درمان بیماری های 

.)Arda, 2009( ح ساخته است کودکان استثنائی مطر صعب العالج، آموزش 
بر آن  کم  از نظام فلسفی حا که منبعث  آموزش وپرورش، در هر مملکتی دارای اهداف و مأموریت هایی است،  نهاد 
کشور ما، تربیت هنرى خیلی موردتوجه نیست و در برنامه هاى درسی مدارس  کز آموزشی  کشور است. در مدارس و مرا
مغفول1  درسی  برنامه های  ردیف  در  و  شده  رانده  آموزشی  نظام  حاشیه  به  بعضًا  نیست،  برخوردار  مناسبی  جایگاه  از 
به  بنا  تعیین شده،  قبل  از  یا  برنامه درسی رسمی  که  است  مغفول؛ شامل موضوعاتی  برنامه درسی  است.  گرفته  قرار 
گرفتن هنر  دالیلی نتوانسته آن را پوشش دهد و از ارائه آن غفلت ورزیده است )Malaki & Sadeghi,2009 (. پیامد قرار 
که تربیت هنری برای بروز  گرفتن  فرصت های بی نظیر و نابی می شود  در حوزۀ برنامۀ درسی مغفول، موجب نادیده 
و  محدود  شکل  در  حتی  هنرى،  تربیت  عمل،  صحنه  در  می سازد.  فراهم  دانش آموزان  مختلف  قابلیت های  ظهور  و 
که مدیر مدرسه، در صورت ضرورت، می تواند براى  ح است  ناقص خود، به مثابه یک قلمرو محتوایی بی اهمیت مطر
جبران عقب ماندگی های درسی دانش آموزان در دروس مهم و اساسی)مثل ریاضیات، علوم و ادبیات( ساعاتی از وقت 
از  دانش آموزان  کردن  محروم  وضعیتی،  چنین  نتیجه  طبعًا،  دهد؛  اختصاص  آن ها  به  و  گرفته  را  درس  این  محدود 
تأثیر سازنده اى در  که  از قلمروهاى معنایی است  نیز آن دسته  از تجارب غنی آموزشی و پرورشی و  مجموعه وسیعی 
فرهنگی-  کانون های  ازجمله:  مؤسساتی  دلیل  همین  به  دارد.  آن ها  خالقه  قابلیت هاى  کردن  بارور  و  ساختن  عیان 
1 - null  or neglected  curriculum
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کانون های فرهنگی، تربیتی  تربیتی جهت جبران کمبودهایی ازاین دست، تأسیس گردیده اند. هدف اساسی از تأسیس 
آن ها است.  به مأموریت های وجودی  و جامه عمل پوشاندن  آموزان  فراغت دانش  اوقات  اّول، غنی سازی  در وهله 
آموزش رشته های مختلف هنری  به  را  کالس هایی  کانون ها،  این خأل،  کردن  پر  و  تربیت هنری دانش آموزان  جهت 
که می توان به مواردی چون هنرهای تجسمی؛ نمایشی؛ دستی؛ آوائی، فرهنگی و آموزشی؛ مهارت  اختصاص داده اند، 

کرد.  کارگاه های ادبی، مهارت های اجتماعی اشاره  و حرفه آموزی؛ 
کانون های فرهنگی، تربیتی بر  که به مقوله تربیت هنری پرداخته اند، تأثیر آموزش  باوجود، پژوهش های مختلفی 
تربیت هنری دانش آموزان چندان موردتوجه قرار نگرفته است. یافته های پژوهش مزروعی)Mazroei,1998( نشان داد 
کانون ها بر رشد اعتقادی، اخالقی، عاطفی و اجتماعی از دید دانش آموزان و مربیان دارای تأثیر زیادی  که برنامه های 
 )Moazzenzade,2010( کرده است. یافته های مؤذن زاده کانون ها را موفقیت آمیز ارزیابی  کل برنامه های  بوده است و در 
نوآوری،  کنجکاوی،  بر مؤلفه های  زیاد  زیبایی شناسی در حد  بر مؤلفه های  راهنمائی  برنامه دهی دوره  که  نشان داد 
 )Fabllo,2011( کمی داشته است. فابلو تفکر انتقادی درد متوسط و بر مؤلفه انجام تکلیف در قالب تولید هنری تأثیر 
که بین تولید هنری با داشتن  در بررسی رابطه ایجاد تخیل و تولید هنری در دانش آموزان دوره هنرهای عالی دریافت 
که نمایش  قدرت تخیل باال رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین یافته های اوکوران )Okvuran,2010(،نشان داد 
باید به وسیله معلمان مجرب  آموزش نمایش  ارتباط و تعامل می شود و آموزش هنر، آموزش موزه ها و  افزایش  باعث 
که: سیاست های تعلیم و تربیت  کرد  کلی آموزش هنر، شاهان )Shahan,2009(، بیان  گیرد. در خصوص ارزیابی  صورت 
متمایل  را  زیبایی  پیشرفت  فرهنگ عمومی، فرصت های  و  است  و فن ها  فّناوری  ارزش هــای جامعه،  از  متأثر  هنری 
فرهنگی_  کانون های  تأسیس  از  سال ها  گذشت  با  است  این  حاضر  پژوهش  مسئله  اینک،  است.  نموده  نقصان  به 
در  ارائه شده  آموزش های  داشته اند؟  نقشی  چه  دانش آموزان  هنری  تربیت  در  کانون ها  این  آموزش وپرورش،  تربیتی 
کند؟ چه تفاوتی بین دیدگاه مربیان و  کمک  کانون ها، تا چه اندازه توانسته است به پرورش ابعاد تربیت هنری  این 

کانون ها فرهنگی_ تربیتی در تربیت هنری دانش آموزان وجود دارد؟  دانش آموزان در خصوص نقش 

روش تحقیق
روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها، جزء پژوهش های 
فرهنگی_تربیتی  کانون های  به  مراجعه کننده  دانش آموزان  را  پژوهش  آماری  است. جامعه  پیمایشی  ع  نو از  توصیفی 
که به ترتیب شامل1100 دانش آموز و 40 مربی بوده است، تشکیل  آموزش وپرورش و مربیان و مدرسان شاغل در آن ها  
کمک جدول تعیین حجم  می دهد. از بین جامعه دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با 
کرجسی و مورگان 290 نفر از دانش آموزان و با استفاده از روش سرشماری تمامی مربیان به عنوان نمونه آماری  نمونه 
هنری  تربیت  در  کانون ها  آموزش  اثربخشی  سنجش  سؤالی  ساخته40  محقق  پرسشنامه  از  گردید.  انتخاب  پژوهش 
کارشناسان و متخصصان  گروه استفاده شد. روایی ابزارها بر اساس روایی محتوایی و با استفاده از دیدگاه  برای هر دو 
کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه مربیان0/921 و دانش آموزان 0/867  تعیین شد. پایائی آن ها نیز بر اساس آلفای 
کمک  شاخص های آمار توصیفی شامل: فراوانی، درصد، میانگین، انحراف  گردید. داده های جمع آوری شده با  تعیین 

گرفت. گروه های مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار  استاندارد و آزمون آمار استنباطیt   تک نمونه ای و t  در 

یافته ها
کانون های فرهنگی_ تربیتی بر پرورش حس زیبایی شناسی،   میانگین و انحراف معیار نقش آموزش های ارائه شده در 
ع تربیت هنری دانش آموزان مراجعه کننده در جدول)1( ارائه شده  نقد هنری، تاریخ هنر، تولید هنری، تخیل و در مجمو
کانون های فرهنگی_تربیتی  که از دیدگاه مربیان و دانش آموزان، نقش  کی از آن است  است. اطالعات این جدول حا
کثر5 به ترتیب در حد متوسط و زیاد ارزیابی  در پرورش تربیت هنری دانش آموزان با میانگین 2/847 و 3/314 از حدا
کانون های فرهنگی_تربیتی در پرورش  ارائه شده در  آموزش های  از دیدگاه مربیان و دانش آموزان، نقش   شده است. 
 2/88 میانگین  با  هنری  نقد  پــرورش  در  زیــاد؛  حد  در  و  و3/50  میانگین3/15  با  دانــش آمــوزان  حس زیبائی شناسی 
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با تاریخ هنر، با میانگین2/66 و3/34؛  پرورش تولید هنری با میانگین2/75  و3/33 ؛ آشنا نمودن دانش آموزان 
و3/14 و پرورش قوه تخیل با میانگین2/79 و3/31 به ترتیب در حد متوسط و زیاد ارزیابی شده است.

کانون ها در تربیت هنری دانش آموزان جدول 1( میانگین و انحراف معیار نقش 
گروه ها                            

      ابعاد
دانش آموزانمربیان

انحراف معیارمیانگینتعدادانحراف معیارمیانگینتعداد
زیبایی شناسی

40

3/1500/873

290

3/5010/873
2/8810/9583/3340/914نقد هنری
2/6611/033/3411/090تاریخ هنر

2/7531/0193/1430/952تولید هنری
2/7900/9943/2531/098تخیل

2/8470/8503/3140/825تربیت هنری

گروهی مقایسه دیدگاه دانش آموزان و مربیان در تربیت هنری و مؤلفه های آن جدول 2(  نتایج آزمون t تک 
میانگین نظری 3

دانش آموزانمربیانگروه ها
درجه مقدارtمیانگین

آزادی
سطح 

معنی داری
درجه مقدارtمیانگین

آزادی
سطح 

معنی داری
  

زیبایی شناسی
3/1501/086

39

0/2843/5019/871

289

0/01

0/7830/4383/3346/2310/01-2/881نقد هنری
1/5290/1343/3415/3260/01-2/661تاریخ هنر

2/0790/0443/1432/5630/01-2/753تولید هنری
1/3320/1913/2533/9360/01-2/790تخیل

1/1350/2633/3146/4980/01-2/847تربیت هنری

نظری  میانگین  و  شده  مشاهده  میانگین  بین  تفاوت  مربیان  دیدگاه  از  که  داد  نشان  تک گروهی   tآزمــون نتایج 
ارزیابی شده  میانگین  حد  در  آموزش ها  نقش  و  نیست  معنی دار   ])t=  -1/135(،)df=39(  ،)p=0/263([ سطح  در 
است. ولی تفاوت مشاهده شده از نظر دانش آموزان در سطح ])t= 6/49( ،)df=289( ،)p=0/01([ معنی دار است 
پنج گانه  مؤلفه های  برای  تک گروهی   t آزمون  نتایج  است.  ارزیابی شده  میانگین  از  باالتر  حد  در  آموزش ها  نقش  و 
پرورش  و  هندی  هنر،تولید  تاریخ  با  آشنایی  هنری،  نقد  زیبایی شناسی،توانایی  حس  شامل)پرورش  هنری  تربیت 
به استثنای  هنری  تربیت  مؤلفه های  تمامی  در  مشاهده شده  میانگین  بین  مربیان  دیدگاه  از  که  داد  نشان  تخیل( 
به استثنای  موارد  تمامی  در  و  دارد  وجود   )α=0/05( سطح  در  معنی داری  تفاوت  نظری  میانگین  با  هنری  تولید 
انتظار  حد  از  کمتر  آموزش ها  این  نقش  به عبارت دیگر  است.  نظری  میانگین  از  کمتر  زیبایی شناسی  حس  پرورش 
داد  نشان  فوق  مؤلفه های  برای  دانــش آمــوزان  دیدگاه  از  گروهی  تک   t آزمــون  نتایج  همچنین  است.  ارزیابی شده 
در  معنی داری  تفاوت  جامعه  نظری  میانگین  با  هنری  تربیت  مؤلفه های  تمامی  در  مشاهده شده  میانگین  بین  که 
سطح )α=0/01( وجود دارد و باالتر از میانگین است. به عبارت دیگر نقش این آموزش ها ازنظر دانش آموزان باالتر از 

میانگین ارزیابی شده است)جدول شماره2(.
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کانون ها بر تربیت هنری دانش آموزان جدول )3( مقایسه دیدگاه های مربیان و دانش آموزان در خصوص نقش 
سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار میانگین واقعی تعداد گروه ها

0/001 328 3/347 2/847 40 مربیان
3/314 290 دانش آموزان

به منظور مقایسه دیدگاه مربیان و دانش آموزان در خصوص نقش کانون های فرهنگی تربیتی آموزش وپرورش در تربیت 
که تفاوت های مشاهده شده  گروه های مستقل استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد  هنری دانش آموزان از آزمون t در 
صفر  فرض  درصد   99 اطمینان  با  و  است  معنی دار   ])t=  3/347(  ،)df=328(  ،)α=0/01([ سطح  در  گروه  دو  بین 
به عبارت دیگر،  می شود.  رد  هنری  تربیت  در  کانون ها  این  نقش  دربــاره  گروه  دو  نظر  تفاوت  معناداری  عدم  بر  مبنی 
کانون های فرهنگی_ تربیتی در تربیت هنری دانش آموزان اعتقاد دارند  دانش آموزان بیش از مربیان به اثربخشی نقش 

)جدول 3(.

بحث و نتیجه گیری
کانون های فرهنگی_تربیتی برخالف آنچه در اهداف تأسیس  که مربیان براین باورند  نتایج این تحقیق نشان داد 
که  آن ها تصریح شده است، نتوانسته است نقش مؤثری در تربیت هنری دانش آموزان داشته است. این در حالی است 
کانون ها، تا حد زیادی مؤثر ارزیابی شده است. نتایج پژوهش حاضر  به باور دانش آموزان نقش آموزش های ارائه شده در 
که در آن هرکدام به  بررسی تأثیر    ،)Nani, 1997(نانی ،)Aboutalebi, 2009( ابوطالبی ،)Safavi, 1996(با تحقیقات صفوی
آموزش های مختلف بر تربیت هنری دانش آموزان پرداخته اند، همخوانی دارد. با این وصف، با نتایج پژوهش مزروعی 
کرده است، ناهمخوان است. علت ناهمخوانی شاید در  ارزیابی  را موفقیت آمیز  کانون ها  که عملکرد   )Mazroi, 1998(
کانون ها را از ابعادی چون: رشد اعتقادی، رشد اخالقی، رشد عاطفی و رشد اجتماعی  که وی فعالیت های  این است 
کانون ها در این زمینه ها موفق باشند، ولی درزمینه تربیت هنری  موردبررسی قرار داده است. بنابراین، ممکن است 
تربیت  حوزه های  متخصصان  به عنوان  مربیان  دیدگاه  چنانچه،  نمایند.  عمل  به خوبی  خود  رسالت  به  نتوانسته اند 
عدم  به  می توان  آن ها  مهم ترین  از  که  باشد  داشته  گونی  گونا دالیل  است،  ممکن  امر  این  گیرد،  قرار  مبنای  هنری 
که  از مربیانی  کانون ها، استفاده  برنامه ریزی صحیح، ناآشنایی مدیران و مجریان با مأموریت ها و فلسفه ایجاد این 
گمارده می شوند، عدم استفاده از  کردن ساعات موظفی تدریس خود به این امر  بعضًا با هنر بیگانه اند و صرفًا به علت پر 
کانون ها به علت آشنایی آنان با هنر و  تجارب هنری استادان برجسته هنر، استفاده نکردن از هنرمندان برای مدیریت 
ظرفیت های هنری، اهمیت ندادن به مؤلفه های مختلف تربیت هنری چون : حس زیبایی شناسی، نقد هنری، تاریخ 
هنر ، تولید هنری و تخیل، عدم تخصیص بودجه کافی به کانون ها جهت غنای بیشتر برنامه های کانون ها، اختصاص 
کانون ها،  مالی  برای جبران مشکالت  ریاضی  و  زبان خارجه  تقویتی  کالس های  تشکیل  به  کانون ها  امکانات  و  فضا 
کانون ها  کثر در دو یا سه رشته هنری، عدم استقبال دانش آموزان از برنامه های هنری  کالس های هنری حدا تشکیل 
که تمنائی فر  اشاره نمود. ممکن است آن گونه  کالس ها  این گونه  به علت ترغیب ننمودن دانش آموزان به شرکت در 
تأثیرگذارترین  از  یکی  به عنوان  هنری  تربیت  نگرفتن  جدی  دلیل  به  می گویند:   )Tamnayfar et al., 2011(همکاران و 
کم توجه ی به زعم  ع دانش آموزان باشد و یا احتمااًل این  حوزه های برنامه درسی در رشد ویژگی ها و قابلیت های متنو
از  هنری  تربیت  پیشرو  اصالحات  دوره  طول  در  گرچه  ا که  باشد  تاریخی  ریشه  و  پیشینه  دارای   )Oreck, 2004( اورک 
در میان  از جایگاهی مناسبی  پایه ها،   به  بازگشت  ولی در طول دوره نهضت  بوده  برخوردار  برجسته  و  واال  جایگاهی 
که ملکی و صادقی)Malaki and Sadeghi, 2009( بیان می کند: دلیل  برنامه های درسی برخوردار نشده است و یا آن گونه 

این بی توجهی را باید در ردیف برنامه های درسی مغفول جست. 
کانون ها بر پرورش ابعاد تربیت هنری شامل  که آموزش های ارائه شده در  یکی دیگر از یافته های پژوهش نشان داد 
پرورش نقادی هنری، آشنایی با تاریخ هنر، تولید هنری و تخیل از اثربخشی الزم برخوردار نبوده است. این در حالی 
برخالف  دانش آموزان  است.  ارزیابی شده  انتظار  در  دانش آموزان  زیبایی شناسی  حس  پرورش  در  آن  نقش  که  است 
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کرده اند. یافته های حاصل از دیدگاه  کانون ها بر پرورش تمامی ابعاد تربیت هنری در حد انتظار ارزیابی  مربیان، نقش 
 Tajik,(که از این میان می توان به تحقیقات تاجیک مربیان با بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی همخوانی دارد 
 ،)Zahedi, 2004( زاهدی   ،)Safavi,1996(صــفــوی  ،)Moazzenzade , 2010( مــؤذن زاده   ،)Rezaei, 2005(رضایی  ،)2004
 ،)Akkoyun, 2009( کیون کوران )Okvuran, 2010(، آردا )Arda, 2009(،  آ آهنی )Ahani, 2005(، عظیمی )Azimi, 2011(، ا
 Armaghan,(اشاره نمود. با این وصف این یافته ها با نتایج تحقیقات ارمغان  )Singer et al.,2010( سینگر و همکاران
یافته های  با  ناهمخوانی  ناهمحوان است. دلیل  تا حدی   )Fabllo,2011( فابلو و   )Tashdamir, 2010( تاشدمیر  ،)2005
که؛ ارمغان در تحقیق خود نقد هنری  ارمغان )Armaghan, 2005( در خصوص نقد هنری  را می توان در این مورد جست 
 )Tashdamir, 2010( را تنها در مبحث نقد ادبی خالصه نموده  و به دیگر زمینه های نقد هنری نپرداخته اند. تاشدمیر
نیز در تحقیق خود درباره تاریخ هنر فقط به تاریخچه موسیقی پرداخته و به دیگر جنبه های هنر در تحقیق خود توجه 
به علت عدم   )Tashdamir,2010( تاشدمیر رفته در پژوهش  بکار  و متدولوژی  ابزارها  ننموده است، همچنین در مورد 
این  به  فابلو )Fabllo, 2011( در پژوهش خود  آن ها مشکل است.  امکان قضاوت درباره  به اصل تحقیقات  دسترسی 
که بین تولید هنری و تخیل ارتباطی وجود ندارد؛ با توجه به مبنای نظری ارتباط تنگاتنگ تخیل  نتیجه دست یافتند 
کید است و تخیل را پایه و مبنای تولید هنری و تکیه گاه و قرارگاه توسعه تجربیات کودکان به شمار  و تولید هنری مورد تأ

 .)Mehr Mohammadi, 2011(آورده اند
 سرانجام یافته های پژوهش نشان داد که بین دیدگاه مربیان و دانش آموزان در خصوص نقش آموزش های ارائه شده 
کمتر از انتظار و  کانون ها  بر تربیت هنری دانش آموزان تفاوت وجود دارد و مربیان نقش این آموزش ها را در حد  در این 
دانش آموزان آن را در حد انتظار دانسته اند. شاید بتوان علت این امر را در آشنایی بیشتر مربیان با تربیت هنری و ابعاد 
کافی دانش آموزان تلقی کرد. بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد  آن و یا انتظار باالی آن ها در مقایسه با شناخت نا
می شود؛ یک بار دیگر فلسفه، برنامه ها، مجریان و شیوه های ارزشیابی و نظارت، ضوابط و شرایط مشارکت کنندگان و 

گیرد.   کانون ها مورد تجدیدنظر جدی قرار  هنرآموزان و مدرسان 
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