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چکیده
آموزش هنر در مدارس که به طور عمده متمرکز بر هنرهای تجسمی ،چون طراحی ،نقاشی وخوشنویسی است ،علیرغم اینکه
سابقهای طوالنی دارد ،اما به دالیل مختلف تاکنون چندان جدی گرفته نشده و در مواردی دیده شده که دانشآموزان در ایام تحصیل
عالئق هنری خود را در رشتههای تجسمی نامبرده در خارج از مدرسه پیگیری میکنند .با توجه به این مسئله ،این پژوهش در نظر دارد،
به سه سؤال بنیادی ،چرائی عدم اتکاء دانشآموزان به آموزش رشتههای هنری در مدارس و دلیل پیگیری آموزش آن در آموزشگاهای
آزاد نسبت به مدارس و نیز هدف کلی دانشآموزان ازفراگیری دروس هنری در خارج از مدارس ،پاسخ دهد .نمونه جامعه مورد مطالعه
هنرجویان چند آموزشگاه آزاد اهواز است .فرض این است علت گرایش دانش آموزان به آموزش هنر در آموزشگاهای آزاد ،نشأت گرفته از
پیگیری یک تخصص هنری به صورت حرفهای در آینده است .هدف این پژوهش ،شناخت مهمترین انگیزه دانشآموزان برای یادگیری
مهارتهای هنری در آموزشگاهای آزاد هنری در طول سالتحصیلی است .روش این تحقیق پیمایشی است که با محور قرار دادن سه
پرسش بنیادی اشاره شده و طرح سؤاالتی مرتبط با سه پرسش مطرح شده ،براساس طیف لیکرت ،نتیجه را ارائه میکند .یافتههای این
مقاله نشانمیدهد ،علت استقبال دانشآموزان از آموزش هنر فراتر از مدرسه و بهطور خاص در آموزشگاهای آزاد ،نشأت گرفته از عالقۀ
آنها به حرفهای شدن در رشتهای خاص در آینده است.
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مقدمه
از آنجا که آموزش هنر ،خصوصاً هنرهای تجسمی از دورۀ ابتدایی در مدارس آغاز
میشود ،بهنظر میرسد که این آموزش ،برطرفکنندة نیازهای هنری دانشآموزان نیست.
شواهد میدانی نشان میدهد ،برخی از دانشآموزان ،عالوه برکالسهای مدرسه بخش
عمدهای از عالئق هنری خود را در آموزشگاهای آزاد هنری فرا میگیرند .این درحالیاست
ش خارج از مدرسه ،عالوه بر پرداخت شهریه کالسها،
که این دانشآموزان در فرآیند آموز 
برای رفت وآمد نیز هزینههایی را متحمل میشوند .این مطالعه به روش پیمایشی در ایام
تحصیلی بر روی دانشآموزانی که ضمن تحصیل در آموزشگاهای آزاد هنری مشغول
فراگیری آموزش هنر هستند ،انجام شده است .با توجه به آنچه گفته شد ،اکنون مسئله
پژوهش حاضر این است که چرا در حالی که آموزش هنرهای تجسمی در دورة ابتدایی و
راهنمایی وجود دارد ،دانشآموزان ،گروه مورد مطالعه ،مایلند آن را در آموزشگاهای آزاد
هنری فراگیرند.
سؤاالت اصلی این پژوهش بدینشرح است:
 -1مهمترین مشکل آموزش هنرهای تجسمی از نظر جامعه آماری بررسی شده در برخی
از مدارس اهواز چیست؟
 -2مهمترین دلیل پیگیری آموزش هنرهای تجسمی از نظر جامعه آماری بررسی شده
در برخی از آموزشگاهای آزاد اهواز ،نسبت به مدارس این شهر چیست؟
-3هدف اصلی گروه مورد مطالعه از آموزش هنر در آموزشگاههای آزاد (فراتر از آموزشهای
مدارس) چیست؟
فرضیه این تحقیق بدین شرح است :به نظر میرسد دلیل گرایش ،دانشآموزان به
آموزش هنر در آموزشگاهای آزاد ،نشأت گرفته از پیگیری یک تخصص هنری به صورت
حرفهای در آینده است.
روش تحقیق
این پژوهش کمی و از لحاظ نتیجه بنیادیست که به شیوه پیمایشی نتیجه آن ارائه
میشود .دادههای این پژوهش برآمده از منابع کتابخانهای و نیز اطالعات آماری مبتنی بر
پرسشنامهاست .سؤاالت پژوهش به صورت بسته ،در سه محور اصلی ،علت عدم پیگیری
آموزش هنرهای تجسمی در مدارس و علت پیگیری آموزش هنر در آموزشگاهای آزاد
نسبت به مدرسه و نیز هدف از پیگیری آموزش هنر فراتر از مدرسه ،طراحی شده است.
بر اساس سه محورگفته شده جمعاً نوزده سؤال مرتبط از هنرجویان پرسیده شده و وزن
هرکدام از مؤلفههای مهم اثرگذار بر انگیزه و عدم انگیزه جامعه آماری نیز سنجیده شد.
همگن بودن سؤاالت با یکدیگر در سه محور گفته شده مورد نظر این تحقیق نبوده است.
گروه مورد مطالعه ،از دانشآموزانی هستند که برای آموختن هنر در رشتههای نقاشی،
طراحی و خوشنویسی در برخی از آموزشگاهای آزاد هنری اهواز به آموزش هنر اشتغال
داشتند .پرسشنامه این پژوهش براساس طیف لیکرت طراحی شده که با سؤاالتی بسته ،با
سنجههای پنجتایی ،خیلیکم ،کم ،بدوننظر ،زیاد و خیلیزیاد ،تأثیر هرکدام از مؤلفههای
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مختلف را مشخص کرده است .پرسشنامه در زمان امتحانات دانشآموزان (در دیماه)
توزیع شد ،در این زمان به دلیل امتحانات مدارس ،شمار دانشآموزان هنرجو کمتر
میشود ،بر این اساس جامعه آماری این پژوهش  16نفر دانشآموز دختر و پسر عالقةمند
به فراگیری هنر در آموزشگاهای آزاد بوده است .سن این دانش آموزان از  9تا  16سال
و مقطع تحصیلی آنها ابتدایی و متوسطه اول و دوم بوده است .این دانشآموزان از 12
مدرسه مختلف اهواز ،به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .آموزشگاهای آزاد انتخابی دانش
آموزان سه آموزشگاه آزاد شناخته شده اهواز بودهاند .نتیجه این پژوهش به دلیل اینکه
پرسشنامهها در میان گروه هدف یعنی هنرجویان شرکت کننده در کالسهای هنری
توزیع و دریافت شد ،از جهت روایی معتبر است.
ضرورت آموزش هنر در مدارس
از آنجا که هنر نقشی آشکار در تعالی انسان دارد ،آموختن آن امری ضروری است.
چیزی که در اولین قدم در تدریس هنر باید مورد توجه قرار گیرد ،ایجاد عالقه در افراد
است .آموزش هنر با دو هدف اولیه و ثانویه انجام میگیرد .بهبهانی( )1387در این باره
میگوید :در ابتداییترین سطح ،هدف از آموزش هنر ،هنرمندشدن نیست .هدف از آموزش
نقاشی به یک کالس اولی ،کمالالملک شدن و یا حتی یک نقاش ساده و معمولی شدن
هم نیست؛ همانگونه که هدف از تدریس ریاضی کالس اول ،ریاضیدانشدن و یا هدف
از آموزش علوم هم دکتر شدن نیست .هنر هم به همین صورت در ابتداییترین هدف ،به
دنبال باالبردن سطح زیباشناختی و درک زیبایی است .به اعتقاد بهبهانی ،هدف ،کمک
به باالبردن اعتماد بهنفس ،توانایی غلبه بر تنهایی ،کاهش استرس و تلطیف روحیه است،
همگی این کارکردها به داشتن جامعهای آرامتر ،مهربانتر و سالمتر کمک میکند .مث ً
ال
وقتی که یک نفر خسته و پراسترس از سرکار میآید ،اگر با هنر در ابتداییترین سطح
آن آشنایی داشته باشد ،میداند که با شنیدن یک آهنگ مالیم میتواند احساس آرامش
کند .درست است که نیازی نیست همة افراد هنرمند شوند ،ولی همان آشنایی اولیه با هنر
میتواند به روند و بهبود کیفیت زندگی افراد ،کمک کند .وی در ادامه میگوید :اهداف
ثانویه نیز به هیچ عنوان به منظور هنرمندکردن افراد طراحی نشدهاند ،بلکه در اینجا نیز
هدف کمک به رفع نیازهای مختلف افراد است و اگرچه اهمیت آنها به اندازه اهمیت
اهداف اولیه نیست ،ولی باز هم به عنوان آموزش برخی از مهارتهای عملی که به آنها
نیاز داریم ،امری الزم و ضروری است .در مدارس ما در حال حاضر اگر توجهی باشد ،از
همان ابتدا بر روی اهداف ثانویه است وآموزش برای اهداف اولیه وجود ندارد این مسئله
مصداق یاد دادن ،جدول ضرب است بدون آموزش اعداد (همان) .
آموزش هنر در مدارس
قدم نخست برای آموزش هنر به دانشآموزان ،ایجاد ذوق و عالقه و برانگیختن انگیزه
و خالقیت آنهاست .همچنین ایجاد رابطه مثبت بین آموزشدهنده و آموزشگیرنده
میتواند بسیار تأثیرگذار باشد .در این خصوص ،اینانلو ( )1378چنین بیان میکند «:از

دوفصل نامه ،دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعه نیازهای انگیزشی هنرجویان دانشآموز ،آموزشگاهای آزاد هنری اهواز در ایام تحصیل
شماره یازدهم و داوزدهم-سال۹۶

۱۲۸

آنجایی که تعلیمدهنده با روح و روان و احساسات افراد سروکار دارد ،چنانچه به درستی
عمل نکند ،زیانهای جبرانناپذیری برجای میگذارد .یکی از نیازهای جامعه ،تربیت
متخصصان فنی ،علمی و هنری است ».متاسفانه در دورۀ ابتدایی ،مدارس معموالً از وجود
معلم هنر با تجربه کمتر ،بهره میبرند .محقق ( )1371در باب تقسیمبندی معلمان هنر
چنین میگوید «:در حال حاضر معلمانی که به تدریس درس هنر اشتغال دارند به دو
دسته کلی تقسیم میشوند:
 -1معلمانی که رشته تحصیلی ،تخصصی و تجربۀ آنها غیر از رشته هنر است و بهخاطر
پر شدن ساعتهای درسی و هفتگی خود به ناچار ساعتی را هم به تدریس هنر میپردازند.
طبیعی است که این معلمان نمیتوانند در تدریس هنر موفقیتی داشته باشند .این دسته
از معلمان چون همان فضای آموزشی رشته درسی خود را در کالس هنر به وجود میآورند
باعث از بین رفتن انگیزهها در دانشآموزان میشوند.
 -2معلمان هنری که رشته اصلی آنها هنر است و در این امر نیز تجربه دارند ،به سه
دسته تقسیم میشوند :الف) کسانی که در طول سالهای بسیار تجربه اندوخته و بر
چ وجه حاضر نیستند نوآوریها را بپذیرند؛ در
روشهای خود پافشاری میکنند و به هی 
حالیکه دنیای هنر ،دنیایی سیال و جهانی پویاست .ب) معلمان بیتفاوتی که اگرچه معلم
هنر هستند ،ولی ذوق و نوآوری هنری ندارند .ج) معلمان هنری که پرشور هستند و در
صدد کسب تجربه ،مهارت و نوآوری هستند .در واقع ،معلمان اصلی هنر افرادی هستند که
میتوانند متحول شوند و در دانشآموزان تحول ایجاد کنند .معلمی که خود ذوق هنری
دارد ،میتواند ایجاد انگیزه کند .هنر درس نوآوری ،لطافت روح و پرورش ذوق در انسان
است و به این دلیل وظیفه معلمان هنر ،بسیار دشوار است».
عدم توجه به توانایی و عالئق فردی دانشآموزان و حتی توانایی مهارتی معلمان در
کالسهای آموزش هنر مدارس ،برخی دیگر مشکالت این حوزه است .برخی دیگر از
مشکالت آموزش هنر به نقل از مهرمحمدی()1383بدین شرح است :فقدان امکاناتی که
بتوان با استفاده از آنها زمینۀ ارتباط میان معلمان ،تبادل تجربیات میان آنان و ارتقای
سطح آگاهی و مهارتهای ایشان را فراهم نمود .مورد دیگر ناکافی بودن زمان آموزش
هنر است .فقدان زمان کافی ،عالوه بر مشکالتی که برای دبیران درس هنر برای تکمیل
ساعات موظف تدریس ایجاد میکند ،زمینۀ حذف آن را از صحنۀ آموزش در مدرسه فراهم
میآورد .همچنین پوشش ناکافی رشتههای مختلف هنری در برنامۀ درسی موجود .توجه
به طیف محدودی از هنرهای تجسمی و غفلت کامل برنامۀ درسی از قلمروهای دیگر هنر.
عدم توجه به رشتهها و زمینههای هنری که در مناطق مختلف کشور ریشه دارند ،نیز بعد
دیگری از همین کاستی برنامۀ درسی است( ص .)228در شهر اهواز معلمان هنر مدارس،
ترکیبی از فارغالتحصیالن دانشگاهی و معلمان دیگر است ،این معلمان که معموالً در یک
رشتة تخصص دارند ،تمام مباحث هنری را بر اساس محتوی کتاب درسی در دستورکار
تدریس خود دارند.
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آموزش هنر در آموزشگاهای آزاد
آموزشگاهای آزاد از گذشتة دور ،همواره در ایران یکی از مراکز مهم آموزش هنر بوده
است .مؤسسین این آموزشگاها که اغلب تحت نظارت وزارت ارشاد مجوز گرفته و فعالیت
میکنند ،معموالً عالقمندان به هنر ،نقاشان ،خوشنویسان و فارغ التحصیالن رشتههای
دانشگاهی هستند .علیرغم آنکه در مدارس کتابهای مشخصی برای تدریس وجود دارد،
در آموزشگاهای آزاد تدریس به سلیقة مدرس است .براساس مستندات اداره کل فرهنگ
ارشاد اسالمی خوزستان در( ،)1396در حال حاضر در شهر اهواز  21آموزشگاه آزاد هنری
خصوصی در رشتههای تجسمی وجود دارد.
پیشینه تحقیق
گودالیوس ،اسپیرز( )2002در کتاب رویکردهای معاصر در آموزش هنر اینگونه
مطرح میکند:کالس درس مدرسه نیازمند محیطی برای پرورش خالقیت ،استقالل،
توانمندیهای فردی و توصیف شخصی است ،به عالوه در این محیط ،میبایستی شرایط
برای ادراک جهان بصری نیز میسر گردد .آموزش ،به وسیله هنر فرصتهایی را برای
کشف خالقیتهای فردی و...فراهم میآورد و دانشآموزان را قادر میسازد که با استفاده
از مواد ،شیوه و ابزار مختلف به بیان خویش بپردازند .آموزگارانی که قصد آموزش هنر
دارند ،میتوانند دانشآموزان خود را برای نگاهی عمیقتر و موشکافانهتر به محیط پیرامون
خویش تشویق کنند و از طریق دستیابی به زبان هنری روان ،مسلط و استفاده از
مهارتهای تکنیکی برای ارتباطگیری ایدهها و افکار و احساسات شخصی خویش با
دیگران مهارتهای ادراکی و دریافتی آنها را پرورش دهد(.ص .)91،مهرمحمدی()1383
در کتابی با عنوان «آموزش عمومی هنر :چیستی ،چرایی و چگونگی» در رابطه با نقاط
ضعف آموزش هنر در مدارس اینچنین اظهار میدارد :گرچه عزم نسبی ایجاد شده برای
احیای هنر در نظام آموزشی را باید به فال نیک گرفت ،اما نمیتوان آن را پایان راه در
جهت بسط و توسعه تفکر و ذهنیت معین آموزش هنر دانست .هنوز تا تبدیلشدن هنر به
یک مقوله یا موضوع اساسی آموزشی در آموزشو پرورش ،که غفلت یا کمتوجهی به آن
در سطوح مختلف ،اعم از سیاستگذاری و اجرا ،به منزلۀ یک محرومیت غیرقابل جبران
تربیتی به حساب آید ،فاصله بسیار است .این فاصله شاید هرگز به طور مطلق نیز برطرف
نشود .به هر صورت بدفهمیها مزمن در مورد ماهیت و کارکرد هنر مقولهای است که
بسته به عمق و گستردگی آن ،حرکتهای اصالحی در این زمینه با مانع ،ناکامی و احتمال
عدم تداوم روبهرو میشوند .از مشکالت و ضعفهای موجود در دوره ابتدایی و دوره
راهنمایی ،به کمبود ساعات اختصاص داده به آموزش هنر ،کمبود نیروی انسانی آموزش
دیده ،کمبود منابع و امکانات آموزشی ،ضعف رویکرد تلفیقی در برنامه درسی جدید هنر
و نیاز به تجدید نظر در رویکرد طراحی برنامه درسی جدید ،میتوان اشاره کرد و در دوره
دبیرستان حذف عملی درس هنر از برنامه درسی دوره دبیرستان و تدارک ندیدن آموزش
هنر حتی در قالب دروس اختیاری در مدارس کشور از نظر منابع و ملزومات آموزشی
میباشد( .ص .)228-230.یوسفی ( )1388به موانع و مشکالت آموزش هنر اشاره کرده
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و اینگونه اظهار میدارد« :آموزش هنر علیرغم پتانسیلی که برای پرورش خالقیت دارد با
موانعی در این راه مواجه است .ازجمله موانع پرورش خالقیت در آموزش هنر عبارتند از:
موانع انگیزشی ،تواناییها و روشهای آموزشی معلمان ،ساختار و محتوای آموزشی و لوازم
و تجهیزات آموزشی مورد استفاده در آموزش هنر» .با توجه به آنچه در پیشینه گفته شد
در خصوص سنجش انگیزه هنرجویان دانشآموز آموزشگاهای آزاد تجسمی اهواز پژوهشی
انجام نگرفته است.
جدول  .۱ارزیابی پاسخگویی به محور اول پرسشنامه توسط آزمودنیها

بحث و تحلیل پرسشنامه
تحلیل پرسشنامه براساس سه محور اشاره شده در تحقیق به شرح پیشرو است:
-1دلیل ناکافی بودن آموزشهای هنری مدارس نزد دانش آموزان
با توجه به پاسخهای به دست آمده از پرسشنامه ،جدول ( ،)۱دو عامل روش تدریس
معلم و برنامهریزی درسی ،علت عدم اقناع دانش آموزان از کالسهای هنری مدارس و
گرایش آنها به آموزشگاهای آزاد ،در سه مقطع تحصیلی ابتدایی ،متوسطه اول و دوم
است .تأثیر عامل روش تدریس معلم به ترتیب خیلی زیاد و زیاد است و عامل برنامهریزی
درسی ،تأثیری زیاد در این خصوص دارد .عامل بعدی که در پرسشنامه مطرح شده،
مکان و زمان تشکیل کالسها است ،با توجه به پاسخهای به دست آمده ،زمان تشکیل
کالس در مدرسه برای دانشآموزان از اهمیت باالیی برخوردار نبوده و تأثیر کمی دارد،
اما مکان تشکیل کالس اهمیت زیادی دارد و از عوامل مؤثر در عدم بسندگی آموزشهای
هنری در مدرسه است .تجهیزات کم مدارس نیز از مواردی بود که پاسخ دهندگان به آن
توجه داشته و آن را از جز مشکالت آموزش هنر در مدارس تلقی میکردند ،اما عاملی
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که بیشترین نمره را در عدم بسندگی کالسهای هنری مدارس به خود اختصاص داده
و از عوامل بسیار مؤثر و اصلی است ،نامناسب بودن معلم است که اکثر پاسخدهندگان
در مقاطع مختلف تحصیلی به آن اشاره کردهاند .نقش همشاگردیها ،در عدمبسندگی
آموزشهای مدارس چندان مؤثر نبوده است .نمودار ()۱
نمودار  .1دلیل ناکافی بودن آموزشهای هنری مدارس

جدول .۲ارزیابی پاسخگویی به محور دوم پرسشنامه توسط آزمودنیها

-2دلیل استقبال دانشآموزان از آموزشهای هنری مدارس
با توجه به پاسخهای دریافت شده ،جدول( ،)۲یکی از دالیل استقبال از آموزشگاهای
هنری ،انتخاب رشته مورد عالقه دانشآموز است .پاسخهای دریافتهای این عامل خود
بستگی به سنین آزمودنیها دارد ،آنهایی که در سنین راهنمایی و دبیرستان بودند
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گزینههای زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده ولی در سنین ابتدایی چون پاسخ دهندگان
هنوز به درک درستی از انتخاب رشته مورد عالقه نرسیده بودند و اغلب به کمک والدین
انتخاب رشته کردهاند ،گزینه بدون نظر یا کم را انتخاب کرده و در نهایت میانگین
متوسط از این سؤال بهدست آمد .امکانات و تجهیزات برنامهریزی درسی نیز از عواملی
هستندکه میانگین متوسطی در این میان داشته و تأثیر چندانی در استقبال هنرجویان از
آموزشگاهای آزاد نداشتهاست .انتخاب معلم دلخواه ،از عوامل نسبتأ تأثیرگذار بر انتخاب
هنرجویان آموزشگاههایهنری بودهاست ،از جمله عوامل دیگری که استقبال هنرجویان
از آموزشگاهای آزاد را در پیداشته است ،زمان و مکان تشکیل کالسهای هنری است.
همچنین وجود همشاگردیهای عالقهمند با توجه به ویژگیهای فردی و اجتماعی افراد
متفاوت بوده و میتوان گفت که میانگین متوسطی را به خود اختصاص داده است .نمودار
( )2میزان اهمیت و وزن هرکدام از گزینهها را نشان میدهد.
نمودار .۲دلیل استقبال دانشآموزان از آموزشگاهای آزاد

جدول  .۳ارزیابی پاسخگویی به محور سوم پرسشنامه توسط آزمودنیها
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-3هدف کلی از آموزش هنر ،فراتر از آموزشهای مدرسه
به منظور شناخت انگیزه اصلی هنرجویان ،در این بخش از پژوهش ،به بررسی هدف کلی
از آموزش هنر ،فراتر از آموزشهای مدرسه پرداخته شد و سؤاالتی در این خصوص تدوین
گردید .جدول ( )۳چگونگی پاسخ به سؤاالت تحقیق را نشان میدهد .یکی از اهداف
مطرح شده در این پرسشنامه ،فاصله گرفتن از روزمرهگی است که با توجه به پاسخهای
افراد به این پرسش درمییابیم که بر اساس سنین مختلف ،پاسخها نیز متفاوت است،
کودکان دبستانی معموأل توجهی به این موضوع ندارند ،ولی اغلب نوجوانان ،به این پرسش،
جواب مثبت دادهاند .با بررسی عوامل سهگانه ،هنرمن د شدن در رشتهای خاص در آینده،
عالقهمندی ،گذراندن اوقات فراغت و سرگرمی ،این نتیجه به دست آمده که این عوامل
از مؤثرترین اهداف هنرجویانی است که برای آموزش هنر به آموزشگاههای آزاد ،مراجعه
میکنند و در این میان ،به ترتیب عامل؛ هنرمند شدن در آینده و عالقه تأثیرگذارتر از
عوامل دیگر است .عامل دیگری که در این پرسشنامه ،ارزیابی شد ،آموزش هنر با هدف
زندگی بهتر است که پاسخ اغلب افراد به این پرسش ،مثبت بودهاست و آن را عامل مؤثری
در فراگیری آموزش هنر فراتر از آموزشهای مدرسهای میدانند( .نمودار )3میزان اهمیت
و وزن هرکدام از گزینهها را نشان میدهد.

نمودار .3هدف کلی آموزش هنر ،فراتر از آموزشهای مدرسه

نتیجه:
با توجه به آنچه گذشت ،مهمترین مشکل آموزش هنرهای تجسمی ،از نظر جامعه
آماری بررسی شده در برخی از مدارس اهواز که اکثریت هنرجویان از مقاطع مختلف
تحصیلی به آن اشاره کردهاند ،به ترتیب نامناسب بودن معلم ،زمان کالس ،روش تدریس
معلم ،مکان کالس ،تجهیزات ،کم مدارس و برنامهریزی درسی بوده است .از سوی دیگر
مهمترین دلیل پیگیری آموزش هنرهای تجسمی از نظر جامعه آماری بررسی شده در
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برخی از آموزشگاهای آزاد اهواز نسبت به مدارس ،انتخاب رشته مورد عالقه ،مکان تشکیل
کالسها ،هم شاگردی عالقةمند و زمان مناسبکالسها بوده است .همچنین بر اساس
نتایج به دست آمده ،هدف اصلی گروه مورد مطالعه از آموزش هنر در آموزشگاههای آزاد
فراتر از آموزشهای مدارس ،به ترتیب هنرمند شدن در رشتهای خاص ،عالقه ،گذران
اوقات فراغت و سرگرمی بوده است .با توجه به آنچه گفته شد ،فرضیه این تحقیق که
عبارت بود از :دلیل گرایش دانشآموزان به آموزش هنر در آموزشگاهای آزاد ،نشأت گرفته
از پیگیری یک تخصص هنری به صورت حرفهای در آینده است؛ تأیید میگردد و میان
انتخاب آموزشگاهای آزاد و پیگیری یک تخصص هنری در آینده رابط ه معناداری وجود
دارد.
* در پایان ،از همکاریهای مجدانه خانم الهام عبداهللپور با این پژوهش قدردانی
میشود.
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Identification the Motivation of the Students in Ahvaz to Follow
Art Learning in Privately-Organized Art Learning Centers
Abstract
Although art teaching at schools in Iran, focusing mainly on visual arts
like drawing, painting and sculpture, has a long history, it seems that it
has not been taken seriously for different reasons. Often is it the case that
students follow their interests in art outside the formal academic schools.
In this regard, the present study aimed to answer three key questions:
Why do not students rely on art teaching at formal academic schools?
Why do they prefer to learn art at privately-organized art teaching
centers? What is the main motivation for the students to follow art at
privately-organized art teaching centers? The respondents included students at several privately-organized art teaching centers in Ahvaz, Iran.
It was hypothesized that students are motivated to learn art at such art
teaching centers to follow an art expertise in future professionally. This
research intended to identify the motivation of the students to learn art
at above-mentioned centers. The researchers surveyed the students’ responses to the mentioned questions posed using Likert Scale. The results
indicated that students prefer to follow art at such centers, beside their
formal teachings or as an independent alternative, mainly because they
want to become a professional artist in a specific branch.

